
Íàö³îíàëüíà
àêàäåì³ÿ íàóê Óêðà¿íè

²íñòèòóò 
óêðà¿íñüêî¿ àðõåîãðàô³¿ òà äæåðåëîçíàâñòâà

³ìåí³ Ì.Ñ.Ãðóøåâñüêîãî



ÒÂÎÐÈ
ó 50 òîìàõ

Ìèõàéëî
ÃÐÓØÅÂÑÜÊÈÉ

Âèäàâíè÷à ðàäà:

Áîðèñ ÏÀÒÎÍ – ãîëîâà
Ëþáîìèð ÂÈÍÀÐ    ²âàí ÄÐÀ×    Àðêàä³é ÆÓÊÎÂÑÜÊÈÉ

Âîëîäèìèð ËÈÒÂÈÍ    Îëåêñ³é ÎÍÈÙÅÍÊÎ    Ñåðã³é ÏËÎХ²É
Ôðåíê ÑÈÑÈÍ    ßðîñëàâ ßÖÊ²Â

Ãîëîâíà ðåäàêö³éíà êîëåã³ÿ:

Ãåîðã³é ÏÀÏÀÊ²Í – ãîëîâíèé ðåäàêòîð
²ãîð ÃÈÐÈ× – â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð

Ñåðã³é Á²ËÎÊ²ÍÜ    Ãåííàä³é ÁÎÐßÊ    Â³êòîð ÁÐÅХÓÍÅÍÊÎ
Ãàëèíà ÁÓÐËÀÊÀ    Âàñèëü ÄÀÍÈËÅÍÊÎ    Ìèêîëà ÆÓËÈÍÑÜÊÈÉ

Ìèðîí ÊÀÏÐÀËÜ    Îëåêñàíäð ÊÓ×ÅÐÓÊ    Îëåêñàíäð ÌÀÂÐ²Í
²ãîð ÌÅËÜÍÈÊ    Íàä³ÿ ÌÈÐÎÍÅÖÜ    Þð³é ÌÈÖÈÊ

Âñåâîëîä ÍÀÓËÊÎ    Ñâ³òëàíà ÏÀÍÜÊÎÂÀ    Ðóñëàí ÏÈÐ²Ã
Âàëåð³é ÑÌÎË²É    Âàñèëü ÓËÜßÍÎÂÑÜÊÈÉ    ßðîñëàâ ÔÅÄÎÐÓÊ

Àíäð³é ÔÅËÎÍÞÊ    Âàðâàðà ØÓËÜÃÀ

Ìèõàéëî
ÃÐÓØÅÂÑÜÊÈÉ

ËÜÂ²Â
ÂÈÄÀÂÍÈÖÒÂÎ 

“ÑÂ²Ò”
2014

Òîì 23

Ñåð³ÿ
ÌÎÍÎÃÐÀÔ²×Í² ²ÑÒÎÐÈ×Í² ÏÐÀÖ²



ÒÂÎÐÈ
ó 50 òîìàõ

Ìèõàéëî
ÃÐÓØÅÂÑÜÊÈÉ

Âèäàâíè÷à ðàäà:

Áîðèñ ÏÀÒÎÍ – ãîëîâà
Ëþáîìèð ÂÈÍÀÐ    ²âàí ÄÐÀ×    Àðêàä³é ÆÓÊÎÂÑÜÊÈÉ

Âîëîäèìèð ËÈÒÂÈÍ    Îëåêñ³é ÎÍÈÙÅÍÊÎ    Ñåðã³é ÏËÎХ²É
Ôðåíê ÑÈÑÈÍ    ßðîñëàâ ßÖÊ²Â

Ãîëîâíà ðåäàêö³éíà êîëåã³ÿ:

Ãåîðã³é ÏÀÏÀÊ²Í – ãîëîâíèé ðåäàêòîð
²ãîð ÃÈÐÈ× – â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð

Ñåðã³é Á²ËÎÊ²ÍÜ    Ãåííàä³é ÁÎÐßÊ    Â³êòîð ÁÐÅХÓÍÅÍÊÎ
Ãàëèíà ÁÓÐËÀÊÀ    Âàñèëü ÄÀÍÈËÅÍÊÎ    Ìèêîëà ÆÓËÈÍÑÜÊÈÉ

Ìèðîí ÊÀÏÐÀËÜ    Îëåêñàíäð ÊÓ×ÅÐÓÊ    Îëåêñàíäð ÌÀÂÐ²Í
²ãîð ÌÅËÜÍÈÊ    Íàä³ÿ ÌÈÐÎÍÅÖÜ    Þð³é ÌÈÖÈÊ

Âñåâîëîä ÍÀÓËÊÎ    Ñâ³òëàíà ÏÀÍÜÊÎÂÀ    Ðóñëàí ÏÈÐ²Ã
Âàëåð³é ÑÌÎË²É    Âàñèëü ÓËÜßÍÎÂÑÜÊÈÉ    ßðîñëàâ ÔÅÄÎÐÓÊ

Àíäð³é ÔÅËÎÍÞÊ    Âàðâàðà ØÓËÜÃÀ

Ìèõàéëî
ÃÐÓØÅÂÑÜÊÈÉ

ËÜÂ²Â
ÂÈÄÀÂÍÈÖÒÂÎ 

“ÑÂ²Ò”
2014

Òîì 23

Ñåð³ÿ
ÌÎÍÎÃÐÀÔ²×Í² ²ÑÒÎÐÈ×Í² ÏÐÀÖ²



ÓÄÊ 94(477)
ÁÁÊ 63.3(4ÓÊÐ)

Ã 91

Óïîðÿäêóâàííÿ, ïåðåäìîâà: Ìèðîí ÊÀÏÐÀËÜ, Àíäð³é ÔÅËÎÍÞÊ

ISBN 978-966-603-223-5
ISBN 978-966-603-882-4 (Ò. 23)

© ²íñòèòóò óêðà¿íñüêî¿ àðõåîãðàô³¿ òà äæåðåëîçíàâñòâà
³ìåí³ Ì.Ñ.Ãðóøåâñüêîãî ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2014

© Êàïðàëü Ì., Ôåëîíþê À., ïåðåäìîâà, 2014
© Âèäàâíèöòâî “Ñâ³ò”, äèçàéí òà õóäîæíº

îôîðìëåííÿ, 2014

Çàòâåðäæåíî Â÷åíîþ ðàäîþ
²íñòèòóòó óêðà¿íñüêî¿ àðõåîãðàô³¿ òà äæåðåëîçíàâñòâà

³ìåí³ Ì.Ñ.Ãðóøåâñüêîãî ÍÀÍ Óêðà¿íè

Фîòîãðàô Кàðë Бóëëà. Ñàíêò-Пåòåðбóðã, 1913 ð.

Âèпóщåíî íà çàìîâëåííя Дåðæàâíîãî êîì³òåòó òåëåбà÷åííя ³ ðàä³îìîâëåííя 
Óêðà¿íè çà пðîãðàìîþ “Óêðà¿íñüêà êíèãà” 2014 ðîêó



ÓÄÊ 94(477)
ÁÁÊ 63.3(4ÓÊÐ)

Ã 91

Óïîðÿäêóâàííÿ, ïåðåäìîâà: Ìèðîí ÊÀÏÐÀËÜ, Àíäð³é ÔÅËÎÍÞÊ

ISBN 978-966-603-223-5
ISBN 978-966-603-882-4 (Ò. 23)

© ²íñòèòóò óêðà¿íñüêî¿ àðõåîãðàô³¿ òà äæåðåëîçíàâñòâà
³ìåí³ Ì.Ñ.Ãðóøåâñüêîãî ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2014

© Êàïðàëü Ì., Ôåëîíþê À., ïåðåäìîâà, 2014
© Âèäàâíèöòâî “Ñâ³ò”, äèçàéí òà õóäîæíº

îôîðìëåííÿ, 2014

Çàòâåðäæåíî Â÷åíîþ ðàäîþ
²íñòèòóòó óêðà¿íñüêî¿ àðõåîãðàô³¿ òà äæåðåëîçíàâñòâà

³ìåí³ Ì.Ñ.Ãðóøåâñüêîãî ÍÀÍ Óêðà¿íè

Фîòîãðàô Кàðë Бóëëà. Ñàíêò-Пåòåðбóðã, 1913 ð.

Âèпóщåíî íà çàìîâëåííя Дåðæàâíîãî êîì³òåòó òåëåбà÷åííя ³ ðàä³îìîâëåííя 
Óêðà¿íè çà пðîãðàìîþ “Óêðà¿íñüêà êíèãà” 2014 ðîêó





МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ ЯК АВТОР НАУКОВО-
ПОПУЛЯРНИХ НАРИСІВ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

М.Грушевський, як відомий історик України та активний громадський діяч на початку 
ХХ ст., розпочав активно популяризувати історичні знання серед українського народу й 
піднімати його національну свідомість. Для такої діяльності сприятливі обставини склалися 
після революції в Росії 1905 р. і припинення цензурних обмежень українських видань у 
Східній Україні. За період з 1904 по 1928 рік, за неповними підрахунками бібліографів, 
великий історик України видав 121 публікацію з науково-популярним контекстом1. 

Ми розглянемо лише кілька сегментів широкої малодослідженої теми “М.Грушевський 
та його науково-популярні твори”. Проаналізуємо історію створення чотирьох публіко-
ваних у цьому томі праць вченого “Про старі часи на Україні. Коротка історія України”, 
“Культурно-національний рух на Україні в XVI–XVII віці”, “Історія України” для шкіл, 
“З історії релігійної думки на Україні”; враження і відгуки сучасників на ці популярні 
роботи, а також простежуємо способи та шляхи поширення М.Грушевським своїх на-
уково-популярних праць.

“Про старі часи на Україні. Коротка історія України”
Перша книга з науково-популярної серії М.Грушевського – “Очерк истории укра-

инского народа” – була видана у Петербурзі 1904 р. зі значними цензурними втручан-
нями2. Книга швидко розійшлася та потребувала другого видання. Політичні переміни 
в Російській імперії, які настали у 1905 р., сприяли перевиданню “Очерков”, фактично 
без цензури, наприкінці 1906 р.3 У тому ж році скасовано заборону друкувати науково-
популярні книги українською мовою, і М.Грушевський зміг реалізувати задум – видати 
популярну історію також українською мовою. Нею став нарис “Про старі часи на Україні. 
Коротка історія України”4. “Недосяжний зразок компендіуму рідної історії”, – так писав 
про неї близький приятель вченого О.Лотоцький5. 

“Очерк истории украинского народа” призначався для популяризації української 
справи серед російської інтелігенції, тоді як “Коротка історія України” адресувалася 
українському читачеві, до якого автор у популярній і стислій формі прагнув донести ціліс-
ний образ минулого України. Усвідомлення цього минулого, трактованого з національних 
позицій, було запорукою зміцнення національного самоусвідомлення. Саме в цій книзі 

1 Бібліографія науково-популярних праць М.С.Грушевського з історії України [Укл. 
І.Гирич] // Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К., 1992. – С. 536–539.

2 Грушевский М. Очерк истории украинского народа. – СПб., 1904.
3 Его же. Очерк истории украинского народа. – Изд. 2-е, доп. – СПб., 1906.
4 Коротко про її видання див.: Кухар В. З історії видання книги М.Грушевського “Про старі 

часи на Україні” // Книга в соціокультурному просторі (досвід книговидання ХІХ–ХХ ст. і 
сучасні проблеми): Доп. і повід. Міжнародної наук. конф., 3–5 травня 1995 р. – Львів, 1995. – 
С. 103–105.

5 Лотоцький О. Сторінки минулого. – Варшава, 1933. – Част. ІІ. – С. 150.
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основні концептуальні тези автора про українську історію, які ламали “звичайну” схему 
імперського історіописання, викладені доступно для сприйняття невибагливого читача. 

Науковою популяризацією на прикладі “Короткої історії України” М.Грушевський 
прагнув досягнути кілька цілей: представити цілісний образ історії України (наукова 
мета); задовольнити зростаюче зацікавлення українців своїм минулим, особливо у період 
революційних змін у 1905–1907 рр. (суспільно-громадська мета); надати науково об-
ґрунтовані знання про минуле (виховна мета).

Ідея створення короткого нарису історії України виникла у вченого в 1905 р., коли 
на хвилі революційних подій у Російській імперії розпочалися ліберальні перетворення в 
суспільстві, а проблема культурного і політичного самовизначення національних меншин 
стала вкрай пекучою. Замовником книги виступила українська громада Петербурга в 
особі П.Стебницького, голови “Благодійного товариства видання загальнокорисних і 
дешевих книг”. Із щоденника М.Грушевського довідуємося, що він працював над нею у 
вересні 1906 р.1 До кінця вересня цього року планував дописати рукопис і надіслати його 
до Петербурга. На думку В.Кухар, стислі терміни, упродовж яких праця була написана, а 
також намагання пришвидшити її друк, пояснюються прагненням видати її у час виборчої 
кампанії до ІІ Державної Думи. Як доказ таких намірів, слід трактувати поміщену в кінці 
книги невелику політичну програму, яку П.Стебницький просив вилучити, побоюючись 
цензурного арешту видання2. У ній автор проводив паралелі сучасного життя українців 
із суспільними відносинами в Україні козацького періоду3. Однак у накладі книги, який 
призначався для Великої України, цю “політичну програму” опущено видавцями4. Попри 
сподівання історика, книгу надруковано лише у березні 1907 р.5

“Про старі часи на Україні” – це популярний нарис історії України від найдавніших 
часів до кінця ХІХ ст. Завдяки численним ілюстраціям, витягам із народних дум, які 
органічно впліталися в наратив і творили з ним одне ціле, видання стало доступним для 
масового читача. У кінці книги М.Грушевський писав: “Отак я оповів історію України 

1 Щоденники Михайла Грушевського (1904–1910 рр.) / Публікація та коментарі І.Гирича // 
Київська старовина. – Київ, 1995. – № 1. – С. 18.

2 Кухар В. З історії видання книги М.Грушевського “Про старі часи на Україні”. –  
С. 103–104.

3 “...але всі люде, що хочуть правдивого добра для України, повинні доходити до того, чого 
добивалися предки наші ще з козацьких часів: аби всі люде мали рівне право у всім й самі всякими 
справами порядкували, аби була свобода й право, аби власті були виборні, і перед громадою від-
повідали, аби земля належалася до трудящих, що її самі обробляють, аби на Україні була всяка 
наука й освіта, суд і діловодство на українській мові, і своїми місцевими справами люде тут могли 
самі порядкувати” (цит. за: Кухар В. З історії видання книги М.Грушевського “Про старі часи 
на Україні”. – С. 104).

4 У передмові до “Ілюстрованої історії України” вчений писав, що “се закінчення чомусь в біль-
шості примірників було видавцями пропущене, а тільки в декотрих зоставлене” (Грушевський М. 
Ілюстрована історія України. – Київ, 1992. – С. 28). На титульній сторінці примірника, який 
зберігся у Бібліотеці Наукового товариства ім. Шевченка у Львові (тепер відділ україніки ЛННБ 
ім. В.Стефаника), рукою завідувача бібліотеки І.Кревецького дописано: “[вид. для Російської 
України, без закінчення]”. У передньому слові до другого видання М.Грушевський зазначав, що 
книга була написана 1906 р., а вийшла 1907 р., “тільки без закінчення, де була коротка політична 
українська програма. Видавці пропустили її, з огляду на цензуру, в тих примірниках, які призна-
чалися для продажі в Росії” (Грушевський М. Про старі часи на Україні. Коротка історія України 
(для першого початку). – 2-е вид. – Київ, 1917. – С. 3).

5 Грушевський М. Про старі часи на Україні. Коротка історія України. – С.-Петербург: 
Тип. п. ф. “Электро-Типография Н.Я.Стойковой”, 1907. – 176 с.

від найдавніших часів аж донині. Оповів я якнайпростіше та якнайкоротше, для тих, 
що не привикли великих книжок читати”1. Вчений розглядав цей нарис як перший ва-
ріант популярної книги з історії України, на шляху до створення більшої праці, “де б 
теж простими словами, але ширше про все було оповіджено – щоб була книжка три або 
чотири рази більша від сеї й малюнків мала багато”2. Такою книгою стала “Ілюстрована 
історія України”, видана у 1911 р. На думку К.Лоського, велика “Історія України-Руси” 
М.Грушевського призначалася для “тих, хто ґрунтовно і науково студіює цю справу”, 
“Ілюстрована історія України” – “для інтелігенції, яка бажає познайомитись з рідною 
старовиною”, а “Про старі часи на Україні” – “для народа, а найбільше – для селянства”3. 
У період Української революції 1917–1920 рр., а також на еміграції, на початку  
1920-х рр., її використовували як підручник з історії для початкових шкіл, тоді як “Ілю-
стровану історію України” – для гімназій4. 

Популярність книжки була великою. Окрім легкого стилю викладу матеріалу, ба-
гатьох ілюстрацій, вона була доступною з огляду на низьку ціну. Її радо та позитивно 
зустріли рецензенти, зокрема, редактор друкованого органу Руського педагогічного то-
вариства І.Копач писав: “Се книжочка, якої вже давно пекучо треба було якнайширшим 
кругам нашого народу. І тому ся книжочка й повинна находитися в кождій рускій родині, 
навіть найубожшій, бо ж і ціна єї дивно, предивно мала в порівнянню з тим, що вона дає 
читачеви”5. В.Доманицький, знаний літературознавець, приятель М.Грушевського, зазна-
чав, що “найбільша вага цієї книги в тому, що в ній подається не перелік найважнійших 
подій, 1000-літнє життя українського народу, не зовнішню його історію, а звернуто увагу 
на ті внутрішні пружини, од яких залежало в значній мірі, в який бік і з якою силою по-
верталося колесо історії...”6 Завдяки такому підходу, на думку рецензента, читач бачить, 
які помилки найбільше шкодили розвитку українського народу, “які причини були тому, 
що в иншу добу українська нація піднімалася на чималу моральну височінь, а потім знову 
підупадала, які з тих помилок властиві нашому громадянству й досі...”7 В.Доманицький 
наголошував, що книга М.Грушевського “цінна не тільки тим, що подано українську 
історію в справедливому історичному освітленню, але що до того пристосовано її до по-
треб сучасного моменту, і за все це шановному авторові мусить бути велика подяка”8. 
Рецензент К.Лоський, зазначаючи науковість видання, писав, “що ніде в книзі немає 
національного самохвальства, яким грішать часто популярні книжки инших авторів: всі 

1 Цит. за: Копач І. Михайло Грушевський. Про старі часи на Україні. Петербург, 1907, 
сторін 176, з одною мапкою ґеоґрафічною і 41 малюнками (Виданє “Благотворительного об-
щества издания общеполезных и дешевых книг”, № 51) // Учитель. – Львів, 1907. – Ч. 8 і 9 
(5 мая). – С. 144.

2 Там само.
3 Лоський К. Михайло Грушевський. Про старі часи на Україні. Коротка історія України 

(для першого початку). Видання друге, Київ, 1917 р., стор. 162, ціна 1 карб. 60 коп. // Книгарь. 
Літопис українського письменства. – Київ, 1918. – Число сьоме (березіль). – С. 381.

4 У другому виданні вчений так сформулював призначення цієї книги: “Ся ж книжечка має 
служити для першого познайомлення з українською історією, в школі чи за школою” (Грушев-
ський М. Про старі часи на Україні. Коротка історія України (для першого початку). – 2-е 
вид. – Київ, 1917. – С. 3).

5 Копач І. Михайло Грушевський. Про старі часи на Україні. – С. 144.
6 Д-ий В. [Доманицький В.]. Михайло Грушевський. Про старі часи на Україні. Коротка 

історія України. Вид. “Благотворит. Общества изд. общепол. и дешевых книг”, С-Петербургъ, 
1907, 1–176 // Україна. – Київ, 1907. – Т. ІІ. – Кн. 1. – Част. 1. – С. 100.

7 Там само. – С. 101.
8 Там само.
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основні концептуальні тези автора про українську історію, які ламали “звичайну” схему 
імперського історіописання, викладені доступно для сприйняття невибагливого читача. 

Науковою популяризацією на прикладі “Короткої історії України” М.Грушевський 
прагнув досягнути кілька цілей: представити цілісний образ історії України (наукова 
мета); задовольнити зростаюче зацікавлення українців своїм минулим, особливо у період 
революційних змін у 1905–1907 рр. (суспільно-громадська мета); надати науково об-
ґрунтовані знання про минуле (виховна мета).

Ідея створення короткого нарису історії України виникла у вченого в 1905 р., коли 
на хвилі революційних подій у Російській імперії розпочалися ліберальні перетворення в 
суспільстві, а проблема культурного і політичного самовизначення національних меншин 
стала вкрай пекучою. Замовником книги виступила українська громада Петербурга в 
особі П.Стебницького, голови “Благодійного товариства видання загальнокорисних і 
дешевих книг”. Із щоденника М.Грушевського довідуємося, що він працював над нею у 
вересні 1906 р.1 До кінця вересня цього року планував дописати рукопис і надіслати його 
до Петербурга. На думку В.Кухар, стислі терміни, упродовж яких праця була написана, а 
також намагання пришвидшити її друк, пояснюються прагненням видати її у час виборчої 
кампанії до ІІ Державної Думи. Як доказ таких намірів, слід трактувати поміщену в кінці 
книги невелику політичну програму, яку П.Стебницький просив вилучити, побоюючись 
цензурного арешту видання2. У ній автор проводив паралелі сучасного життя українців 
із суспільними відносинами в Україні козацького періоду3. Однак у накладі книги, який 
призначався для Великої України, цю “політичну програму” опущено видавцями4. Попри 
сподівання історика, книгу надруковано лише у березні 1907 р.5

“Про старі часи на Україні” – це популярний нарис історії України від найдавніших 
часів до кінця ХІХ ст. Завдяки численним ілюстраціям, витягам із народних дум, які 
органічно впліталися в наратив і творили з ним одне ціле, видання стало доступним для 
масового читача. У кінці книги М.Грушевський писав: “Отак я оповів історію України 

1 Щоденники Михайла Грушевського (1904–1910 рр.) / Публікація та коментарі І.Гирича // 
Київська старовина. – Київ, 1995. – № 1. – С. 18.

2 Кухар В. З історії видання книги М.Грушевського “Про старі часи на Україні”. –  
С. 103–104.

3 “...але всі люде, що хочуть правдивого добра для України, повинні доходити до того, чого 
добивалися предки наші ще з козацьких часів: аби всі люде мали рівне право у всім й самі всякими 
справами порядкували, аби була свобода й право, аби власті були виборні, і перед громадою від-
повідали, аби земля належалася до трудящих, що її самі обробляють, аби на Україні була всяка 
наука й освіта, суд і діловодство на українській мові, і своїми місцевими справами люде тут могли 
самі порядкувати” (цит. за: Кухар В. З історії видання книги М.Грушевського “Про старі часи 
на Україні”. – С. 104).

4 У передмові до “Ілюстрованої історії України” вчений писав, що “се закінчення чомусь в біль-
шості примірників було видавцями пропущене, а тільки в декотрих зоставлене” (Грушевський М. 
Ілюстрована історія України. – Київ, 1992. – С. 28). На титульній сторінці примірника, який 
зберігся у Бібліотеці Наукового товариства ім. Шевченка у Львові (тепер відділ україніки ЛННБ 
ім. В.Стефаника), рукою завідувача бібліотеки І.Кревецького дописано: “[вид. для Російської 
України, без закінчення]”. У передньому слові до другого видання М.Грушевський зазначав, що 
книга була написана 1906 р., а вийшла 1907 р., “тільки без закінчення, де була коротка політична 
українська програма. Видавці пропустили її, з огляду на цензуру, в тих примірниках, які призна-
чалися для продажі в Росії” (Грушевський М. Про старі часи на Україні. Коротка історія України 
(для першого початку). – 2-е вид. – Київ, 1917. – С. 3).

5 Грушевський М. Про старі часи на Україні. Коротка історія України. – С.-Петербург: 
Тип. п. ф. “Электро-Типография Н.Я.Стойковой”, 1907. – 176 с.

від найдавніших часів аж донині. Оповів я якнайпростіше та якнайкоротше, для тих, 
що не привикли великих книжок читати”1. Вчений розглядав цей нарис як перший ва-
ріант популярної книги з історії України, на шляху до створення більшої праці, “де б 
теж простими словами, але ширше про все було оповіджено – щоб була книжка три або 
чотири рази більша від сеї й малюнків мала багато”2. Такою книгою стала “Ілюстрована 
історія України”, видана у 1911 р. На думку К.Лоського, велика “Історія України-Руси” 
М.Грушевського призначалася для “тих, хто ґрунтовно і науково студіює цю справу”, 
“Ілюстрована історія України” – “для інтелігенції, яка бажає познайомитись з рідною 
старовиною”, а “Про старі часи на Україні” – “для народа, а найбільше – для селянства”3. 
У період Української революції 1917–1920 рр., а також на еміграції, на початку  
1920-х рр., її використовували як підручник з історії для початкових шкіл, тоді як “Ілю-
стровану історію України” – для гімназій4. 

Популярність книжки була великою. Окрім легкого стилю викладу матеріалу, ба-
гатьох ілюстрацій, вона була доступною з огляду на низьку ціну. Її радо та позитивно 
зустріли рецензенти, зокрема, редактор друкованого органу Руського педагогічного то-
вариства І.Копач писав: “Се книжочка, якої вже давно пекучо треба було якнайширшим 
кругам нашого народу. І тому ся книжочка й повинна находитися в кождій рускій родині, 
навіть найубожшій, бо ж і ціна єї дивно, предивно мала в порівнянню з тим, що вона дає 
читачеви”5. В.Доманицький, знаний літературознавець, приятель М.Грушевського, зазна-
чав, що “найбільша вага цієї книги в тому, що в ній подається не перелік найважнійших 
подій, 1000-літнє життя українського народу, не зовнішню його історію, а звернуто увагу 
на ті внутрішні пружини, од яких залежало в значній мірі, в який бік і з якою силою по-
верталося колесо історії...”6 Завдяки такому підходу, на думку рецензента, читач бачить, 
які помилки найбільше шкодили розвитку українського народу, “які причини були тому, 
що в иншу добу українська нація піднімалася на чималу моральну височінь, а потім знову 
підупадала, які з тих помилок властиві нашому громадянству й досі...”7 В.Доманицький 
наголошував, що книга М.Грушевського “цінна не тільки тим, що подано українську 
історію в справедливому історичному освітленню, але що до того пристосовано її до по-
треб сучасного моменту, і за все це шановному авторові мусить бути велика подяка”8. 
Рецензент К.Лоський, зазначаючи науковість видання, писав, “що ніде в книзі немає 
національного самохвальства, яким грішать часто популярні книжки инших авторів: всі 

1 Цит. за: Копач І. Михайло Грушевський. Про старі часи на Україні. Петербург, 1907, 
сторін 176, з одною мапкою ґеоґрафічною і 41 малюнками (Виданє “Благотворительного об-
щества издания общеполезных и дешевых книг”, № 51) // Учитель. – Львів, 1907. – Ч. 8 і 9 
(5 мая). – С. 144.

2 Там само.
3 Лоський К. Михайло Грушевський. Про старі часи на Україні. Коротка історія України 

(для першого початку). Видання друге, Київ, 1917 р., стор. 162, ціна 1 карб. 60 коп. // Книгарь. 
Літопис українського письменства. – Київ, 1918. – Число сьоме (березіль). – С. 381.

4 У другому виданні вчений так сформулював призначення цієї книги: “Ся ж книжечка має 
служити для першого познайомлення з українською історією, в школі чи за школою” (Грушев-
ський М. Про старі часи на Україні. Коротка історія України (для першого початку). – 2-е 
вид. – Київ, 1917. – С. 3).

5 Копач І. Михайло Грушевський. Про старі часи на Україні. – С. 144.
6 Д-ий В. [Доманицький В.]. Михайло Грушевський. Про старі часи на Україні. Коротка 

історія України. Вид. “Благотворит. Общества изд. общепол. и дешевых книг”, С-Петербургъ, 
1907, 1–176 // Україна. – Київ, 1907. – Т. ІІ. – Кн. 1. – Част. 1. – С. 100.

7 Там само. – С. 101.
8 Там само.
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відомости засновано на наукових даних, добре провірених”1. Інші рецензенти також 
вказували на наукове значення викладеного у ній матеріалу, прагматичну оцінку фактів2. 

Серед недоліків книги, про які згадували критики, – мова, а саме наявність у ній 
галицизмів. «Хоч це й не такої ваги річ, як зміст книги, – писав В.Доманицький, – але 
при теперішньому хворобливому відношенні не тільки до непевних виразів і слів, але навіть 
і до самого правопису, бажано було б, щоб цінна праця професора М.Грушевського була 
далека від обвинувачування в тому, що вона “галицька”, а не “українська”»3. Вже в часи 
революції, коли книгу перевидано кількома накладами, рецензенти також вказували на її 
мову, оцінюючи це видання як підручник для шкіл, яка своїм “галицьким правописом... 
збиває їх [учнів. – М.К., А.Ф.] тут з толку і вносить велике непорозуміння”4. Окрім 
того, вони висловлювали побажання, щоб на майбутнє автор задля учнів вмістив у книзі 
відомості про передісторичні часи, як це зробив Г.Коваленко у своєму популярному істо-
ричному огляді “Українська історія. Оповідання з історії України...”5

На відміну від національно зорієнтованих критиків, представники правомонархічного 
табору, закономірно, зустріли популярний нарис вченого негативно, що пояснюється 
їхнім несприйняттям українського національного руху загалом, а М.Грушевського, як 
його лідера, зокрема6. 

Після 1907 р. книгу кілька разів передруковували фрагментами у шкільних читанках 
і часописах та окремим виданням. Так, два параграфи “Про наш край і народ” і “Во-
лодимир і Ярослав. Християнство на Україні” вміщено у читанці С.Шпойнаровського, 
опублікованій у Чернівцях 1910 р.7 Передрук зі скороченнями і стилістичними змінами 
параграфа “Володимир і Ярослав. Християнство на Україні” здійснив у своїх читанках і 
А.Крушельницький8. Половина параграфів з книги (окремі зі зміненою назвою) з’явилася 
у чернівецькому часописі “Народний голос”9. У 1913–1914 рр. десять перших параграфів 

1 Лоський К. Михайло Грушевський. Про старі часи на Україні. Коротка історія України 
(для першого початку). – С. 381.

2 Баржицький О.М., Волковський Хв.Йо., Рибчинський В.Йо. “Коротка історія” (для 
першого початку, вид. друге) М.Грушевського // Вільна Українська школа. – Київ, 1918–19 
шк. р. – Т. І. – С. 63.

3 Д-ий В. [Доманицький В.] Михайло Грушевський. Про старі часи на Україні. Коротка 
історія України. – С. 102.

4 Баржицький О.М., Волковський Хв.Йо., Рибчинський В.Йо. “Коротка історія” (для 
першого початку, вид. друге) М.Грушевського. – С. 63.

5 Там само.
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на Україні // Там само. – С. 21–30.
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передруковано в газеті “Праця” – єдиній на той час культурно-просвітній і політичній 
газеті українців Бразилії (виходила у м.Прудентополісі, штат Парана)1. Окремим ви-
данням книга вийшла у Скрентоні (Пенсильванія, США) 1916 р. зусиллями Просвітньої 
комісії Руського народного союзу2. 

З початком Української революції 1917 р. потреба у книзі закономірно зросла. Друге 
видання з’явилося у травні 1917 р., однак без ілюстрацій3. М.Грушевський у ньому змінив 
назву 26 параграфа з “Нові часи” на “Український рух в 1860 і 1870-х роках”, а також 
додав чотири нові – “Українство під забороною. Робота на галицькім ґрунті”, “Перша 
свобода українського слова”, “Велика війна і нищення українства” та “Революція і ви-
зволення України”. У них викладено історію України останньої чверті ХІХ – початку 
ХХ ст., яка, з огляду на цензуру, не могла бути вміщена в першому виданні. Два останні 
параграфи стосувалися подій 1907–1917 рр. К.Лоський, автор короткої рецензійної 
замітки, писав: “Можемо побажати їй якнайширшого розповсюдження посеред нашого 
народу і можливости в будучині вітати не друге, а двадцять друге видання цієї книжки, 
бо кожне нове її видання є новий крок вперед в розвиткові національної свідомости 
українського народу”4. Видавничий відділ Міністерства освіти УНР подав цю книгу 
у “Проспекті українських підручників” поряд з іншими популярними книгами вченого 
(“Ілюстрована історія України”, “Всесвітня історія”), серед книг з історії, які повинні 
вийти друком до 1918/1919 шкільного року5. З огляду на використання “Короткої 
історії України” як підручника з історії для початкових шкіл, а також її популярність 
серед масового читача, у Києві до 1919 р. вона витримала ще чотири видання6. У Відні 
1919 р. коштом “Дніпросоюзу” побачив світ ще один, шостий за чергою, наклад цієї 
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VIII ПЕРЕДМОВА IXМихайло Грушевський як автор науково-популярних нарисів з історії України

відомости засновано на наукових даних, добре провірених”1. Інші рецензенти також 
вказували на наукове значення викладеного у ній матеріалу, прагматичну оцінку фактів2. 

Серед недоліків книги, про які згадували критики, – мова, а саме наявність у ній 
галицизмів. «Хоч це й не такої ваги річ, як зміст книги, – писав В.Доманицький, – але 
при теперішньому хворобливому відношенні не тільки до непевних виразів і слів, але навіть 
і до самого правопису, бажано було б, щоб цінна праця професора М.Грушевського була 
далека від обвинувачування в тому, що вона “галицька”, а не “українська”»3. Вже в часи 
революції, коли книгу перевидано кількома накладами, рецензенти також вказували на її 
мову, оцінюючи це видання як підручник для шкіл, яка своїм “галицьким правописом... 
збиває їх [учнів. – М.К., А.Ф.] тут з толку і вносить велике непорозуміння”4. Окрім 
того, вони висловлювали побажання, щоб на майбутнє автор задля учнів вмістив у книзі 
відомості про передісторичні часи, як це зробив Г.Коваленко у своєму популярному істо-
ричному огляді “Українська історія. Оповідання з історії України...”5

На відміну від національно зорієнтованих критиків, представники правомонархічного 
табору, закономірно, зустріли популярний нарис вченого негативно, що пояснюється 
їхнім несприйняттям українського національного руху загалом, а М.Грушевського, як 
його лідера, зокрема6. 

Після 1907 р. книгу кілька разів передруковували фрагментами у шкільних читанках 
і часописах та окремим виданням. Так, два параграфи “Про наш край і народ” і “Во-
лодимир і Ярослав. Християнство на Україні” вміщено у читанці С.Шпойнаровського, 
опублікованій у Чернівцях 1910 р.7 Передрук зі скороченнями і стилістичними змінами 
параграфа “Володимир і Ярослав. Християнство на Україні” здійснив у своїх читанках і 
А.Крушельницький8. Половина параграфів з книги (окремі зі зміненою назвою) з’явилася 
у чернівецькому часописі “Народний голос”9. У 1913–1914 рр. десять перших параграфів 
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передруковано в газеті “Праця” – єдиній на той час культурно-просвітній і політичній 
газеті українців Бразилії (виходила у м.Прудентополісі, штат Парана)1. Окремим ви-
данням книга вийшла у Скрентоні (Пенсильванія, США) 1916 р. зусиллями Просвітньої 
комісії Руського народного союзу2. 

З початком Української революції 1917 р. потреба у книзі закономірно зросла. Друге 
видання з’явилося у травні 1917 р., однак без ілюстрацій3. М.Грушевський у ньому змінив 
назву 26 параграфа з “Нові часи” на “Український рух в 1860 і 1870-х роках”, а також 
додав чотири нові – “Українство під забороною. Робота на галицькім ґрунті”, “Перша 
свобода українського слова”, “Велика війна і нищення українства” та “Революція і ви-
зволення України”. У них викладено історію України останньої чверті ХІХ – початку 
ХХ ст., яка, з огляду на цензуру, не могла бути вміщена в першому виданні. Два останні 
параграфи стосувалися подій 1907–1917 рр. К.Лоський, автор короткої рецензійної 
замітки, писав: “Можемо побажати їй якнайширшого розповсюдження посеред нашого 
народу і можливости в будучині вітати не друге, а двадцять друге видання цієї книжки, 
бо кожне нове її видання є новий крок вперед в розвиткові національної свідомости 
українського народу”4. Видавничий відділ Міністерства освіти УНР подав цю книгу 
у “Проспекті українських підручників” поряд з іншими популярними книгами вченого 
(“Ілюстрована історія України”, “Всесвітня історія”), серед книг з історії, які повинні 
вийти друком до 1918/1919 шкільного року5. З огляду на використання “Короткої 
історії України” як підручника з історії для початкових шкіл, а також її популярність 
серед масового читача, у Києві до 1919 р. вона витримала ще чотири видання6. У Відні 
1919 р. коштом “Дніпросоюзу” побачив світ ще один, шостий за чергою, наклад цієї 
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3 Грушевський М. Про старі часи на Україні. Коротка історія України (для першого почат-
ку). – 2-е вид. – Київ: Друкарня УЦР, 1917. – 162, ІІ с.

4 Лоський К. Михайло Грушевський. Про старі часи на Україні. Коротка історія України 
(для першого початку). – С. 381.

5 Вільна Українська школа. – Київ, 1918–19 шк. р. – Т. І. – С. 71.
6 Грушевський М. Про старі часи на Україні. Коротка історія України (для першого по-

чатку). – 3-є вид. – Київ, 1917. – VI, 7, 160 с.; 4-е вид. – Київ, 1917. – ІV, 5, 160 с.; 4-е 
вид. – Київ, 1918. – 160 с.; 5-е вид. – Київ, 1919. – VI, 160 с.



X ПЕРЕДМОВА XIМихайло Грушевський як автор науково-популярних нарисів з історії України

книги1. Об’єднання українських видавців поширювало її серед української еміграції “в 
необмеженому числі” разом з іншими шкільними підручниками2. Д.Антонович, аналізу-
ючи популярні книги М.Грушевського, зазначав, що вона успішно використовується як 
підручник історії України для початкових шкіл3. Натомість Д.Дорошенко, не прихильний 
до автора з політичних міркувань, відмовляв їй у цьому, пишучи, що вона “дуже гарна 
для читання і дуже мало придатна для початкової науки в школі через свій загально-
синтетичний характер”4. 

В.Мудрий, оглядаючи історичні видання у “Бібліотечному пораднику” за 1925 р., що 
його видавало товариство “Просвіта” у Львові, високо оцінював книгу М.Грушевського, 
вказуючи, що вона “вже відіграла деяку ролю в історичному усвідомлюванню найширших 
українських мас”5. Оглядач передусім відзначив її просвітницьку мету: «“Коротка історія 
України” найкорисніша для читалень “Просвіти”, особливо для тих її відвідувачів, що 
починають щойно знайомитися з історією України, вона є першорядною лектурою, бо 
дає кожному такому читачеві загальний погляд на всю історію»6.

Про популярність “Короткої історії України” не лише серед українського читача 
свідчить її переклад на чеську мову, який здійснив письменник Ф.С.Фрабма. Книга 
з’явилася у 1918 р. під назвою “Україна і Українці” у “Збірці практичних підручників”7. 
Ф.С.Фрабма мотивував переклад книги інформаційною метою, адже чехи потребували 
підручника про Україну з огляду на національний рух українців. Переклад був недоско-
налим, на що вказував анонімний рецензент: “Переклад, на жаль, ані не зовсім повний, 
ані (особливо в кінцевих розділах) дуже дбайливий. Перекладчик насамперед випустив 
усі вставки в тексті з українських народних пісень і новітньої української поезії, які зде-
більшого творять органічну цілість з основним викладом, через що суцільність останнього 
в деяких випадках очевидно нарушено. Иноді перекладчик випустив або вільно переробив 
й частину тексту перед сими поетичними цитатами або після них. Лише при поверхов-
нім порівнянні чеського перекладу з українським оригіналом нарахував я 38 пропусків 
і відхилень від тексту”8. Наприкінці критик слушно зауважує, що переклад цієї праці 
спричиниться до популяризації української справи серед чехів, які все ще упереджено 
ставляться до намірів українців здобути самостійність, однак, зазначає, що для пере-

1 Грушевський М. Про старі часи на Україні. Коротка історія України (для першого почат-
ку). – 6-е вид. – Київ: Видання Дніпровського Союзу Споживчих Союзів України (“Дніпросо-
юз”), 1919. – 119 с. На другій сторінці: Відень: З друкарні Вальдгайм-Еберлє акц. тов., 1919.

2 Книга. – Відень; Київ, 1921. – Ч. І (грудень). – С. 73.
3 Антонович Д. М.Грушевський: Ілюстрована історія України. Виданнє Дніпровського Со-

юзу Споживчих Союзів України “Дніпро-союз”, Київ; Відень, 1921, 576 стор.; Історія України. 
Підручник для середніх і вищих початкових шкіл. Виданнє перше. Idem. Київ-Відень, 1920, 216 
стор.; Про старі часи на Україні. Коротка історія України (для першого початку). Виданнє шосте. 
Idem. Київ; Відень, 1919, 120 стор. // Книга. – Відень; Київ, 1921. – Ч. І (грудень). – С. 17.

4 Жученко М. [Дорошенко Д.] Українське письменство в 1920 році (Бібліоґрафічні за-
мітки) // Хліборобська Україна. – Відень, 1920–1921. – Зб. ІІ, ІІІ і IV. – С. 242.

5 Історія (подає В.Мудрий). Михайло Грушевський. Про старі часи на Україні. Коротка 
історія (для першого початку). – Видання шосте Дніпровського Союзу Споживчих Спілок 
України (“Дніпросоюз”). Відень 1919 // Бібліотечний порадник. – Львів, 1925. – Ч. 3 (ли-
пень–вересень). – С. 83.

6 Там само.
7 Hruševskyj M. Ukrajína a Ukrajínci. – Praha: F. Švejda, 1918. – 96 s. (= Švejdůr sborník 

praktických príruček; Ч. 4).
8 Н.В. Чеський переклад праці проф. М.Грушевського “Про старі часи на Україні” // Вістник 

політики, літератури й життя. – Відень, 1918. – Ч. 19. – 12-го мая. – С. 296.

кладу краще вартував би “Очерк истории украинского народа” М.Грушевського, який 
спеціально призначався для ознайомлення іноземців з історією українського народу1. 
Чеськомовне видання книги отримало схвальні відгуки чеських науковців. Так, В.Бртнік 
наголошував на цінності зібраного в ній матеріалу, що стосувався періоду національного 
піднесення українців другої половини ХІХ – початку ХХ ст., який викладений вільно, 
без цензурних обмежень, вказував також на високий науковий і художній рівень книги2. 

У 1991 р. цей популярний нарис передруковано в журналі “Початкова школа”3, а 
також видавництвом “Обереги”4, за другим виданням накладом 100 000 примірників, 
що свідчило про її популярність серед українського читача в той період.

“Культурно-національний рух на Україні в XVI–XVII віці”
Це видання стало черговим у серії науково-популярних праць М.Грушевського, 

що побачили світ до Першої світової війни. Роботу над нею автор розпочав невдовзі 
після написання шостого тому “Історії України-Руси”. На його джерельній підставі були 
опрацьовані дві популярні праці з економічної5 та культурно-національної тематики. 
Якщо соціально-економічні погляди М.Грушевського залишались незмінними, то кон-
цепція національно-культурного руху XVI–XVII ст. у вченого не була сформульована 
остаточно. На момент написання шостого тому “Історії України-Руси” вона виглядала 
незавершеною, насамперед з огляду на зміну хронологічних меж цього руху у наступних 
працях М.Грушевського. На сторінках шостого тому “Історії України-Руси” історик не 
виходить за межі XVI ст., завершуючи його розділом про братський рух. 

Однак невдовзі він переосмислив концепцію у популярному виданні нарисів, які читав 
публічно у Києві у 1908 р. і видав цього ж року під назвою “Культурно-національний 
рух на Україні в другій половині XVI віку”6. А в окремій книзі, опублікованій 1912 р. зі 
зміненою назвою “Культурно-національний рух на Україні в XVI–XVII віці”7, мате-

1 Н.В. Чеський переклад праці проф. М.Грушевського “Про старі часи на Україні”. – С. 296.
2 Brtnik V. M.Hruševskyj. Ukrajína a Ukrajínci. Praha, F. Švejda, 96 s. // Lipa. – Praha, 

1917/1918. – № 1. – S. 799–800. Огляд рецензії див.: Тельвак В. Постать Михайла Грушев-
ського в історіографії Центрально-Східної Європи (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття). – 
Дрогобич, 2012. – С. 123.

3 Грушевський М. Про старі часи на Україні. Коротка історія України (для першого по-
чатку) // Початкова школа. – Київ, 1991. – № 5. – С. 53–66; № 6. – С. 62–70; № 7. –  
С. 60–67; № 8. – С. 57–67; № 9. – С. 70–79.

4 Грушевський М. Про старі часи на Україні: Коротка історія України (для першого почат-
ку). – Київ: АТ “Обереги”, 1991. – 104 с.

5 Див..: Грушевський М. Студії з економічної історії України // Літературно-науковий 
вістник. – Львів, 1907. – Т. 38. – С. 225–237; 414–428; Т. 39. – С. 43–61; 265–283;  
Т. 40. – С. 24–38. Велика стаття М.Грушевського про стан розвитку економіки на українських 
землях у XV–XVI ст., опублікована на сторінках популярного часопису, була скороченою ре-
дакцією (без покликів) окремих параграфів з 6-го тому “Історії України-Руси” (С. 141–209). 
Друге видання вийшло у збірці з тією ж назвою “Студії з економічної історії України” (К., 
1918), але до неї також додано його статтю: Господарство польського магната на Задніпров’ю 
перед Хмельниччиною // Записки Українського наукового товариства у Києві. – К., 1908. –  
Кн. І. – С. 25–43.

6 Грушевський М. Культурно-національний рух на Україні в другій половині XVI віку // 
Літературно-науковий вістник. – Львів, 1908. – Т. 41. – С. 282–296, 491–506; T. 42. –  
С. 87–107, 438–458; T. 43. – С. 208–228, 428–450.

7 Див.: Гирич І. Коментар // Грушевський М. Духовна Україна: Збірка творів / Упор. 
І.Гирич, О.Дзюба, В.Ульяновський. – К., 1994. – С. 550. Окремим виданням праця вийшла у 
1912 р. (Грушевський М. Культурно-національний рух на Україні в XVI–XVII віці. – Київ; 
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У 1991 р. цей популярний нарис передруковано в журналі “Початкова школа”3, а 
також видавництвом “Обереги”4, за другим виданням накладом 100 000 примірників, 
що свідчило про її популярність серед українського читача в той період.

“Культурно-національний рух на Україні в XVI–XVII віці”
Це видання стало черговим у серії науково-популярних праць М.Грушевського, 

що побачили світ до Першої світової війни. Роботу над нею автор розпочав невдовзі 
після написання шостого тому “Історії України-Руси”. На його джерельній підставі були 
опрацьовані дві популярні праці з економічної5 та культурно-національної тематики. 
Якщо соціально-економічні погляди М.Грушевського залишались незмінними, то кон-
цепція національно-культурного руху XVI–XVII ст. у вченого не була сформульована 
остаточно. На момент написання шостого тому “Історії України-Руси” вона виглядала 
незавершеною, насамперед з огляду на зміну хронологічних меж цього руху у наступних 
працях М.Грушевського. На сторінках шостого тому “Історії України-Руси” історик не 
виходить за межі XVI ст., завершуючи його розділом про братський рух. 

Однак невдовзі він переосмислив концепцію у популярному виданні нарисів, які читав 
публічно у Києві у 1908 р. і видав цього ж року під назвою “Культурно-національний 
рух на Україні в другій половині XVI віку”6. А в окремій книзі, опублікованій 1912 р. зі 
зміненою назвою “Культурно-національний рух на Україні в XVI–XVII віці”7, мате-

1 Н.В. Чеський переклад праці проф. М.Грушевського “Про старі часи на Україні”. – С. 296.
2 Brtnik V. M.Hruševskyj. Ukrajína a Ukrajínci. Praha, F. Švejda, 96 s. // Lipa. – Praha, 

1917/1918. – № 1. – S. 799–800. Огляд рецензії див.: Тельвак В. Постать Михайла Грушев-
ського в історіографії Центрально-Східної Європи (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття). – 
Дрогобич, 2012. – С. 123.

3 Грушевський М. Про старі часи на Україні. Коротка історія України (для першого по-
чатку) // Початкова школа. – Київ, 1991. – № 5. – С. 53–66; № 6. – С. 62–70; № 7. –  
С. 60–67; № 8. – С. 57–67; № 9. – С. 70–79.

4 Грушевський М. Про старі часи на Україні: Коротка історія України (для першого почат-
ку). – Київ: АТ “Обереги”, 1991. – 104 с.

5 Див..: Грушевський М. Студії з економічної історії України // Літературно-науковий 
вістник. – Львів, 1907. – Т. 38. – С. 225–237; 414–428; Т. 39. – С. 43–61; 265–283;  
Т. 40. – С. 24–38. Велика стаття М.Грушевського про стан розвитку економіки на українських 
землях у XV–XVI ст., опублікована на сторінках популярного часопису, була скороченою ре-
дакцією (без покликів) окремих параграфів з 6-го тому “Історії України-Руси” (С. 141–209). 
Друге видання вийшло у збірці з тією ж назвою “Студії з економічної історії України” (К., 
1918), але до неї також додано його статтю: Господарство польського магната на Задніпров’ю 
перед Хмельниччиною // Записки Українського наукового товариства у Києві. – К., 1908. –  
Кн. І. – С. 25–43.

6 Грушевський М. Культурно-національний рух на Україні в другій половині XVI віку // 
Літературно-науковий вістник. – Львів, 1908. – Т. 41. – С. 282–296, 491–506; T. 42. –  
С. 87–107, 438–458; T. 43. – С. 208–228, 428–450.

7 Див.: Гирич І. Коментар // Грушевський М. Духовна Україна: Збірка творів / Упор. 
І.Гирич, О.Дзюба, В.Ульяновський. – К., 1994. – С. 550. Окремим виданням праця вийшла у 
1912 р. (Грушевський М. Культурно-національний рух на Україні в XVI–XVII віці. – Київ; 
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ріал доповнено чотирма нарисами, які виходили за межі XVI ст.: “Козаччина в обороні 
церковної справи”, “Перенесення культурної справи до Києва”, “Київське братство і 
організація національних сил”, “Нова єрархія” і які він опрацював за новим сьомим томом 
“Історії України-Руси”. Кінцевою датою культурно-національного руху в цій книзі ви-
значено 1620 р. – рік відновлення православної ієрархії та активного залучення козаків 
до національної справи.

У 20-х роках ХХ ст., працюючи над “Історією української літератури”, 
М.Грушевський дає підзаголовок її п’ятому тому: “Культурні і літературні течії на Україні 
в XVI–XVII вв. і перше відродження (1580–1610 рр.)”, хоча до цього часу термін 
“відродження” він резервував тільки для ХІХ ст.1 Але це відродження “стало не стільки 
початком, скільки вістуном будучого дійсного відродження... два століття, які відділяють 
перше відродження від нового, правдивого відродження ХІХ ст., різняться кардинально 
і глибоко від двох століть перед першим відродженням (XVI в.). З ширшої перспективи, 
поставивши, з одної сторони, києво-галицьку добу, з другої – відродження ХІХ ст., 
цілий сей межичас... являється часом переходовим...”2 Ця культурна невизначеність 
перехідного періоду відбилася і на періодизаційній схемі М.Грушевського. Вчений не 
вводить чітких розмежувальних критеріїв, за якими можна класифікувати культурну та 
духовну ситуацію в Україні XVI–XVIІ ст. Адже історико-культурні явища він розглядав 
поряд з соціально-економічними відносинами, національними й релігійними процесами 
синкретично, що взаємозалежали та взаємовпливали один на одного.

На популярність “Культурно-національного руху” вплинула суголосність двох епох. 
Початок ХХ ст., з активним становленням українського руху як у Російській, так і  
Австро-Угорській монархіях, багато в чому нагадував М.Грушевському і його сучасникам 
про другу половину XVI – початок XVII ст., коли набирав великих обертів український 
національно-культурний рух. За словами автора, “в цій книзі зібрані начерки культурного 
і національного руху, який так могутньо знявся серед приспаного і омертвілого україн-
ського життя і разом з могутнім соціальним рухом Східної України приготував перше 
національне відродження, що так сильно, хоч і ненадовго, заблисло і блиском політичної 
мислі, і національного усвідомлення, і розвоєм артистичної творчості...”3

Віддалене від доби М.Грушевського більш ніж на 300 років перше українське від-
родження і його люди створюють невидиме пов’язання та солідарність з сучасниками 
історика, адже “в тих людях з-перед трьохсот літ ми почуваємо своїх попередників у віч-

Львів: Друкарня “С.В.Кульженко”, 1912. – 248 с.), друге видання без текстових змін – у 1919 р. 
(Київ: Видання Дніпровського Союзу Споживчих Союзів України, 1919. – 248 с.), третє – у 
1990 р. у львівському часописі (Жовтень, 1989. – Львів. – № 1. – С. 98–108; № 2. –  
С. 101–116; № 3. – С. 93–105; № 4. – С. 86–102), четверте – у 1994 р. у збірнику його праць 
(Грушевський М. Духовна Україна: Збірка творів / Упор. І.Гирич, О.Дзюба, В.Ульяновський. – 
К., 1994. – С. 136–255).

1 Наприклад, у кількох виданнях його популярної синтези “Ілюстрована історія України” 
(1911; 1912; 1913; 1917; 1918; 1921).

2 Грушевський М. Історія української літератури. – К., 1993. – Т. 1. – С. 115. Оксана 
Рибак ввела нове поняття “нереалізоване відродження”, щоб сконцентровано передати концепцію 
М.Грушевського, див.: Рибак О. Михайло Грушевський і його візія періодизації історії української 
культури // Михайло Грушевський. Збірник наукових праць і матеріалів Міжнародної ювілейної 
конференції, присвяченої 125-й річниці від дня народження Михайла Грушевського. – Львів, 
1994. – С. 109. Не можна тільки погодитися з авторкою, нібито Грушевський наголошував у 
своїх працях “на пріоритеті культури над економікою та політикою” (Там само).

3 Грушевський М. Культурно-національний рух на Україні в XVI–XVIІ віці. – Київ; 
Львів, 1912. – С. 3.

них змаганнях культурно і національно піднести наш народ і обстояти наше національне 
існування”1.

Рецензенти “Культурно-національного руху” також зауважили цю подібність у двох 
епохах української історії. Так, Д.Дорошенко стверджував, що “внутрішнє споріднення 
епохи українського відродження XVI–XVII ст. з сучасними устремліннями та праг-
неннями українського народу на шляху до кращого майбутнього послужило головною 
причиною, що спонукала проф. Грушевського зупинитися на цій віддаленій від нас трьома 
століттями епосі”2. Інший рецензент В.Гріщинський писав, що обрана для дослідження 
“пора дуже нагадує теперішність”3. 

В.Дорошенко у своїй рецензії в “Літературно-науковому вістнику” наголошував 
на важливості збереження тяглості української культури та історії, коли перекидаються 
“нитки національної традиції від наших далеких дідів і прадідів”4. Рецензент називає 
М.Грушевського найавторитетнішим творцем української історичної літератури, “дійсним 
батьком нашої історії”, який своїми популярними працями (“Очерк истории украинского 
народа”, “Ілюстрована історія України”) створив “могутню зброю національного усві-
домлення і самопізнання серед широких верств нашого громадянства”5.

Інші критики з широким історіографічним та історико-культурним горизонтом та-
кож вбачали в науково-популярній діяльності М.Грушевського важливе національне й 
суспільно-культурне значення. На думку Д.Дорошенка, культурна історія України поряд 
з питаннями соціально-економічного розвитку викликає найбільший інтерес з боку на-
уковців і громадськості. Тому праця М.Грушевського буде гідною відповіддю російській 
історіографії в ділянці історії культури, представленій останніми працями П.Мілюкова та 
М.Довнар-Запольського6. Рецензент наводить такий промовистий приклад з культурної 
історії України, коли російські історики представляли Києво-Могилянську академію в 
руслі “російського просвітництва”, а польський історик О.Яблоновський, автор монографії 
про цей навчальний заклад, розглядав його діяльність “як сторінку з історії польської 
школи”7. Українська історіографія мала відповісти на це широтою поглядів, твердістю 

1 Грушевський М. Культурно-національний рух на Україні в XVI–XVII віці. – С. 8.
2 Д[орошен]ко Д. Мих. Грушевський. Культурно-національний рух на Україні в XVI–

XVII в. Київ; Львів, 1912 // Украинская жизнь. – М., 1912. – № 9. – С. 108. Цікава історія 
появи цієї рецензії на сторінках “Украинской жизни”. Редактор видання С.Петлюра у листі до 
М.Грушевського від 21 листопада 1912 р. пояснив, чому журнал із запізненням зреагував на 
появу книги “Культурно-національний рух”. Провина лежала на М.Василенку, який не виконав 
обіцянки написати рецензію вчасно: «“Водив нас за ніс” цілих три місяці, аж примушені були звер-
нутись до Д.Дорошенка» (Листи Симона Петлюри до М.Грушевського / Підготувала до друку 
О.Музичук // Український історик. – Нью-Йорк; Торонто; Київ; Львів; Мюнхен, 1991–1992.– 
№ 3–4; 1–4. – Т. 28–29. – С. 444). Деякі інші тогочасні відгуки на працю М.Грушевського 
оглянуто у монографії: Тельвак В. Творча спадщина Михайла Грушевського в оцінках сучасників 
(кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття). – Київ; Дрогобич, 2008. – С. 137–141.

3 Гріщинський В. Культурно-національний рух на Україні в XVI–XVII віці // Українська 
хата. – Київ, 1912. – Червень. – С. 362. Хоч цьому рецензенту і не вистачило більше аналогій, 
паралелей з сучасністю у самому тексті книги (Там само. – С. 364.).

4 Дорошенко В. Мих. Грушевський. Культурно-національний рух на Україні // Літературно-
науковий вістник. – Львів, 1912. – Т. LVIII. – C. 296.

5 Там само. – С. 297.
6 Йшлося про такі праці російських істориків культури: Милюков П. Очерки по истории 

русской культуры (в 3 частях). – СПб.: Издание журнала “Мир Божий”, 1896–1903 (пере-
издание: М., 1992–1993); Книга для чтения по русской истории / Под. ред. М. Довнар-За-
польского. – М., 1904.

7 Д[орошен]ко Д. Мих. Грушевський. Культурно-національний рух на Україні в XVI–
XVII в. Київ; Львів, 1912 // Украинская жизнь. – М., 1912. – № 9. – С. 106.
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ріал доповнено чотирма нарисами, які виходили за межі XVI ст.: “Козаччина в обороні 
церковної справи”, “Перенесення культурної справи до Києва”, “Київське братство і 
організація національних сил”, “Нова єрархія” і які він опрацював за новим сьомим томом 
“Історії України-Руси”. Кінцевою датою культурно-національного руху в цій книзі ви-
значено 1620 р. – рік відновлення православної ієрархії та активного залучення козаків 
до національної справи.

У 20-х роках ХХ ст., працюючи над “Історією української літератури”, 
М.Грушевський дає підзаголовок її п’ятому тому: “Культурні і літературні течії на Україні 
в XVI–XVII вв. і перше відродження (1580–1610 рр.)”, хоча до цього часу термін 
“відродження” він резервував тільки для ХІХ ст.1 Але це відродження “стало не стільки 
початком, скільки вістуном будучого дійсного відродження... два століття, які відділяють 
перше відродження від нового, правдивого відродження ХІХ ст., різняться кардинально 
і глибоко від двох століть перед першим відродженням (XVI в.). З ширшої перспективи, 
поставивши, з одної сторони, києво-галицьку добу, з другої – відродження ХІХ ст., 
цілий сей межичас... являється часом переходовим...”2 Ця культурна невизначеність 
перехідного періоду відбилася і на періодизаційній схемі М.Грушевського. Вчений не 
вводить чітких розмежувальних критеріїв, за якими можна класифікувати культурну та 
духовну ситуацію в Україні XVI–XVIІ ст. Адже історико-культурні явища він розглядав 
поряд з соціально-економічними відносинами, національними й релігійними процесами 
синкретично, що взаємозалежали та взаємовпливали один на одного.

На популярність “Культурно-національного руху” вплинула суголосність двох епох. 
Початок ХХ ст., з активним становленням українського руху як у Російській, так і  
Австро-Угорській монархіях, багато в чому нагадував М.Грушевському і його сучасникам 
про другу половину XVI – початок XVII ст., коли набирав великих обертів український 
національно-культурний рух. За словами автора, “в цій книзі зібрані начерки культурного 
і національного руху, який так могутньо знявся серед приспаного і омертвілого україн-
ського життя і разом з могутнім соціальним рухом Східної України приготував перше 
національне відродження, що так сильно, хоч і ненадовго, заблисло і блиском політичної 
мислі, і національного усвідомлення, і розвоєм артистичної творчості...”3

Віддалене від доби М.Грушевського більш ніж на 300 років перше українське від-
родження і його люди створюють невидиме пов’язання та солідарність з сучасниками 
історика, адже “в тих людях з-перед трьохсот літ ми почуваємо своїх попередників у віч-

Львів: Друкарня “С.В.Кульженко”, 1912. – 248 с.), друге видання без текстових змін – у 1919 р. 
(Київ: Видання Дніпровського Союзу Споживчих Союзів України, 1919. – 248 с.), третє – у 
1990 р. у львівському часописі (Жовтень, 1989. – Львів. – № 1. – С. 98–108; № 2. –  
С. 101–116; № 3. – С. 93–105; № 4. – С. 86–102), четверте – у 1994 р. у збірнику його праць 
(Грушевський М. Духовна Україна: Збірка творів / Упор. І.Гирич, О.Дзюба, В.Ульяновський. – 
К., 1994. – С. 136–255).

1 Наприклад, у кількох виданнях його популярної синтези “Ілюстрована історія України” 
(1911; 1912; 1913; 1917; 1918; 1921).

2 Грушевський М. Історія української літератури. – К., 1993. – Т. 1. – С. 115. Оксана 
Рибак ввела нове поняття “нереалізоване відродження”, щоб сконцентровано передати концепцію 
М.Грушевського, див.: Рибак О. Михайло Грушевський і його візія періодизації історії української 
культури // Михайло Грушевський. Збірник наукових праць і матеріалів Міжнародної ювілейної 
конференції, присвяченої 125-й річниці від дня народження Михайла Грушевського. – Львів, 
1994. – С. 109. Не можна тільки погодитися з авторкою, нібито Грушевський наголошував у 
своїх працях “на пріоритеті культури над економікою та політикою” (Там само).

3 Грушевський М. Культурно-національний рух на Україні в XVI–XVIІ віці. – Київ; 
Львів, 1912. – С. 3.

них змаганнях культурно і національно піднести наш народ і обстояти наше національне 
існування”1.

Рецензенти “Культурно-національного руху” також зауважили цю подібність у двох 
епохах української історії. Так, Д.Дорошенко стверджував, що “внутрішнє споріднення 
епохи українського відродження XVI–XVII ст. з сучасними устремліннями та праг-
неннями українського народу на шляху до кращого майбутнього послужило головною 
причиною, що спонукала проф. Грушевського зупинитися на цій віддаленій від нас трьома 
століттями епосі”2. Інший рецензент В.Гріщинський писав, що обрана для дослідження 
“пора дуже нагадує теперішність”3. 

В.Дорошенко у своїй рецензії в “Літературно-науковому вістнику” наголошував 
на важливості збереження тяглості української культури та історії, коли перекидаються 
“нитки національної традиції від наших далеких дідів і прадідів”4. Рецензент називає 
М.Грушевського найавторитетнішим творцем української історичної літератури, “дійсним 
батьком нашої історії”, який своїми популярними працями (“Очерк истории украинского 
народа”, “Ілюстрована історія України”) створив “могутню зброю національного усві-
домлення і самопізнання серед широких верств нашого громадянства”5.

Інші критики з широким історіографічним та історико-культурним горизонтом та-
кож вбачали в науково-популярній діяльності М.Грушевського важливе національне й 
суспільно-культурне значення. На думку Д.Дорошенка, культурна історія України поряд 
з питаннями соціально-економічного розвитку викликає найбільший інтерес з боку на-
уковців і громадськості. Тому праця М.Грушевського буде гідною відповіддю російській 
історіографії в ділянці історії культури, представленій останніми працями П.Мілюкова та 
М.Довнар-Запольського6. Рецензент наводить такий промовистий приклад з культурної 
історії України, коли російські історики представляли Києво-Могилянську академію в 
руслі “російського просвітництва”, а польський історик О.Яблоновський, автор монографії 
про цей навчальний заклад, розглядав його діяльність “як сторінку з історії польської 
школи”7. Українська історіографія мала відповісти на це широтою поглядів, твердістю 

1 Грушевський М. Культурно-національний рух на Україні в XVI–XVII віці. – С. 8.
2 Д[орошен]ко Д. Мих. Грушевський. Культурно-національний рух на Україні в XVI–

XVII в. Київ; Львів, 1912 // Украинская жизнь. – М., 1912. – № 9. – С. 108. Цікава історія 
появи цієї рецензії на сторінках “Украинской жизни”. Редактор видання С.Петлюра у листі до 
М.Грушевського від 21 листопада 1912 р. пояснив, чому журнал із запізненням зреагував на 
появу книги “Культурно-національний рух”. Провина лежала на М.Василенку, який не виконав 
обіцянки написати рецензію вчасно: «“Водив нас за ніс” цілих три місяці, аж примушені були звер-
нутись до Д.Дорошенка» (Листи Симона Петлюри до М.Грушевського / Підготувала до друку 
О.Музичук // Український історик. – Нью-Йорк; Торонто; Київ; Львів; Мюнхен, 1991–1992.– 
№ 3–4; 1–4. – Т. 28–29. – С. 444). Деякі інші тогочасні відгуки на працю М.Грушевського 
оглянуто у монографії: Тельвак В. Творча спадщина Михайла Грушевського в оцінках сучасників 
(кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття). – Київ; Дрогобич, 2008. – С. 137–141.

3 Гріщинський В. Культурно-національний рух на Україні в XVI–XVII віці // Українська 
хата. – Київ, 1912. – Червень. – С. 362. Хоч цьому рецензенту і не вистачило більше аналогій, 
паралелей з сучасністю у самому тексті книги (Там само. – С. 364.).

4 Дорошенко В. Мих. Грушевський. Культурно-національний рух на Україні // Літературно-
науковий вістник. – Львів, 1912. – Т. LVIII. – C. 296.

5 Там само. – С. 297.
6 Йшлося про такі праці російських істориків культури: Милюков П. Очерки по истории 

русской культуры (в 3 частях). – СПб.: Издание журнала “Мир Божий”, 1896–1903 (пере-
издание: М., 1992–1993); Книга для чтения по русской истории / Под. ред. М. Довнар-За-
польского. – М., 1904.

7 Д[орошен]ко Д. Мих. Грушевський. Культурно-національний рух на Україні в XVI–
XVII в. Київ; Львів, 1912 // Украинская жизнь. – М., 1912. – № 9. – С. 106.



XIV ПЕРЕДМОВА XVМихайло Грушевський як автор науково-популярних нарисів з історії України

національної свідомості, цілісного розуміння української історії, чого не вистачало навіть 
таким відомим попередникам М.Грушевського на історичному поприщі, як М.Костомаров 
і В.Антонович.

Майже всі відгуки про книгу містили коментарі та інформацію про великий ілю-
стративний компонент “Національно-культурного руху”. У передмові до видання 
М.Грушевський охарактеризував ілюстративний матеріал, що в основному складався зі 
зразків друкарського й граверського мистецтва кінця XVI – перших десятиліть XVII ст. 
Це були пам’ятки, що ще стояли на “візантійсько-українському” ґрунті, водночас по-
трапляючи під вплив німецьких та італійських мистецьких взірців. Окремо автор згадав 
про зразки старого малярства, а також фотографії пам’яток тогочасної архітектури. Мета 
книги, на думку автора, полягала не в ґрунтовному аналізі мистецької спадщини першого 
українського відродження, а в зацікавленні цією спадщиною ширших кіл громадськості1.

М.Грушевський у кінці книги подав “Пояснення для ілюстрацій”, де розписав 
детально всі видання, з яких використано заставки, кінцівки й малюнки з стародруків 
і яких вміщено надзвичайно багато. Крім цього, він вказав місця зберігання публіко-
ваних фотографій і малюнків: Публічна бібліотека в Петербурзі, Наукове товариство 
ім. Шевченка, Українське наукове товариство в Києві. Більше десяти репродукцій ав-
тор взяв зі свого приватного архіву. Ілюстрацію з рукопису петиції сеймика Київського 
воєводства від 1571 р. на захист руської (української) мови подарував для друку у книзі 
відомий київський історик О.Левицький. З опублікованих ілюстрацій М.Грушевський 
використав тільки фотографії Пересопницького Євангелія з праці А.С.Грузинського2. 
Відомий український графік і товариш автора В.Кричевський намалював обкладинку до 
“Культурно-національного руху” у стилі давньої української книжкової орнаментики. 
Сучасний мистецтвознавець вияснив, що митець виконав її на основі заголовної літери 
з видання “Книга о Вірі” (1619)3. В.Кричевський також відрисував зображення церкви 
в Острозі з рукопису Українського наукового товариства у Києві.

Професійні мистецтвознавці відгукнулися на працю М.Грушевського кількома 
рецензіями. У російськомовному часописі під назвою “Искусство. Живопись, графика, 
художественная печать”, присвяченому українському мистецтву, що видавався у Києві, 
вийшла рецензія, підписана криптонімом В.П.4 Очевидно, під ним ховався відомий 
український літературознавець і мистецтвознавець В.Перетц5. Рецензент вибудував 
власну класифікацію ілюстративного матеріалу, залученого М.Грушевським: архітектурні 
пам’ятки, зразки друку XVI–XVII ст., пам’ятки іконографії, портрети діячів старинної 
України (Олександр Сангушко, Франциск Скорина, Василь-Костянтин Острозький, 
Костянтин Корнякт та ін.), фотографії з рукописів. Дещо нелогічно окремо згадано про 
заставки до друків та ілюстрації з тих же друків, присвячені різним особам6.

1 Грушевський М. Культурно-національний рух на Україні в XVI–XVIІ віці. – Київ; 
Львів, 1912. – С. 4.

2 Див.: Грузинский А.С. Пересопницкое евангелие, как памятник искусства эпохи Возрож-
дения в Южной России в XVI в. – Киев, 1911. 

3 Блакитний Є. Василь Кричевський // Образотворче мистецтво. – К., 1999. – 
№ 3–4. – С. 23–26.

4 В.П. Искусство старой Украины в новом труде проф. М.С.Грушевского (“Культурно-
національний рух на Україні в XVI–XVII в.”, Київ-Львів, 1912) // Искусство. Живопись, 
графика, художественная печать. – Киев, 1912. – № 7–8. – С. 301–303.

5 Див.: Дей О.І. Словник українських псевдонімів (XVI–XX ст.). – К., 1969. – С. 86; 
Рудзицкий А.И. Журналы “Искусство и печатное дело”, “Искусство. Живопись. Графика. 
Художественная печать”, “Искусство в Южной России”: указатель содержания. – Киев, 
1991. – С. 20.

6 В.П. Искусство старой Украины в новом труде проф. М.С.Грушевского. – С. 303.

В.Перетц висловив окремі побажання та зауваження, наприклад, рекомендацію ав-
тору вилучити з переліку репродукцій “Патерик” 1768 р., що виходить з хронологічного 
ряду українського мистецтва XVI–XVII ст. З сфрагістичних пам’яток він пропонував 
доповнити зображення герба Запорозького Війська не тільки за гравюрою 1622 р., але й 
за відомими печатками з пізнішим виглядом герба. З стародруків варто було б репродуку-
вати ілюстрації з Литовського статуту 1588 р., “Вірш” Памви Беринди 1616 р. та деякі 
інші твори. Основне зауваження рецензента стосовно змісту стосувалося сумнівів щодо 
перенаголошення оригінальності культурних явищ в Україні в XVI–XVII ст. Але загалом 
у рецензії сформульовано позитивне ставлення до виходу друком книги М.Грушевського, 
що має “заслуги витягнення з пилу віків... того, що створила, сприйняла у сусідів та 
переробила по-своєму стара Україна в роки першого пробудження культурного життя”1. 
Рецензент з огляду на якість ілюстративного матеріалу поставив “Культурно-національний 
рух” вище, ніж “Ілюстровану історію України”, видану роком раніше, у 1911 р.

Ще один рецензент, звертаючи увагу на мистецький аспект видання історика, за-
значив, що автор, видаючи таку кількість заставок, кінцівок, малюнків з давніх старо-
друків, більше “дбає про графіку, ніж наші сучасні українські артисти-малярі”2. Оглядач 
перейнявся вдаваним сумом, “нудьгуючи за браком національної графіки. Минулі віки 
культурно-національного руху можна ілюструвати тогочасною цікавою графікою, а чим 
доведеться ілюструвати сучасний культурний рух будучому історикові?”3 Очевидно, 
він дещо згустив фарби, адже мистецтвознавці, навпаки, говорять про творчий сплеск 
української графіки, що розпочався саме на початку ХХ ст. Варто назвати такі прізвища 
відомих митців, як Г.Нарбут, В.Кричевський, О.Кульчицька та ін., що творили чи роз-
почали творчий шлях у той час4.

Тільки окремі рецензенти висловили свої критичні зауваження та побажання про-
фесору Грушевському. Найкритичнішим виявився В.Гріщинський з “Української хати”, 
який закинув автору відсутність чітких критеріїв українськості багатьох культурних явищ, 
що відбувалися в регіоні Центрально-Східної Європи у XVI–XVII ст. Чи справді можна 
однозначно занести до українських “Біблію” Ф.Скорини, “Євангеліє” В.Тяпинського, які 
були білорусами, чи переклад Іоана Золотоустого, вихідця з Росії князя А.Курбського5. 

Аналогічну критику висловлювали польські вчені, наприклад, після виходу у світ 
шостого тому “Історії України-Руси”. Так, Л.Колянковський писав про нерозмежування 
польської та української “локальної” спільноти при розгляді культурних процесів, коли 
М.Грушевський без застережень цитує “нашого” Миколая Рея і водночас “їхнього” Івана 
Вишенського, присвоює культурні здобутки білоруської спільноти Великого князівства 
Литовського, включаючи до розгляду історії України-Руси таких білоруських діячів, як 
Франциск Скорина6.

Не вистачило у книзі В.Гріщинському більшої визначеності при аналізі автором 
мовних процесів на наших землях, як розуміти вживання ним термінів “Русь”, “руський” 
а також “Москва”, “московський”. У полемічному запалі рецензент припустив, що твори 
Курбського є такими ж “чужими та безцінними [тут: без вартості. – М.К., А.Ф.] для 
української культури, як і сучасні які-небудь богословські трактати, видані на Україні 

1 В.П. Искусство старой Украины в новом труде проф. М.С.Грушевского. – С. 303.
2 Авратинський О. Про українське мистецтво в минулім // Українська хата. – К., 1912. – 

Вересень і Жовтень. – С. 560.
3 Там само.
4 Лагутенко О. Українська графіка першої третини ХХ століття. – К., 2006.
5 Гріщинський В. Культурно-національний рух на Україні в XVI–XVII віці // Українська 

хата. – Київ, 1912. – Червень. – С. 363.
6 Kolankowski L. [Rec. na: Hruszewskij Mich. Istorija Ukrajiny-Rusi, t. IV–VI] // Kwartalnik 

Historyczny. – Lwów, 1913. – R. 27. – Z. 3/4. – S. 351.
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національної свідомості, цілісного розуміння української історії, чого не вистачало навіть 
таким відомим попередникам М.Грушевського на історичному поприщі, як М.Костомаров 
і В.Антонович.

Майже всі відгуки про книгу містили коментарі та інформацію про великий ілю-
стративний компонент “Національно-культурного руху”. У передмові до видання 
М.Грушевський охарактеризував ілюстративний матеріал, що в основному складався зі 
зразків друкарського й граверського мистецтва кінця XVI – перших десятиліть XVII ст. 
Це були пам’ятки, що ще стояли на “візантійсько-українському” ґрунті, водночас по-
трапляючи під вплив німецьких та італійських мистецьких взірців. Окремо автор згадав 
про зразки старого малярства, а також фотографії пам’яток тогочасної архітектури. Мета 
книги, на думку автора, полягала не в ґрунтовному аналізі мистецької спадщини першого 
українського відродження, а в зацікавленні цією спадщиною ширших кіл громадськості1.

М.Грушевський у кінці книги подав “Пояснення для ілюстрацій”, де розписав 
детально всі видання, з яких використано заставки, кінцівки й малюнки з стародруків 
і яких вміщено надзвичайно багато. Крім цього, він вказав місця зберігання публіко-
ваних фотографій і малюнків: Публічна бібліотека в Петербурзі, Наукове товариство 
ім. Шевченка, Українське наукове товариство в Києві. Більше десяти репродукцій ав-
тор взяв зі свого приватного архіву. Ілюстрацію з рукопису петиції сеймика Київського 
воєводства від 1571 р. на захист руської (української) мови подарував для друку у книзі 
відомий київський історик О.Левицький. З опублікованих ілюстрацій М.Грушевський 
використав тільки фотографії Пересопницького Євангелія з праці А.С.Грузинського2. 
Відомий український графік і товариш автора В.Кричевський намалював обкладинку до 
“Культурно-національного руху” у стилі давньої української книжкової орнаментики. 
Сучасний мистецтвознавець вияснив, що митець виконав її на основі заголовної літери 
з видання “Книга о Вірі” (1619)3. В.Кричевський також відрисував зображення церкви 
в Острозі з рукопису Українського наукового товариства у Києві.

Професійні мистецтвознавці відгукнулися на працю М.Грушевського кількома 
рецензіями. У російськомовному часописі під назвою “Искусство. Живопись, графика, 
художественная печать”, присвяченому українському мистецтву, що видавався у Києві, 
вийшла рецензія, підписана криптонімом В.П.4 Очевидно, під ним ховався відомий 
український літературознавець і мистецтвознавець В.Перетц5. Рецензент вибудував 
власну класифікацію ілюстративного матеріалу, залученого М.Грушевським: архітектурні 
пам’ятки, зразки друку XVI–XVII ст., пам’ятки іконографії, портрети діячів старинної 
України (Олександр Сангушко, Франциск Скорина, Василь-Костянтин Острозький, 
Костянтин Корнякт та ін.), фотографії з рукописів. Дещо нелогічно окремо згадано про 
заставки до друків та ілюстрації з тих же друків, присвячені різним особам6.

1 Грушевський М. Культурно-національний рух на Україні в XVI–XVIІ віці. – Київ; 
Львів, 1912. – С. 4.

2 Див.: Грузинский А.С. Пересопницкое евангелие, как памятник искусства эпохи Возрож-
дения в Южной России в XVI в. – Киев, 1911. 

3 Блакитний Є. Василь Кричевський // Образотворче мистецтво. – К., 1999. – 
№ 3–4. – С. 23–26.

4 В.П. Искусство старой Украины в новом труде проф. М.С.Грушевского (“Культурно-
національний рух на Україні в XVI–XVII в.”, Київ-Львів, 1912) // Искусство. Живопись, 
графика, художественная печать. – Киев, 1912. – № 7–8. – С. 301–303.

5 Див.: Дей О.І. Словник українських псевдонімів (XVI–XX ст.). – К., 1969. – С. 86; 
Рудзицкий А.И. Журналы “Искусство и печатное дело”, “Искусство. Живопись. Графика. 
Художественная печать”, “Искусство в Южной России”: указатель содержания. – Киев, 
1991. – С. 20.

6 В.П. Искусство старой Украины в новом труде проф. М.С.Грушевского. – С. 303.

В.Перетц висловив окремі побажання та зауваження, наприклад, рекомендацію ав-
тору вилучити з переліку репродукцій “Патерик” 1768 р., що виходить з хронологічного 
ряду українського мистецтва XVI–XVII ст. З сфрагістичних пам’яток він пропонував 
доповнити зображення герба Запорозького Війська не тільки за гравюрою 1622 р., але й 
за відомими печатками з пізнішим виглядом герба. З стародруків варто було б репродуку-
вати ілюстрації з Литовського статуту 1588 р., “Вірш” Памви Беринди 1616 р. та деякі 
інші твори. Основне зауваження рецензента стосовно змісту стосувалося сумнівів щодо 
перенаголошення оригінальності культурних явищ в Україні в XVI–XVII ст. Але загалом 
у рецензії сформульовано позитивне ставлення до виходу друком книги М.Грушевського, 
що має “заслуги витягнення з пилу віків... того, що створила, сприйняла у сусідів та 
переробила по-своєму стара Україна в роки першого пробудження культурного життя”1. 
Рецензент з огляду на якість ілюстративного матеріалу поставив “Культурно-національний 
рух” вище, ніж “Ілюстровану історію України”, видану роком раніше, у 1911 р.

Ще один рецензент, звертаючи увагу на мистецький аспект видання історика, за-
значив, що автор, видаючи таку кількість заставок, кінцівок, малюнків з давніх старо-
друків, більше “дбає про графіку, ніж наші сучасні українські артисти-малярі”2. Оглядач 
перейнявся вдаваним сумом, “нудьгуючи за браком національної графіки. Минулі віки 
культурно-національного руху можна ілюструвати тогочасною цікавою графікою, а чим 
доведеться ілюструвати сучасний культурний рух будучому історикові?”3 Очевидно, 
він дещо згустив фарби, адже мистецтвознавці, навпаки, говорять про творчий сплеск 
української графіки, що розпочався саме на початку ХХ ст. Варто назвати такі прізвища 
відомих митців, як Г.Нарбут, В.Кричевський, О.Кульчицька та ін., що творили чи роз-
почали творчий шлях у той час4.

Тільки окремі рецензенти висловили свої критичні зауваження та побажання про-
фесору Грушевському. Найкритичнішим виявився В.Гріщинський з “Української хати”, 
який закинув автору відсутність чітких критеріїв українськості багатьох культурних явищ, 
що відбувалися в регіоні Центрально-Східної Європи у XVI–XVII ст. Чи справді можна 
однозначно занести до українських “Біблію” Ф.Скорини, “Євангеліє” В.Тяпинського, які 
були білорусами, чи переклад Іоана Золотоустого, вихідця з Росії князя А.Курбського5. 

Аналогічну критику висловлювали польські вчені, наприклад, після виходу у світ 
шостого тому “Історії України-Руси”. Так, Л.Колянковський писав про нерозмежування 
польської та української “локальної” спільноти при розгляді культурних процесів, коли 
М.Грушевський без застережень цитує “нашого” Миколая Рея і водночас “їхнього” Івана 
Вишенського, присвоює культурні здобутки білоруської спільноти Великого князівства 
Литовського, включаючи до розгляду історії України-Руси таких білоруських діячів, як 
Франциск Скорина6.

Не вистачило у книзі В.Гріщинському більшої визначеності при аналізі автором 
мовних процесів на наших землях, як розуміти вживання ним термінів “Русь”, “руський” 
а також “Москва”, “московський”. У полемічному запалі рецензент припустив, що твори 
Курбського є такими ж “чужими та безцінними [тут: без вартості. – М.К., А.Ф.] для 
української культури, як і сучасні які-небудь богословські трактати, видані на Україні 

1 В.П. Искусство старой Украины в новом труде проф. М.С.Грушевского. – С. 303.
2 Авратинський О. Про українське мистецтво в минулім // Українська хата. – К., 1912. – 

Вересень і Жовтень. – С. 560.
3 Там само.
4 Лагутенко О. Українська графіка першої третини ХХ століття. – К., 2006.
5 Гріщинський В. Культурно-національний рух на Україні в XVI–XVII віці // Українська 

хата. – Київ, 1912. – Червень. – С. 363.
6 Kolankowski L. [Rec. na: Hruszewskij Mich. Istorija Ukrajiny-Rusi, t. IV–VI] // Kwartalnik 

Historyczny. – Lwów, 1913. – R. 27. – Z. 3/4. – S. 351.
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російською мовою”1. В.Гріщинський не оминув зауваженням і “галицьку” мову автора, 
в якій помітив низку полонізмів і діалектизмів.

У рецензіях на працю М.Грушевського, опублікованих у львівських, київських, 
московських та санкт-петербурзьких часописах і газетах, вихід друком “Національно-
культурного руху” оцінено дуже позитивно з культурної, наукової, естетичної точки зору. 
Дехто з рецензентів висловився дещо ейфорійно, як наприклад, М.Возняк, який вважав, 
що науково-популярні праці вченого “на російській Україні зроблять... просто епоху, 
в австрійській збільшать національну свідомість, викрешуть з молодіжи тисячні ряди 
борців”2. Коли у час національно-визвольних змагань, у 1919 р., вийшло друге видання 
“Національно-культурного руху”, анонімний рецензент з “Бібліотечного порадника” 
рекомендував придбати цю працю для кожної читальні “Просвіти”3. Самостійно чи за 
допомогою інтелігенції (вчителя, священика, студента) ідеї цієї книги мали поширюватися 
серед українського народу для піднесення національної свідомості, сприяти відродженню 
та розвитку української культури.

“Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл 
і нижчих кляс шкіл середніх”

“Історія України”, видана вченим 1920 р. у Відні4, поряд з “Ілюстрованою історією 
України”, яку використовували в гімназіях як підручник з історії, а також нарисом “Про 
старі часи на Україні”, який слугував підручником, але для початкових шкіл, – призна-
чалася для учнів середніх початкових шкіл або молодших класів гімназії. М.Грушевський 
виходив з цих міркувань, готуючи її до друку, ставив собі за мету дати учням різних ві-
кових категорій підручник з історії України. Д.Антонович писав, що “вона вдвоє коротша 
від першої [“Ілюстрована історія України”. – М.К., А.Ф.] і вдвоє більша від третьої 
[“Про старі часи на Україні”. – М.К., А.Ф.], отже, стоїть посередині між цими двома 
популяризаціями проф. Грушевського, наближаючись до першої. Вона, власне, є скоро-
ченням першої книги, при чому деякі глави з першої вставлено сюди без зміни”5. Справді, 
“Історія України” є відредагованим і скороченим варіантом “Ілюстрованої історії України” 
і складається із чотирьох розділів (“Україна до заснування Київської держави”, “Доба 
литовсько-польська”, “Доба козацька” і “Упадок козаччини і українське життя”) і 75 
параграфів. «“Історія України” для шкіл, крім того, що мала бути підручником, – писав 
М.Грушевський, – є дуже легко написаною книгою, для кождого, хто хоче в коротці 
пізнати історію України»6.

1 Гріщинський В. Культурно-національний рух на Україні в XVI–XVII віці. – С. 364.
2 М.С. [Возняк М.] Історія національно-культурного зриву наших предків (Мих. Грушев-

ський. Культурно-національний рух на Україні в XVI–XVII віці. Київ–Львів, 1912) // Письмо 
з Просвіти. – Львів, 1913. – Ч. 1. – С. 48.

3 [Анонім.] Михайло Грушевський. Культурно-національний рух на Україні в XVI–XVII 
віці. Видання друге Дніпровського союзу споживчих спілок України (Дніпросоюз). Відень, 
1912 р. // Бібліотечний порадник. – Львів, 1925. – Ч. 3. – С. 84.

4 Грушевський М. Історія України приладжена до проґрами вищих початкових шкіл і низших 
кляс шкіл середніх. – вид. 1-е. – Київ; Відень: Видання Дніпровського Союзу Споживчих Со-
юзів України (“Дніпросоюз”), 1920. – 216 с.

5 Антонович Д. М.Грушевський: Ілюстрована історія України. Виданнє Дніпровського Со-
юзу Споживчих Союзів України “Дніпро-союз”, Київ; Відень, 1921, 576 стор.; Історія України. 
Підручник для середніх і вищих початкових шкіл. Виданнє перше. Idem. Київ-Відень, 1920, 216 
стор.; Про старі часи на Україні. Коротка історія України (для першого початку). Виданнє шосте. 
Idem. Київ; Відень, 1919., 120 стор. // Книга. – Відень; Київ, 1921. – Ч. I (грудень). – С. 17.

6 Листи М.Грушевського до Е.Фариняка (За час від 28.І.1922 до 12.ІІ.1927) / До друку 
підготував М.Антонович // Український історик. – Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен, 1976. –  
№ 1–4. – С. 125.

Не всі критики позитивно сприйняли цей підручник. Так, Д.Дорошенко у своєму 
бібліографічному огляді літератури, який з’явився друком у 1920 р., зазначав, що книги 
вченого “Всесвітня історія” та “Історія України” “дуже гарні для самоосвіти, для читан-
ня, але зовсім непридатні через свій сухий абстрактний виклад як підручники, та ще для 
молодшого віку”1.

На початку 1990-х рр. “Історія України” користувалася надзвичайною популярністю 
серед масового читача, особливо школярів, і була покликана задовольнити зростаючий 
інтерес до історичного минулого України. Вперше її передрукували в часописі “Радян-
ська освіта”2. У 1991–1994 рр. побачили світ чотири окремі видання “Історії України” 
багатотисячними накладами3. 

“З історії релігійної думки на Україні”
Обставини появи цієї популярної книги детально висвітлив В.Ульяновський, ви-

користавши листування М.Грушевського з В.Кузівим4, а тому ми не будемо окремо 
зупинятися на цьому питанні, лише заакцентуємо увагу на деяких аспектах її написання, 
друку, а також відгуках критиків. 

Про наміри написати нарис з історії релігійної думки довідуємося з переписки вченого 
з пастором Українського євангельського об’єднання в Північній Америці В.Кузівим5. 
В.Кузів присвятив окрему статтю М.Грушевському6, в якій навів витяги з листів остан-
нього, де йдеться про мотиви написання книги, а також ставлення вченого до релігії 
загалом і євангельського руху зокрема. 

Обговорення праці з історії релігійної думки В.Кузів і М.Грушевський листовно 
вели з 1922 р. Спершу вчений шукав автора, який би зміг написати книгу. Вибір впав на 
“молодого чоловіка” з України, яким виявився Сергій Шамрай7, однак у серпні 1923 р. 
він відмовився від цього наміру, а тому М.Грушевський сам взявся за роботу. Виникали 

1 Жученко М. [Дорошенко Д.] Українське письменство в 1920 році (Бібліоґрафічні за-
мітки) // Хліборобська Україна. – Відень, 1920–1921. – Зб. ІІ, ІІІ і IV. – С. 242.

2 Грушевський М.С. Історія України приладжена до програми вищих початкових шкіл і 
нижчих класів шкіл середніх // Радянська освіта. – Київ, 1990. – № 69, 72, 74–79, 84–85, 
88, 93–94, 99, 103; Освіта. – Київ, 1991. – № 3–5, 8, 10, 15, 20–22, 25–26, 31, 33, 37–38.

3 Грушевський М.С. Історія України приладжена до програми вищих початкових шкіл і 
нижчих класів шкіл середніх / Упоряд. А.Ф.Трубайчук. – Київ: Либідь, 1991. – 228 с.; 2-е 
вид. стереотипне. – Київ: Либідь, 1992. – 228 с.; Київ: Варта, 1993. – 249 с.; Київ: К. М. 
Academia, 1994. – 249 с.

4 Ульяновський В. “З історії релігійної думки на Україні” // Грушевський М. Духовна 
Україна. Збірник творів. – Київ, 1994. – С. 545–549. Побіжно про це йдеться у повідомленні 
Я.Малика: Малик Я. М.Грушевський – автор і видавець праці “З історії релігійної думки на 
Україні” // Історія релігій в Україні: Тези повідом. IV-го круглого столу (Львів, 9–10 травня 
1994 р.). – Київ; Львів, 1994. – С. 115–117.

5 Уривки з листів М.Грушевського за 1921–1925 рр. В.Кузів опублікував після смерті вченого 
(Кузів В. М.Грушевський а євангельська справа // Віра і Наука. – Коломия, 1935. – Ч. 8–9 
(серпень-вересень). – С. 2–4.). Дев’ять листів М.Грушевського до В.Кузіва, що стосуються 
поглядів вченого на релігію і церкву, й охоплюють 1921–1923 рр., оприлюднив Ігор Гирич: Ги-
рич І. Листи Михайла Грушевського до Василя Кузіва // Український історик. – Нью-Йорк; 
Торонто; Київ; Львів; Мюнхен, 1995. – № 1–4. – С. 190–203.

6 Кузів В. М.Грушевський а євангельська справа // Віра і Наука. – Коломия, 1935. – 
Ч. 8–9 (серпень-вересень). – С. 2–4.

7 Про те, що ним був саме небіж М.Грушевського Сергій Шамрай, довідуємося з листів 
Катерини Грушевської до свого брата від 18 грудня 1922 і 23 квітня 1923 рр. (ЦДІА України 
у Києві. – Ф. 1235, оп. 1, спр. 1453, арк. 10–10 зв.; спр. 1425, с. 78). Цією інформацією за-
вдячуємо С.Паньковій.
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російською мовою”1. В.Гріщинський не оминув зауваженням і “галицьку” мову автора, 
в якій помітив низку полонізмів і діалектизмів.

У рецензіях на працю М.Грушевського, опублікованих у львівських, київських, 
московських та санкт-петербурзьких часописах і газетах, вихід друком “Національно-
культурного руху” оцінено дуже позитивно з культурної, наукової, естетичної точки зору. 
Дехто з рецензентів висловився дещо ейфорійно, як наприклад, М.Возняк, який вважав, 
що науково-популярні праці вченого “на російській Україні зроблять... просто епоху, 
в австрійській збільшать національну свідомість, викрешуть з молодіжи тисячні ряди 
борців”2. Коли у час національно-визвольних змагань, у 1919 р., вийшло друге видання 
“Національно-культурного руху”, анонімний рецензент з “Бібліотечного порадника” 
рекомендував придбати цю працю для кожної читальні “Просвіти”3. Самостійно чи за 
допомогою інтелігенції (вчителя, священика, студента) ідеї цієї книги мали поширюватися 
серед українського народу для піднесення національної свідомості, сприяти відродженню 
та розвитку української культури.

“Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл 
і нижчих кляс шкіл середніх”

“Історія України”, видана вченим 1920 р. у Відні4, поряд з “Ілюстрованою історією 
України”, яку використовували в гімназіях як підручник з історії, а також нарисом “Про 
старі часи на Україні”, який слугував підручником, але для початкових шкіл, – призна-
чалася для учнів середніх початкових шкіл або молодших класів гімназії. М.Грушевський 
виходив з цих міркувань, готуючи її до друку, ставив собі за мету дати учням різних ві-
кових категорій підручник з історії України. Д.Антонович писав, що “вона вдвоє коротша 
від першої [“Ілюстрована історія України”. – М.К., А.Ф.] і вдвоє більша від третьої 
[“Про старі часи на Україні”. – М.К., А.Ф.], отже, стоїть посередині між цими двома 
популяризаціями проф. Грушевського, наближаючись до першої. Вона, власне, є скоро-
ченням першої книги, при чому деякі глави з першої вставлено сюди без зміни”5. Справді, 
“Історія України” є відредагованим і скороченим варіантом “Ілюстрованої історії України” 
і складається із чотирьох розділів (“Україна до заснування Київської держави”, “Доба 
литовсько-польська”, “Доба козацька” і “Упадок козаччини і українське життя”) і 75 
параграфів. «“Історія України” для шкіл, крім того, що мала бути підручником, – писав 
М.Грушевський, – є дуже легко написаною книгою, для кождого, хто хоче в коротці 
пізнати історію України»6.

1 Гріщинський В. Культурно-національний рух на Україні в XVI–XVII віці. – С. 364.
2 М.С. [Возняк М.] Історія національно-культурного зриву наших предків (Мих. Грушев-

ський. Культурно-національний рух на Україні в XVI–XVII віці. Київ–Львів, 1912) // Письмо 
з Просвіти. – Львів, 1913. – Ч. 1. – С. 48.

3 [Анонім.] Михайло Грушевський. Культурно-національний рух на Україні в XVI–XVII 
віці. Видання друге Дніпровського союзу споживчих спілок України (Дніпросоюз). Відень, 
1912 р. // Бібліотечний порадник. – Львів, 1925. – Ч. 3. – С. 84.

4 Грушевський М. Історія України приладжена до проґрами вищих початкових шкіл і низших 
кляс шкіл середніх. – вид. 1-е. – Київ; Відень: Видання Дніпровського Союзу Споживчих Со-
юзів України (“Дніпросоюз”), 1920. – 216 с.

5 Антонович Д. М.Грушевський: Ілюстрована історія України. Виданнє Дніпровського Со-
юзу Споживчих Союзів України “Дніпро-союз”, Київ; Відень, 1921, 576 стор.; Історія України. 
Підручник для середніх і вищих початкових шкіл. Виданнє перше. Idem. Київ-Відень, 1920, 216 
стор.; Про старі часи на Україні. Коротка історія України (для першого початку). Виданнє шосте. 
Idem. Київ; Відень, 1919., 120 стор. // Книга. – Відень; Київ, 1921. – Ч. I (грудень). – С. 17.

6 Листи М.Грушевського до Е.Фариняка (За час від 28.І.1922 до 12.ІІ.1927) / До друку 
підготував М.Антонович // Український історик. – Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен, 1976. –  
№ 1–4. – С. 125.

Не всі критики позитивно сприйняли цей підручник. Так, Д.Дорошенко у своєму 
бібліографічному огляді літератури, який з’явився друком у 1920 р., зазначав, що книги 
вченого “Всесвітня історія” та “Історія України” “дуже гарні для самоосвіти, для читан-
ня, але зовсім непридатні через свій сухий абстрактний виклад як підручники, та ще для 
молодшого віку”1.

На початку 1990-х рр. “Історія України” користувалася надзвичайною популярністю 
серед масового читача, особливо школярів, і була покликана задовольнити зростаючий 
інтерес до історичного минулого України. Вперше її передрукували в часописі “Радян-
ська освіта”2. У 1991–1994 рр. побачили світ чотири окремі видання “Історії України” 
багатотисячними накладами3. 

“З історії релігійної думки на Україні”
Обставини появи цієї популярної книги детально висвітлив В.Ульяновський, ви-

користавши листування М.Грушевського з В.Кузівим4, а тому ми не будемо окремо 
зупинятися на цьому питанні, лише заакцентуємо увагу на деяких аспектах її написання, 
друку, а також відгуках критиків. 

Про наміри написати нарис з історії релігійної думки довідуємося з переписки вченого 
з пастором Українського євангельського об’єднання в Північній Америці В.Кузівим5. 
В.Кузів присвятив окрему статтю М.Грушевському6, в якій навів витяги з листів остан-
нього, де йдеться про мотиви написання книги, а також ставлення вченого до релігії 
загалом і євангельського руху зокрема. 

Обговорення праці з історії релігійної думки В.Кузів і М.Грушевський листовно 
вели з 1922 р. Спершу вчений шукав автора, який би зміг написати книгу. Вибір впав на 
“молодого чоловіка” з України, яким виявився Сергій Шамрай7, однак у серпні 1923 р. 
він відмовився від цього наміру, а тому М.Грушевський сам взявся за роботу. Виникали 

1 Жученко М. [Дорошенко Д.] Українське письменство в 1920 році (Бібліоґрафічні за-
мітки) // Хліборобська Україна. – Відень, 1920–1921. – Зб. ІІ, ІІІ і IV. – С. 242.

2 Грушевський М.С. Історія України приладжена до програми вищих початкових шкіл і 
нижчих класів шкіл середніх // Радянська освіта. – Київ, 1990. – № 69, 72, 74–79, 84–85, 
88, 93–94, 99, 103; Освіта. – Київ, 1991. – № 3–5, 8, 10, 15, 20–22, 25–26, 31, 33, 37–38.

3 Грушевський М.С. Історія України приладжена до програми вищих початкових шкіл і 
нижчих класів шкіл середніх / Упоряд. А.Ф.Трубайчук. – Київ: Либідь, 1991. – 228 с.; 2-е 
вид. стереотипне. – Київ: Либідь, 1992. – 228 с.; Київ: Варта, 1993. – 249 с.; Київ: К. М. 
Academia, 1994. – 249 с.

4 Ульяновський В. “З історії релігійної думки на Україні” // Грушевський М. Духовна 
Україна. Збірник творів. – Київ, 1994. – С. 545–549. Побіжно про це йдеться у повідомленні 
Я.Малика: Малик Я. М.Грушевський – автор і видавець праці “З історії релігійної думки на 
Україні” // Історія релігій в Україні: Тези повідом. IV-го круглого столу (Львів, 9–10 травня 
1994 р.). – Київ; Львів, 1994. – С. 115–117.

5 Уривки з листів М.Грушевського за 1921–1925 рр. В.Кузів опублікував після смерті вченого 
(Кузів В. М.Грушевський а євангельська справа // Віра і Наука. – Коломия, 1935. – Ч. 8–9 
(серпень-вересень). – С. 2–4.). Дев’ять листів М.Грушевського до В.Кузіва, що стосуються 
поглядів вченого на релігію і церкву, й охоплюють 1921–1923 рр., оприлюднив Ігор Гирич: Ги-
рич І. Листи Михайла Грушевського до Василя Кузіва // Український історик. – Нью-Йорк; 
Торонто; Київ; Львів; Мюнхен, 1995. – № 1–4. – С. 190–203.

6 Кузів В. М.Грушевський а євангельська справа // Віра і Наука. – Коломия, 1935. – 
Ч. 8–9 (серпень-вересень). – С. 2–4.

7 Про те, що ним був саме небіж М.Грушевського Сергій Шамрай, довідуємося з листів 
Катерини Грушевської до свого брата від 18 грудня 1922 і 23 квітня 1923 рр. (ЦДІА України 
у Києві. – Ф. 1235, оп. 1, спр. 1453, арк. 10–10 зв.; спр. 1425, с. 78). Цією інформацією за-
вдячуємо С.Паньковій.
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певні труднощі, пов’язані з замовниками – керівництвом Українського євангельського 
об’єднання в Північній Америці (П.Кратом і В.Кузівим), які прагнули бачити книгу про 
історію та визначну роль протестантського руху в Україні, бажали отримати рукопис на 
рецензування і мали на меті друкувати книгу під титулом Євангельського об’єднання. 
Вчений не приймав таких умов. З цього приводу він писав В.Кузіву: “Я не можу дру-
кувати своєї праці під маркою чисто конфесійною, котра може викликати підозріннє, що 
вона [праця] написана під лад певної сторонньої концепції, так само не можу піддати її 
під конфесійну цензуру. Свобода наукової мисли була для мене догматом мого життя, і я 
не хочу ні обмежити її, ні викликати підозріннє, що я дав її обмежити”1. Непоступливість 
євангелістів затягувала справу із написанням книги2. М.Грушевський намагався детальніше 
роз’яснити свою позицію В.Кузіву: “... праця, котрою я думав послужити і нинішньому 
релігійному рухови в нашому народі, – писав він, – стратила б на вартости, коли б 
появилася у видавництві строго конфесійнім, як праця, замовлена певною конфесійною 
організацією, а не об’єктивний і свобідний голос дослідника укр[аїнського] життя. Як 
чоловік освічений і серйозний, Ви, я думаю, оціните сі мотиви, котрі виходять з того, 
що я вважаю релігію важним соціяльним фактором, тому осуджую всяке поводження з 
нею. З сього становища я оцінював релігійний рух і рад би йому послужити”3. Зрештою, 
євангелісти поступилися М.Грушевському. П.Крат писав до вченого: “1). Нам розхо-
диться, щоб такий твір був написаний і виданий, без різниці назви видавництва; 2). Ми 
хочемо історичної правди, а знаємо, що Ви її теж хочете, тому обійдеться і без читання 
рукопису, – ми Вам віримо”4. Лише в середині грудня 1923 р. вдалося остаточно по-
розумітися, і М.Грушевський продовжив роботу. 

У листі від 9 січня 1924 р. вчений писав К.Студинському: «Книжку популярну тепер 
обробляю “З історії реліг[ійної] гадки на Україні”. З огляду, що непевний, чи цензура її 
пустить на Укр[аїні] (бо там нічого “прихильного релігії” нині не пускають, а моя книга, 
хоч вповні об’єктивна, нічого ворожого релігії, в ширшім розумінню, – теж не має), я 
переписую її на машині, і одну копію пришлю Вам, – може, прийдеться випустити у 
Львові»5. 

У середині січня 1924 р. М.Грушевський вже написав першу частину книги, виклад 
матеріалу в якій довів до середини XVIII ст., і мав намір до кінця місяця зробити три маши-
нописні примірники: перший залишити в себе, другий надіслати євангелістам, а третій – до 
Львова, де планував друкувати працю. Підтвердженням цього є лист до К.Студинського 
від 2 лютого 1924 р., у якому вчений писав, що надішле «оригінали І-ої половини рукопису 
“З історії релігійної думки” – вона буде у Вас на випадок, якби прийшлось її друкувати 
у Львові; другу половину випрацюю по приїзді, дай Боже, до Київа»6. У березні-квітні 
1924 р. євангелісти, після прочитання першої частини нарису, надіслали М.Грушевському 
рекомендації: спростити виклад матеріалу, зробити посторінкове пояснення слів тощо. Те, 
що в Америці читали рукопис вченого перед його друком, підтверджує сам В.Кузів у листі 

1 Цит. за: Ульяновський В. “З історії релігійної думки на Україні”. – С. 546 (лист від 
21 серпня 1923 р.).

2 Детальніше про позиції сторін див.: Там само. – С. 546–547.
3 Кузів В. М.Грушевський а євангельська справа... – С. 4 (лист від 4 жовтня 1923 р.).  

Див. також: Гирич І. Листи Михайла Грушевського до Василя Кузіва. – С. 202.
4 Цит. за: Малик Я. М.Грушевський – автор і видавець праці “З історії релігійної думки 
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до К.Студинського від 27 серпня 1924 р.: «Ми умовились [з М.Грушевським. – М.К., 
А.Ф.] також, що перед друкованням я маю переглянути рукопись; першу часть я пере-
глянув і замітки вислав, щодо другої части, то проф. Грушевський пише в посліднім листі 
так: “Я попрошу проф. Студинського, щоб післав Вам ІІ часть, Ви напишіть свої замітки 
щодо стилю, змісту, що потрібно пропустити, я її відповідно виправлю і буде готова до 
друку”»1. Ця цитата з листа пастора наочно свідчить, що була порушена одна з умов (чи-
тання рукопису, що можна розцінювати як свого роду цензуру), на яких М.Грушевський 
згоджувався написати нарис, але порушена, як бачимо, за згодою вченого. Чому він від-
ступився від задекларованої раніше позиції, сказати важко.

Справи із написанням і виданням книги посувалися досить поволі. У листі від  
27 серпня 1924 р. В.Кузів просив К.Студинського довідатися про вартість накладу, вели-
чина якого буде в межах 1 000–5 000 примірників, а також вказати ціну пересилки книг 
з Європи до Америки. Ці відомості потрібні були для того, щоб вирахувати ціну одного 
примірника і розпочати збір коштів на видання шляхом передплати серед українських 
євангелістів в Америці2. У грудні 1924 р. В.Кузів повідомляв до Львова, що отримав 
другу частину рукопису, який просив надіслати у згаданому вище листі, і після Нового 
року, коли М.Грушевський, після рекомендацій з Америки, виправить текст, можна буде 
розпочати друк книги3. Однак ця справа затягувалася. 6 березня 1925 р. В.Кузів писав до 
Львова, що М.Грушевський обіцяв швидко надіслати доповнення “про гуситські впливи”, 
які євангелісти, очевидно, бажали бачити у книзі, хоча пастор просив К.Студинського 
вже розпочати друк, не чекаючи на них4. Наступного дня він переказав на друк книги 
200 доларів5, а М.Грушевський лише 21 березня надіслав К.Студинському правки до 
другої частини рукопису і просив зробити відповідні зміни й доповнення6. Через десять 
днів він написав листа В.Кузіву з поясненням до тексту цієї частини праці7. На той час 
книга вже друкувалася в друкарні НТШ, а тому доповнення про гуситів були вміщені в 
кінці тексту в “Поясненнях деяких згадок і наукових термінів...”8

Відомо, що в останній декаді квітня книга ще друкувалася9, а на початку травня 
наклад був готовий10. З кількох листів М.Грушевського до К.Студинського довідуємося, 
що у травні – на початку червня її продавали у Львові11. З огляду на складність поштової 
пересилки, автор отримав власний примірник лише у другій декаді липня. У листі від 
21 липня 1925 р. він дякував К.Студинському за клопоти, пов’язані з друком нарису, і 
писав: “Книжечка вийшла на зверх гарна, в середині не без друкар[ських] помилок”12. 

Як влучно зауважив В.Ульяновський: “Складні обставини написання, переробки, 
друкування, брак необхідних матеріалів, обмаль часу, скрутні побутові умови життя 
М.Грушевського, вимоги замовників щодо максимальної спрощеності – все це спричи-

1 ЦДІА України у Львові. – Ф. 362, оп. 1, спр. 326, арк. 31.
2 Там само. – Арк. 30.
3 Там само. – Арк. 33.
4 Там само. – Арк. 40.
5 Там само. – Арк. 39.
6 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського. – С. 168.
7 ЦДІА України у Львові. – Ф. 362, оп. 1, спр. 281, арк. 15–15 зв.
8 Грушевський М. З історії реліґійної думки на Україні. – Львів, 1925. – С. 157–159.
9 ЦДІА України у Львові. – Ф. 362, оп. 1, спр. 326, арк. 43 (лист В.Кузіва до 

К.Студинського від 23 квітня 1925 р.).
10 Грушевський М. З історії реліґійної думки на Україні. – Львів: З друкарні Наукового 

товариства ім. Шевченка, 1925. – 160 с. (Ukrainian Sociological Institute).
11 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського. – С. 171, 173.
12 Там само. – С. 175.



XVIII ПЕРЕДМОВА XIXМихайло Грушевський як автор науково-популярних нарисів з історії України

певні труднощі, пов’язані з замовниками – керівництвом Українського євангельського 
об’єднання в Північній Америці (П.Кратом і В.Кузівим), які прагнули бачити книгу про 
історію та визначну роль протестантського руху в Україні, бажали отримати рукопис на 
рецензування і мали на меті друкувати книгу під титулом Євангельського об’єднання. 
Вчений не приймав таких умов. З цього приводу він писав В.Кузіву: “Я не можу дру-
кувати своєї праці під маркою чисто конфесійною, котра може викликати підозріннє, що 
вона [праця] написана під лад певної сторонньої концепції, так само не можу піддати її 
під конфесійну цензуру. Свобода наукової мисли була для мене догматом мого життя, і я 
не хочу ні обмежити її, ні викликати підозріннє, що я дав її обмежити”1. Непоступливість 
євангелістів затягувала справу із написанням книги2. М.Грушевський намагався детальніше 
роз’яснити свою позицію В.Кузіву: “... праця, котрою я думав послужити і нинішньому 
релігійному рухови в нашому народі, – писав він, – стратила б на вартости, коли б 
появилася у видавництві строго конфесійнім, як праця, замовлена певною конфесійною 
організацією, а не об’єктивний і свобідний голос дослідника укр[аїнського] життя. Як 
чоловік освічений і серйозний, Ви, я думаю, оціните сі мотиви, котрі виходять з того, 
що я вважаю релігію важним соціяльним фактором, тому осуджую всяке поводження з 
нею. З сього становища я оцінював релігійний рух і рад би йому послужити”3. Зрештою, 
євангелісти поступилися М.Грушевському. П.Крат писав до вченого: “1). Нам розхо-
диться, щоб такий твір був написаний і виданий, без різниці назви видавництва; 2). Ми 
хочемо історичної правди, а знаємо, що Ви її теж хочете, тому обійдеться і без читання 
рукопису, – ми Вам віримо”4. Лише в середині грудня 1923 р. вдалося остаточно по-
розумітися, і М.Грушевський продовжив роботу. 

У листі від 9 січня 1924 р. вчений писав К.Студинському: «Книжку популярну тепер 
обробляю “З історії реліг[ійної] гадки на Україні”. З огляду, що непевний, чи цензура її 
пустить на Укр[аїні] (бо там нічого “прихильного релігії” нині не пускають, а моя книга, 
хоч вповні об’єктивна, нічого ворожого релігії, в ширшім розумінню, – теж не має), я 
переписую її на машині, і одну копію пришлю Вам, – може, прийдеться випустити у 
Львові»5. 

У середині січня 1924 р. М.Грушевський вже написав першу частину книги, виклад 
матеріалу в якій довів до середини XVIII ст., і мав намір до кінця місяця зробити три маши-
нописні примірники: перший залишити в себе, другий надіслати євангелістам, а третій – до 
Львова, де планував друкувати працю. Підтвердженням цього є лист до К.Студинського 
від 2 лютого 1924 р., у якому вчений писав, що надішле «оригінали І-ої половини рукопису 
“З історії релігійної думки” – вона буде у Вас на випадок, якби прийшлось її друкувати 
у Львові; другу половину випрацюю по приїзді, дай Боже, до Київа»6. У березні-квітні 
1924 р. євангелісти, після прочитання першої частини нарису, надіслали М.Грушевському 
рекомендації: спростити виклад матеріалу, зробити посторінкове пояснення слів тощо. Те, 
що в Америці читали рукопис вченого перед його друком, підтверджує сам В.Кузів у листі 

1 Цит. за: Ульяновський В. “З історії релігійної думки на Україні”. – С. 546 (лист від 
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до К.Студинського від 27 серпня 1924 р.: «Ми умовились [з М.Грушевським. – М.К., 
А.Ф.] також, що перед друкованням я маю переглянути рукопись; першу часть я пере-
глянув і замітки вислав, щодо другої части, то проф. Грушевський пише в посліднім листі 
так: “Я попрошу проф. Студинського, щоб післав Вам ІІ часть, Ви напишіть свої замітки 
щодо стилю, змісту, що потрібно пропустити, я її відповідно виправлю і буде готова до 
друку”»1. Ця цитата з листа пастора наочно свідчить, що була порушена одна з умов (чи-
тання рукопису, що можна розцінювати як свого роду цензуру), на яких М.Грушевський 
згоджувався написати нарис, але порушена, як бачимо, за згодою вченого. Чому він від-
ступився від задекларованої раніше позиції, сказати важко.

Справи із написанням і виданням книги посувалися досить поволі. У листі від  
27 серпня 1924 р. В.Кузів просив К.Студинського довідатися про вартість накладу, вели-
чина якого буде в межах 1 000–5 000 примірників, а також вказати ціну пересилки книг 
з Європи до Америки. Ці відомості потрібні були для того, щоб вирахувати ціну одного 
примірника і розпочати збір коштів на видання шляхом передплати серед українських 
євангелістів в Америці2. У грудні 1924 р. В.Кузів повідомляв до Львова, що отримав 
другу частину рукопису, який просив надіслати у згаданому вище листі, і після Нового 
року, коли М.Грушевський, після рекомендацій з Америки, виправить текст, можна буде 
розпочати друк книги3. Однак ця справа затягувалася. 6 березня 1925 р. В.Кузів писав до 
Львова, що М.Грушевський обіцяв швидко надіслати доповнення “про гуситські впливи”, 
які євангелісти, очевидно, бажали бачити у книзі, хоча пастор просив К.Студинського 
вже розпочати друк, не чекаючи на них4. Наступного дня він переказав на друк книги 
200 доларів5, а М.Грушевський лише 21 березня надіслав К.Студинському правки до 
другої частини рукопису і просив зробити відповідні зміни й доповнення6. Через десять 
днів він написав листа В.Кузіву з поясненням до тексту цієї частини праці7. На той час 
книга вже друкувалася в друкарні НТШ, а тому доповнення про гуситів були вміщені в 
кінці тексту в “Поясненнях деяких згадок і наукових термінів...”8

Відомо, що в останній декаді квітня книга ще друкувалася9, а на початку травня 
наклад був готовий10. З кількох листів М.Грушевського до К.Студинського довідуємося, 
що у травні – на початку червня її продавали у Львові11. З огляду на складність поштової 
пересилки, автор отримав власний примірник лише у другій декаді липня. У листі від 
21 липня 1925 р. він дякував К.Студинському за клопоти, пов’язані з друком нарису, і 
писав: “Книжечка вийшла на зверх гарна, в середині не без друкар[ських] помилок”12. 

Як влучно зауважив В.Ульяновський: “Складні обставини написання, переробки, 
друкування, брак необхідних матеріалів, обмаль часу, скрутні побутові умови життя 
М.Грушевського, вимоги замовників щодо максимальної спрощеності – все це спричи-

1 ЦДІА України у Львові. – Ф. 362, оп. 1, спр. 326, арк. 31.
2 Там само. – Арк. 30.
3 Там само. – Арк. 33.
4 Там само. – Арк. 40.
5 Там само. – Арк. 39.
6 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського. – С. 168.
7 ЦДІА України у Львові. – Ф. 362, оп. 1, спр. 281, арк. 15–15 зв.
8 Грушевський М. З історії реліґійної думки на Україні. – Львів, 1925. – С. 157–159.
9 ЦДІА України у Львові. – Ф. 362, оп. 1, спр. 326, арк. 43 (лист В.Кузіва до 

К.Студинського від 23 квітня 1925 р.).
10 Грушевський М. З історії реліґійної думки на Україні. – Львів: З друкарні Наукового 

товариства ім. Шевченка, 1925. – 160 с. (Ukrainian Sociological Institute).
11 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського. – С. 171, 173.
12 Там само. – С. 175.
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нилося до того, що остаточний варіант праці не був таким досконалим, як того прагнув 
автор”1. Видання зустріли гострою критикою2, адже конфесійне замовлення книги стало 
відоме відразу3. Її прорецензували політичний опонент вченого (М.Шаповал4) і пред-
ставники Греко-Католицької Церкви (професор Богословської академії у Львові о. Анд-
рій Іщак та Ф.С.). Загалом це була суб’єктивна критика, подиктована політичними 
розбіжностями з автором (у випадку М.Шаповала) і конфесійною упередженістю (у 
випадку греко-католицьких рецензентів). Позитивний відгук на працю М.Грушевського 
з’явився лише з-під пера І.Мірчука, який об’єктивно оцінив внесок вченого в історіогра-
фію релігійних студій5. Звичайно, книга мала спрощену структуру, авторські аналітичні 
узагальнення не завжди підтверджувалися відповідною аргументацією, однак це не ви-
правдовує надто різких висловлювань критиків видання. 

М.Шаповал, лідер “празької” групи Української партії соціалістів-революціонерів, а 
також керівник Українського інституту громадознавства, у короткій рецензійній замітці, 
не заглиблюючись в аналіз змісту праці, резюмував: “Як і звичайно, мова і стиль проф. 
Грушевського носять відомі риси скуки і якоїсь штучности, ненатуральної простакува-
тости. Брак соціологічних і філософічних пояснень і поглиблень теми робить її якоюсь 
сухо-обмеженою і мало цікавою. До шедеврів книжку залічити ні в якому разі не можна”6.

Предметнішою була рецензія о. А.Іщака, однак уже перші її рядки виявляли уперед-
жену позицію критика, і навіть образливий тон щодо автора праці: «Хто був би сподівався, 
що саме Мих. Грушевський, бувший професор української історії у Львові, піде в найми 
раціоналістам і пресвітеріянським киринникам, які приїхали до нас з Америки! А прецінь 
так є. Незбито переконуємося про це по прочитанню його послідньої брошури п. з. “З 
історії релігійної думки на Україні”, де автор просто продає свої дотеперішні погляди за 
доляри і пособляє релігійній протицерковній агітації в нас»7. 

Рецензент, звинувачуючи М.Грушевського в “пресвітеріянській тенденційності”, 
намагається показати змістовні протиріччя у книзі. Головний закид – звеличення 

1 Ульяновський В. “З історії релігійної думки на Україні”. – С. 548.
2 Загальний огляд критики див.: Тельвак В. Творча спадщина Михайла Грушевського в оцін-

ках сучасників (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття). – Київ; Дрогобич, 2008. – С. 268–269.
3 Самі євангелісти не приховували цього, подавши в своєму часописі “Віра і Наука” оголо-

шення про появу книги, однак без вказівки прізвища автора: «Від довшого часу показувався 
великий брак відповідної євангельської літератури. Цей обовязок Обєднаннє [Українське єван-
гельське об’єднання. – М.К., А.Ф.] взяло на себе. Видало досі історично-наукову книжку: “З 
Реліґійної Думки на Україні”, котра безперечно принесе великий хосен як тут в Америці, так 
і на Україні» (Віра і Наука. – Станиславів, 1925. – Ч. 1 (вересень). – С. 16). Це підмітила 
редакція журналу “Нива” і в кінці рецензії о. А.Іщака процитувала це оголошення, зазначивши, 
що “Автор книжки хитро замовчений, щоб дуже не разило” (Від Редакції // Нива. – Львів, 
1925. – Ч. 9 (вересень). – С. 301).

4 Своє негативне ставлення до політичної діяльності М.Шаповала М.Грушевський вираз-
но висловив у листі від 5 липня 1923 р. до свого американського приятеля Т.Починка: Листи 
М.Грушевського до Т.Починка (З фонду Н.Григорієва) / Підготував М.Антонович // Укра-
їнський історик. – Нью-Йорк; Мюнхен, 1969. – № 4. – С. 97–98.

5 Mirčuk J. Mychajlo Hruševśkyj: “Z istorji religijnoji dumky na Ukrajini”. Lemberg, 1925.  
160 s. // Abhandlungen des Ukrainischen Wissenschaftlichen Institutes in Berlin. – Berlin, 1929. – 
Bd. 2. – S. 192–193.

6 М.Ш. [Шаповал М.] Михайло Грушевський. З історії релігійної думки на Україні. 
Львів, 1925 р. Ст. 160; видання Ukrainian Sociological Institute // Суспільство. – Прага, 1925. –  
Кн. І–ІІ. – С. 147.

7 Іщак А., др., о. Михайло Грушевський і його історія реліґійної думки на Україні // 
Нива. – Львів, 1925. – Ч. 9 (вересень). – С. 293.

протестантського руху, зокрема євангелістів, і применшення ролі православ’я та унії в 
культурному розвитку українського народу. А.Іщак не приймає авторську думку, що 
релігійна свідомість давніх українців є “мішаниною старого натуралістичного світогляду з 
православними доктринами та ріжними релігійними течіями, які плили до нас з Балкан і 
Заходу”1. Також він критично оцінював схвальний відгук вченого щодо протестантських 
течій на українських землях, які “славить Грушевський як здоровий релігійний напрям, 
як щось спільне з національними інтересами українців, що могли би спровадити на до-
рогу всесвітнього поступу і добра. Правда, се не є ясно сказане, але се вичитуємо поміж 
стрічками”2. Критик закидав автору, беручи до уваги реалії, сучасником яких він був, 
що насправді протестантизм серед американських українців сприяє затиранню їхнього 
національного і релігійного характеру, спонукаючи до швидшої їх асиміляції. Також 
заперечує авторську тезу про маcштаби і закоріненість протестантського руху на укра-
їнських землях, зазначаючи, що й сам М.Грушевський був іншої думки про це в “Історії 
України-Руси”. Критикується зауваження вченого, що євангельський рух зробив сильний 
вплив на православну людність, і це виявлялося нібито в наявності протестантських 
взірців, які прижилися у православній церкві, особливо у ставленні братств до владик3. 
Упередженість М.Грушевського у книзі для рецензента очевидна, особливо, коли автор 
пов’язує розвиток українського національного руху в Західній Україні з протестантизмом, 
а його занепад – із зменшенням впливу реформаційних течій4. Останній закид о. А.Іщака 
стосувався народницького світогляду вченого, який відбився і на змісті книги. Критик 
протиставляє “народницьку концепцію” М.Грушевського державницьким поглядам його 
учнів С.Томашівського, І.Кревецького, а також В.Липинського та І.Борщака, вказуючи 
на відсутність в “Історії України-Руси” “осередньої ідеї (Zentralgedanke) державньої 
ідеольоґії, яка просвічувала би через ті грубі і цінні томи”5. Аналізуючи в цьому руслі 
зміст праці, він закидає автору відсутність у ній “центральної релігійної думки”6, ідеа-
лізацію темних сторін дохристиянської епохи. На думку о. А.Іщака, М.Грушевський 
“підносить руїнницькі нездорові течії, що ослаблювали православну церков, малює чорно 
її відродителя Петра Могилу, а ідеалізує Прокоповича [...] Протестантську загрозу, 
масонство, штунду, шалапутство, мальованців, і всякі инші хоробливі об’яви казьонного 
православ’я підносить як особливі прояви свобідної народної, релігійної думки. А унія, 
цей найбільш творчий прояв рел[ігійної] думки, що міг дати тривкі основи під організацію 
нашої церковної і державної независимости від Москви і Польщі, цілковито зіґнорова-
но, як щось накиненого Потієм і Терлецьким на загладу українського народу, як щось 
вороже народови в тій мірі, що й казьонне православ’є”7. Тут релігійна приналежність 
критика помітна найбільше. Рецензія завершується черговою вказівкою на замовний 
характер книги, чого, зрештою, побоювався М.Грушевський, що бачимо з його листів 
до В.Кузіва, відповідні витяги з яких наведено вище.

Досить уїдливо, ще суб’єктивніше і зневажливіше, оцінив працю другий критик, 
який заховався під криптонімом Ф.С. Він також постулював тезу про замовний характер 
видання та конфесійну заанґажованість автора. Зокрема, зазначав, що “...американські 
патрони, побачивши остаточний плід свойого заходу, трохи скривилися: їм бажалося 

1 Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. – Львів, 1925. – С. 40.
2 Іщак А., др., о. Михайло Грушевський і його історія реліґійної думки. – С. 294–295.
3 Там само. – С. 297–300.
4 Там само. – С. 300.
5 Там само.
6 Там само. – С. 301.
7 Там само.
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нилося до того, що остаточний варіант праці не був таким досконалим, як того прагнув 
автор”1. Видання зустріли гострою критикою2, адже конфесійне замовлення книги стало 
відоме відразу3. Її прорецензували політичний опонент вченого (М.Шаповал4) і пред-
ставники Греко-Католицької Церкви (професор Богословської академії у Львові о. Анд-
рій Іщак та Ф.С.). Загалом це була суб’єктивна критика, подиктована політичними 
розбіжностями з автором (у випадку М.Шаповала) і конфесійною упередженістю (у 
випадку греко-католицьких рецензентів). Позитивний відгук на працю М.Грушевського 
з’явився лише з-під пера І.Мірчука, який об’єктивно оцінив внесок вченого в історіогра-
фію релігійних студій5. Звичайно, книга мала спрощену структуру, авторські аналітичні 
узагальнення не завжди підтверджувалися відповідною аргументацією, однак це не ви-
правдовує надто різких висловлювань критиків видання. 

М.Шаповал, лідер “празької” групи Української партії соціалістів-революціонерів, а 
також керівник Українського інституту громадознавства, у короткій рецензійній замітці, 
не заглиблюючись в аналіз змісту праці, резюмував: “Як і звичайно, мова і стиль проф. 
Грушевського носять відомі риси скуки і якоїсь штучности, ненатуральної простакува-
тости. Брак соціологічних і філософічних пояснень і поглиблень теми робить її якоюсь 
сухо-обмеженою і мало цікавою. До шедеврів книжку залічити ні в якому разі не можна”6.

Предметнішою була рецензія о. А.Іщака, однак уже перші її рядки виявляли уперед-
жену позицію критика, і навіть образливий тон щодо автора праці: «Хто був би сподівався, 
що саме Мих. Грушевський, бувший професор української історії у Львові, піде в найми 
раціоналістам і пресвітеріянським киринникам, які приїхали до нас з Америки! А прецінь 
так є. Незбито переконуємося про це по прочитанню його послідньої брошури п. з. “З 
історії релігійної думки на Україні”, де автор просто продає свої дотеперішні погляди за 
доляри і пособляє релігійній протицерковній агітації в нас»7. 

Рецензент, звинувачуючи М.Грушевського в “пресвітеріянській тенденційності”, 
намагається показати змістовні протиріччя у книзі. Головний закид – звеличення 

1 Ульяновський В. “З історії релігійної думки на Україні”. – С. 548.
2 Загальний огляд критики див.: Тельвак В. Творча спадщина Михайла Грушевського в оцін-

ках сучасників (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття). – Київ; Дрогобич, 2008. – С. 268–269.
3 Самі євангелісти не приховували цього, подавши в своєму часописі “Віра і Наука” оголо-

шення про появу книги, однак без вказівки прізвища автора: «Від довшого часу показувався 
великий брак відповідної євангельської літератури. Цей обовязок Обєднаннє [Українське єван-
гельське об’єднання. – М.К., А.Ф.] взяло на себе. Видало досі історично-наукову книжку: “З 
Реліґійної Думки на Україні”, котра безперечно принесе великий хосен як тут в Америці, так 
і на Україні» (Віра і Наука. – Станиславів, 1925. – Ч. 1 (вересень). – С. 16). Це підмітила 
редакція журналу “Нива” і в кінці рецензії о. А.Іщака процитувала це оголошення, зазначивши, 
що “Автор книжки хитро замовчений, щоб дуже не разило” (Від Редакції // Нива. – Львів, 
1925. – Ч. 9 (вересень). – С. 301).

4 Своє негативне ставлення до політичної діяльності М.Шаповала М.Грушевський вираз-
но висловив у листі від 5 липня 1923 р. до свого американського приятеля Т.Починка: Листи 
М.Грушевського до Т.Починка (З фонду Н.Григорієва) / Підготував М.Антонович // Укра-
їнський історик. – Нью-Йорк; Мюнхен, 1969. – № 4. – С. 97–98.

5 Mirčuk J. Mychajlo Hruševśkyj: “Z istorji religijnoji dumky na Ukrajini”. Lemberg, 1925.  
160 s. // Abhandlungen des Ukrainischen Wissenschaftlichen Institutes in Berlin. – Berlin, 1929. – 
Bd. 2. – S. 192–193.

6 М.Ш. [Шаповал М.] Михайло Грушевський. З історії релігійної думки на Україні. 
Львів, 1925 р. Ст. 160; видання Ukrainian Sociological Institute // Суспільство. – Прага, 1925. –  
Кн. І–ІІ. – С. 147.

7 Іщак А., др., о. Михайло Грушевський і його історія реліґійної думки на Україні // 
Нива. – Львів, 1925. – Ч. 9 (вересень). – С. 293.

протестантського руху, зокрема євангелістів, і применшення ролі православ’я та унії в 
культурному розвитку українського народу. А.Іщак не приймає авторську думку, що 
релігійна свідомість давніх українців є “мішаниною старого натуралістичного світогляду з 
православними доктринами та ріжними релігійними течіями, які плили до нас з Балкан і 
Заходу”1. Також він критично оцінював схвальний відгук вченого щодо протестантських 
течій на українських землях, які “славить Грушевський як здоровий релігійний напрям, 
як щось спільне з національними інтересами українців, що могли би спровадити на до-
рогу всесвітнього поступу і добра. Правда, се не є ясно сказане, але се вичитуємо поміж 
стрічками”2. Критик закидав автору, беручи до уваги реалії, сучасником яких він був, 
що насправді протестантизм серед американських українців сприяє затиранню їхнього 
національного і релігійного характеру, спонукаючи до швидшої їх асиміляції. Також 
заперечує авторську тезу про маcштаби і закоріненість протестантського руху на укра-
їнських землях, зазначаючи, що й сам М.Грушевський був іншої думки про це в “Історії 
України-Руси”. Критикується зауваження вченого, що євангельський рух зробив сильний 
вплив на православну людність, і це виявлялося нібито в наявності протестантських 
взірців, які прижилися у православній церкві, особливо у ставленні братств до владик3. 
Упередженість М.Грушевського у книзі для рецензента очевидна, особливо, коли автор 
пов’язує розвиток українського національного руху в Західній Україні з протестантизмом, 
а його занепад – із зменшенням впливу реформаційних течій4. Останній закид о. А.Іщака 
стосувався народницького світогляду вченого, який відбився і на змісті книги. Критик 
протиставляє “народницьку концепцію” М.Грушевського державницьким поглядам його 
учнів С.Томашівського, І.Кревецького, а також В.Липинського та І.Борщака, вказуючи 
на відсутність в “Історії України-Руси” “осередньої ідеї (Zentralgedanke) державньої 
ідеольоґії, яка просвічувала би через ті грубі і цінні томи”5. Аналізуючи в цьому руслі 
зміст праці, він закидає автору відсутність у ній “центральної релігійної думки”6, ідеа-
лізацію темних сторін дохристиянської епохи. На думку о. А.Іщака, М.Грушевський 
“підносить руїнницькі нездорові течії, що ослаблювали православну церков, малює чорно 
її відродителя Петра Могилу, а ідеалізує Прокоповича [...] Протестантську загрозу, 
масонство, штунду, шалапутство, мальованців, і всякі инші хоробливі об’яви казьонного 
православ’я підносить як особливі прояви свобідної народної, релігійної думки. А унія, 
цей найбільш творчий прояв рел[ігійної] думки, що міг дати тривкі основи під організацію 
нашої церковної і державної независимости від Москви і Польщі, цілковито зіґнорова-
но, як щось накиненого Потієм і Терлецьким на загладу українського народу, як щось 
вороже народови в тій мірі, що й казьонне православ’є”7. Тут релігійна приналежність 
критика помітна найбільше. Рецензія завершується черговою вказівкою на замовний 
характер книги, чого, зрештою, побоювався М.Грушевський, що бачимо з його листів 
до В.Кузіва, відповідні витяги з яких наведено вище.

Досить уїдливо, ще суб’єктивніше і зневажливіше, оцінив працю другий критик, 
який заховався під криптонімом Ф.С. Він також постулював тезу про замовний характер 
видання та конфесійну заанґажованість автора. Зокрема, зазначав, що “...американські 
патрони, побачивши остаточний плід свойого заходу, трохи скривилися: їм бажалося 

1 Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. – Львів, 1925. – С. 40.
2 Іщак А., др., о. Михайло Грушевський і його історія реліґійної думки. – С. 294–295.
3 Там само. – С. 297–300.
4 Там само. – С. 300.
5 Там само.
6 Там само. – С. 301.
7 Там само.
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мати історію українського протестантизму, а тут вийшла щось ніби хрестоматія про  
все можливе...”1

Позитивний відгук про книгу опублікував І.Мірчук у “Записках Українського на-
укового інституту в Берліні”, де він схвально висловлюється про розгляд М.Грушевським 
історії протестантських релігійних течій, що є новим у національній історіографії і важ-
ливим у суспільному відношенні, адже після війни і національної революції світогляд 
українського суспільства потребував нових етичних орієнтирів2. 

Очевидно, М.Грушевський не реагував публічно на критичні закиди щодо свого 
видання. В.Кузів, вже після смерті історика, публікуючи витяги з листування між ними, 
намагався відповісти «...на всі непристойні наклепи зо сторони католицьких кругів, що, 
мовляв, “М.Грушевський запродався євангеликам за доляри”». “Посуджування в про-
дажності М.Грушевського є нічим іншим, як звичайною підлістю, – зрештою, проти якої 
католицизм ніколи не грішив”, – писав пастор3. У відповідь критикам В.Кузів запитував, 
“коли то М.Грушевський висказував свої погляди, які б були корисні для католицької церк-
ви? [...] М.Грушевський як людина науки не міг недобачати всього того зла, яке накоїли 
нашому народові православна і католицька церква, його наукове становище як історика 
вимагало від него безстороннього ствердження істотности, що він і совісно виконав”4. 
Тут помітна релігійна упередженість євангеліста, з якою він намагався оскаржити також 
конфесійно анґажованих критиків ученого. 

М.Грушевський, написавши свою працю, опинився між двома вогнями релігійного 
протистояння, хоча керувався суто науковими принципами і власними поглядами на історію 
релігійної думки та церкви5. Замовний характер праці, надмірне втручання євангелістів 
у зміст книги, навіть з відома автора, зіграли негативну роль, хоча вчений, приступаючи 
до написання книги, чітко задекларував свої наукові наміри, у чому переконуємося, 
звернувшись до його листування з В.Кузівом.

Однак, незважаючи на критику, книга користувалася популярністю, особливо у 
протестантів. Друге, поправлене й удосконалене, видання побачило світ у 1962 р.6 Пере-

1 Ф.С. Грушевський Михайло. З історії реліґійної думки на Україні (Ukrainian Sociological 
Institute). Львів, 1925. Ст. 160 // Записки Чина Св. Василія Великого. – Жовква, 1927. –  
Т. ІІ. – Вип. 3–4. – С. 459.

2 Огляд рецензії І.Мірчука див.: Тельвак В., Педич В., Тельвак В. “З історії релігійної 
думки” Михайла Грушевського в оцінках сучасників // Історія релігій в Україні: Наук. щорічник. 
2013 рік. – Львів, 2013. – Кн. І. – С. 773.

3 Кузів В. М.Грушевський а євангельська справа. – С. 4.
4 Там само.
5 Ставлення історика до релігії детально висвітлено в: Гирич І., Ульяновський В. Релігія та 

церква в житті й творчості Михайла Грушевського // Грушевський М.С. Духовна Україна. Зб. 
творів. – Київ, 1994. – С. 521–544. Погляди М.Грушевського на роль і значення протестантизму 
в культурно-національному відродженні в Україні кінця XVI – початку XVII ст. змістовно про-
аналізував І.Паславський: Паславський І. Реформація та її впливи на українське духовне життя 
в історіософії Михайла Грушевського // Михайло Грушевський. Зб. наукових праць і матеріалів 
Міжнародної ювілейної конференції, присвяченої 125-й річниці від дня народження Михайла 
Грушевського. – Львів, 1994. – С. 162–175. Також див.: Тимошенко Л. Берестейська унія 
в оцінці Михайла Грушевського // Український історик. – Нью-Йорк; Торонто; Київ; Львів; 
Мюнхен, 1996. – Т. 33: Михайло Грушевський. Студії і матеріяли з нагоди 130-річчя від дня 
народження. – С. 188–203. Погляди вченого на розвиток релігійної думки на підставі аналізу 
праці “З історії релігійної думки на Україні” представив О.Домбровський: Домбровський О. 
Процес розвитку релігійної думки в інтерпретації Михайла Грушевського // Український істо-
рик. – Нью-Йорк; Київ; Львів; Торонто; Париж, 2002. – № 1–4. – С. 257–265.

6 Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. – 2-е удосконал. вид. – Вінніпеґ; 
Мюнхен; Детройт, 1962. – 160 с.

видано нарис коштом Головної управи Українського євангельського об’єднання в Пів-
нічній Америці. У передмові авторства В.Боровського йдеться, що “мовне – стилістичне 
й правописне опрацювання тексту книжки, нове впорядкування всього її матеріалу”, а 
також догляд за друком і коректурою належить Д.Куликовському з Мюнхена1. Останній 
модернізував мову, проте не завжди вдало, а також розмістив у правильному порядку 
портрети релігійних діячів і матеріал із “Пояснень”, який у першому виданні вміщений 
у кінці книги. 

Наступне видання книги побачило світ уже в незалежній Україні2, у період переви-
дання майже всіх книг М.Грушевського. Востаннє її передруковано у збірці творів вченого 
“Духовна Україна”, яка з’явилася 1994 р. у серії “Пам’ятки історичної думки України”3.

Розповсюдження науково-популярних книг М.Грушевського
Перебуваючи в еміграції, окрім науково-організаційної роботи в очолюваному ним 

Українському соціологічному інституті (далі – УСІ), М.Грушевський займався розпо-
всюдженням власних друкованих праць, а також видань інституту. Торгівля книгами у 
1921–1924 рр. була фактично єдиним засобом матеріального утримання історика. 

Йдеться про перевидані у Відні 1919–1921 рр. коштом Дніпровського союзу 
споживчих союзів України (“Дніпросоюзу”) науково-популярні книги: “Про старі 
часи на Україні” (1919 р.)4, “Культурно-національний рух на Україні в XVI–XVII 
віці” (1919 р.)5, “Історію України” для шкіл (1920 р.)6, “Всесвітню історію” для шкіл 
(1920 р.)7 та “Ілюстровану історію України” (1921 р.)8. Автор отримав від видавців 
гонорар – 18% накладу цих книг, що становило майже 15 тис. примірників9. Вони 
зберігалися у Відні на складі, який М.Грушевський орендував разом із Ю.Тищенком 
та іншими книгарями.

З метою продажу накладів власних науково-популярних книг, а також видань УСІ 
вчений налагодив співпрацю із багатьма книгарнями і книгарями у Львові, Рівному, 
Празі, Відні, Берліні, Нью-Йорку, Детройті, Чикаго, Вінніпезі та інших містах. Проте  

1 Боровський В. Передмова до ІІ видання // Грушевський М. З історії релігійної думки 
на Україні. – С. 6.

2 Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. – Київ: Освіта, 1992. – 192 с.
3 Грушевський М. Духовна Україна: Зб. творів / Упоряд. та додатки І.Гирича, О.Дзюби, 

В.Ульяновського. – Київ, 1994. – С. 5–135.
4 Грушевський М. Про старі часи на Україні. Коротка історія України (для першого почат-

ку). – вид. 6-е. – Відень: З друкарні Вальдгайм-Еберлє акц. тов., 1919. – 119 с. На обкладинці: 
Київ: Виданнє Дніпровського Союзу Споживчих Союзів України (“Дніпросоюз”), 1919.

5 Грушевський М. Культурно-національний рух на Україні в XVI–XVII віці. Вид. 2-е. – 
Київ: Виданнє Дніпровського Союзу Споживчих Союзів України (Дніпросоюз), 1919. – 248 с. 
На звороті титульного аркуша: Текст друковано без змін з вид. 1912 року.

6 Грушевський М. Історія України приладжена до проґрами вищих початкових шкіл і низших 
кляс шкіл середніх. – вид. 1-е. – Київ; Відень: Видання Дніпровського Союзу Споживчих Со-
юзів України (“Дніпросоюз”), 1920. – 216 с. На обкладинці: Історія України. Підручник для 
середніх і вищих початкових шкіл.

7 Грушевський М. Всесвітня історія. Приладжена до програми вищих початкових шкіл і 
низших кляс шкіл середніх. – Київ: J. N. Vernay, Wien, 1920. – 202 с.; Його ж. Всесвітня  
історія в короткім огляді. Ч. 2-а. – Київ: J. N. Vernay, Wien, 1920. – 270 с.

8 Грушевський М. Ілюстрована історія України. – Київ; Відень: Дніпросоюз, 1921. – 576 с.
9 ЦДІА України у Львові. – Ф. 362, оп. 1, спр. 280, арк. 33 (лист до К.Студинського від  

9 травня 1922 р.); Потульницький В. Наукова діяльність М.Грушевського в еміграції (1919–
1924 рр.) // Український історичний журнал. – Київ, 1992. – № 2. – С. 50.
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католицизм ніколи не грішив”, – писав пастор3. У відповідь критикам В.Кузів запитував, 
“коли то М.Грушевський висказував свої погляди, які б були корисні для католицької церк-
ви? [...] М.Грушевський як людина науки не міг недобачати всього того зла, яке накоїли 
нашому народові православна і католицька церква, його наукове становище як історика 
вимагало від него безстороннього ствердження істотности, що він і совісно виконав”4. 
Тут помітна релігійна упередженість євангеліста, з якою він намагався оскаржити також 
конфесійно анґажованих критиків ученого. 

М.Грушевський, написавши свою працю, опинився між двома вогнями релігійного 
протистояння, хоча керувався суто науковими принципами і власними поглядами на історію 
релігійної думки та церкви5. Замовний характер праці, надмірне втручання євангелістів 
у зміст книги, навіть з відома автора, зіграли негативну роль, хоча вчений, приступаючи 
до написання книги, чітко задекларував свої наукові наміри, у чому переконуємося, 
звернувшись до його листування з В.Кузівом.

Однак, незважаючи на критику, книга користувалася популярністю, особливо у 
протестантів. Друге, поправлене й удосконалене, видання побачило світ у 1962 р.6 Пере-

1 Ф.С. Грушевський Михайло. З історії реліґійної думки на Україні (Ukrainian Sociological 
Institute). Львів, 1925. Ст. 160 // Записки Чина Св. Василія Великого. – Жовква, 1927. –  
Т. ІІ. – Вип. 3–4. – С. 459.

2 Огляд рецензії І.Мірчука див.: Тельвак В., Педич В., Тельвак В. “З історії релігійної 
думки” Михайла Грушевського в оцінках сучасників // Історія релігій в Україні: Наук. щорічник. 
2013 рік. – Львів, 2013. – Кн. І. – С. 773.

3 Кузів В. М.Грушевський а євангельська справа. – С. 4.
4 Там само.
5 Ставлення історика до релігії детально висвітлено в: Гирич І., Ульяновський В. Релігія та 

церква в житті й творчості Михайла Грушевського // Грушевський М.С. Духовна Україна. Зб. 
творів. – Київ, 1994. – С. 521–544. Погляди М.Грушевського на роль і значення протестантизму 
в культурно-національному відродженні в Україні кінця XVI – початку XVII ст. змістовно про-
аналізував І.Паславський: Паславський І. Реформація та її впливи на українське духовне життя 
в історіософії Михайла Грушевського // Михайло Грушевський. Зб. наукових праць і матеріалів 
Міжнародної ювілейної конференції, присвяченої 125-й річниці від дня народження Михайла 
Грушевського. – Львів, 1994. – С. 162–175. Також див.: Тимошенко Л. Берестейська унія 
в оцінці Михайла Грушевського // Український історик. – Нью-Йорк; Торонто; Київ; Львів; 
Мюнхен, 1996. – Т. 33: Михайло Грушевський. Студії і матеріяли з нагоди 130-річчя від дня 
народження. – С. 188–203. Погляди вченого на розвиток релігійної думки на підставі аналізу 
праці “З історії релігійної думки на Україні” представив О.Домбровський: Домбровський О. 
Процес розвитку релігійної думки в інтерпретації Михайла Грушевського // Український істо-
рик. – Нью-Йорк; Київ; Львів; Торонто; Париж, 2002. – № 1–4. – С. 257–265.

6 Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. – 2-е удосконал. вид. – Вінніпеґ; 
Мюнхен; Детройт, 1962. – 160 с.

видано нарис коштом Головної управи Українського євангельського об’єднання в Пів-
нічній Америці. У передмові авторства В.Боровського йдеться, що “мовне – стилістичне 
й правописне опрацювання тексту книжки, нове впорядкування всього її матеріалу”, а 
також догляд за друком і коректурою належить Д.Куликовському з Мюнхена1. Останній 
модернізував мову, проте не завжди вдало, а також розмістив у правильному порядку 
портрети релігійних діячів і матеріал із “Пояснень”, який у першому виданні вміщений 
у кінці книги. 

Наступне видання книги побачило світ уже в незалежній Україні2, у період переви-
дання майже всіх книг М.Грушевського. Востаннє її передруковано у збірці творів вченого 
“Духовна Україна”, яка з’явилася 1994 р. у серії “Пам’ятки історичної думки України”3.

Розповсюдження науково-популярних книг М.Грушевського
Перебуваючи в еміграції, окрім науково-організаційної роботи в очолюваному ним 

Українському соціологічному інституті (далі – УСІ), М.Грушевський займався розпо-
всюдженням власних друкованих праць, а також видань інституту. Торгівля книгами у 
1921–1924 рр. була фактично єдиним засобом матеріального утримання історика. 

Йдеться про перевидані у Відні 1919–1921 рр. коштом Дніпровського союзу 
споживчих союзів України (“Дніпросоюзу”) науково-популярні книги: “Про старі 
часи на Україні” (1919 р.)4, “Культурно-національний рух на Україні в XVI–XVII 
віці” (1919 р.)5, “Історію України” для шкіл (1920 р.)6, “Всесвітню історію” для шкіл 
(1920 р.)7 та “Ілюстровану історію України” (1921 р.)8. Автор отримав від видавців 
гонорар – 18% накладу цих книг, що становило майже 15 тис. примірників9. Вони 
зберігалися у Відні на складі, який М.Грушевський орендував разом із Ю.Тищенком 
та іншими книгарями.

З метою продажу накладів власних науково-популярних книг, а також видань УСІ 
вчений налагодив співпрацю із багатьма книгарнями і книгарями у Львові, Рівному, 
Празі, Відні, Берліні, Нью-Йорку, Детройті, Чикаго, Вінніпезі та інших містах. Проте  

1 Боровський В. Передмова до ІІ видання // Грушевський М. З історії релігійної думки 
на Україні. – С. 6.

2 Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. – Київ: Освіта, 1992. – 192 с.
3 Грушевський М. Духовна Україна: Зб. творів / Упоряд. та додатки І.Гирича, О.Дзюби, 

В.Ульяновського. – Київ, 1994. – С. 5–135.
4 Грушевський М. Про старі часи на Україні. Коротка історія України (для першого почат-

ку). – вид. 6-е. – Відень: З друкарні Вальдгайм-Еберлє акц. тов., 1919. – 119 с. На обкладинці: 
Київ: Виданнє Дніпровського Союзу Споживчих Союзів України (“Дніпросоюз”), 1919.

5 Грушевський М. Культурно-національний рух на Україні в XVI–XVII віці. Вид. 2-е. – 
Київ: Виданнє Дніпровського Союзу Споживчих Союзів України (Дніпросоюз), 1919. – 248 с. 
На звороті титульного аркуша: Текст друковано без змін з вид. 1912 року.

6 Грушевський М. Історія України приладжена до проґрами вищих початкових шкіл і низших 
кляс шкіл середніх. – вид. 1-е. – Київ; Відень: Видання Дніпровського Союзу Споживчих Со-
юзів України (“Дніпросоюз”), 1920. – 216 с. На обкладинці: Історія України. Підручник для 
середніх і вищих початкових шкіл.

7 Грушевський М. Всесвітня історія. Приладжена до програми вищих початкових шкіл і 
низших кляс шкіл середніх. – Київ: J. N. Vernay, Wien, 1920. – 202 с.; Його ж. Всесвітня  
історія в короткім огляді. Ч. 2-а. – Київ: J. N. Vernay, Wien, 1920. – 270 с.

8 Грушевський М. Ілюстрована історія України. – Київ; Відень: Дніпросоюз, 1921. – 576 с.
9 ЦДІА України у Львові. – Ф. 362, оп. 1, спр. 280, арк. 33 (лист до К.Студинського від  

9 травня 1922 р.); Потульницький В. Наукова діяльність М.Грушевського в еміграції (1919–
1924 рр.) // Український історичний журнал. – Київ, 1992. – № 2. – С. 50.
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книги не користувалися особливим попитом, незважаючи навіть на те, що вони мали 
науково-популярний характер. Причин було кілька: байдужість або нестача коштів 
на літературу в українських робітників і фермерів у США й Канаді, матеріальне 
зубожіння населення українських земель після війни і революцій 1914–1921 рр., за-
борона української книги з закордону в УСРР тощо. Успішність книготоргівлі значною 
мірою залежала від довірених осіб, друзів і приятелів історика, до яких він мав змогу 
писати із проханням пильнувати інтереси в цій справі. Таких людей було небагато. 
Це К.Студинський у Львові1, який, окрім організації продажу та друкування книг 
ученого, опікувався його будинком, допомагав у зборі та розсилці продуктів і грошей 
для української інтелігенції УСРР, яка на початку 1920-х рр., як і решта населення, 
потерпала від голоду. В.Кузів допомагав М.Грушевському розповсюджувати книги в 
США, головним чином у Нью-Йорку. Завдяки Е.Фариняку і Т.Починку, з якими 
вчений вів переписку, книги продавалися у Детройті2. Іншим помічником був давній 
приятель, видавець Ю.Тищенко (Сірий), з яким М.Грушевський тісно співпрацював 
у Відні3.

У Львові його праці здавна продавала книгарня НТШ. Історик із жалем писав 
К.Студинському, що книгарня у 1916–1918 рр. “за безцін випродала мої книги – за-
платила коронами, котрі вже нічого не були варті, я стратив цілий маєток, то треба дійсно 
шукати зв’язків і продажу поза нею”4. Однак і надалі він мав справи з книгарнею, де 
знаходився склад його давніших книг5. М.Грушевський надсилав нові партії книг, видані 
у Відні “Дніпросоюзом” та УІТ, до книгарні НТШ. Однак, як довідуємося із його листа 
від 9 травня 1922 р., книгарня, якій він на початку 1921 р. запропонував прийняти їх на 
продаж, не виявила інтересу, а книги затримано в цензурі. Лише на початку весни 1922 р., 
коли польська влада пропустила книги, книгарня згодилася їх продавати6. 

Науково-популярні видання вченого також продавалися на Волині, головним 
чином у Рівному. Вони туди потрапили незалежно від автора. “British Company”, якій 
Об’єднання українських видавців за договором надало монопольні права протягом року 
розповсюджувати книги, якими розпоряджаються члени об’єднання (серед них був пред-
ставник “Дніпросоюзу” І.Крекотень), у 1921 р. надіслала кілька транспортів до Рівного 

1 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського (1894–1932 рр.) / Упорядник 
Г.Сварник. – Львів; Нью-Йорк, 1998.

2 Листи М.Грушевського до Т.Починка (З фонду Н.Григорієва) / Підготував М.Анто-
нович // Український історик. – Нью-Йорк; Мюнхен, 1969. – № 4. – С. 78–98; Листи 
М.Грушевського до Т.Починка з додатком двох листівок до Д.Островського / Коментар і примітки 
М.Антоновича // Там само. – Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен, 1970. – № 1–3. – С. 168–183; 
Листи М.Грушевського до Е.Фариняка (За час від 28.І.1922 до 12.ІІ.1927) / До друку підготу-
вав М.Антонович // Там само. – 1976. – № 1–4. – С. 121–130; Листи М.Грушевського до 
Е.Фариняка (1923 р.) / До друку підготував М.Антонович // Там само. – 1977. – № 1–2. – 
С. 118–131; Листи М.Грушевського до Е.Фариняка (Від 18 березня 1924 до 12 лютого 1927) / 
До друку підготував М.Антонович // Там само. – № 3–4. – С. 106–112.

3 Див. їхнє спільне листування: Листування Михайла Грушевського. – Київ; Нью-Йорк; 
Париж; Львів; Торонто, 2012. – Т. 6: Листування Михайла Грушевського та Юрія Тищенка / 
Упорядник О.Мельник.

4 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського. – С. 36 (28 серпня 1922 р.).
5 ЦДІА України у Львові. – Ф. 362, оп. 1, спр. 280, арк. 49.
6 Там само. – Арк. 33. На примірниках книг “Історія України” для дітей та “Про старі часи на 

Україні”, що зберігаються у Науковій бібліотеці ЛНУ ім. І.Франка, знаходимо печатки з написом 
“Prohibit policyjny” (“Поліційна заборона”), що вказує на її цензурування польською владою.

і за заниженою ціною розпродала місцевим кооператорам, а ті їх перепродували1. У листі 
від 29 травня 1922 р. М.Грушевський писав до К.Студинського про кількість книг, 
яка потрапила на Волинь: «...видавництво надіслало на Волинь “Ілюстровану історію 
України” у кількості 850 примірників, 200 – до Бессарабії і Буковини, 1 800 “Історії 
України” для шкіл, 1 600 “Всесвітньої історії”, 850 “Культурно-національного руху” та 
4 000 “Про старі часи на Україні”»2.

Згодом “волинські” примірники книг будуть перебивати торгівлю у Львові, про що 
вчений неодноразово писатиме К.Студинському. У кількох листах за січень 1923 р. він 
повідомляв, що Ю.Тищенко прагне домогтися у Г.Буца, керівника Центральної книгарні 
у Рівному, підняти на них ціни, щоб урівноважити їх із львівськими3. 

Продаж і розповсюдження книг М.Грушевського в Радянській Україні загалом не 
вдалися. Туди у 1922 р. Об’єднання українських видавців надіслало транспорт книжок 
“Дніпросоюзу”, який головним чином пустили на картон. У листі від 23 червня 1923 р. 
вчений писав К.Студинському: «Книги післані звідси [з Відня. – М.К., А.Ф.]4 “Дні-
просоюзом” – мої книги й иньші здебільшого пішли на фабрику, на картон!» На думку 
історика, яку він висловив львівському товаришу в листі від 11 липня 1923 р., в УСРР 
існував негласний наказ не пропускати українські книги, видані закордоном5. Згодом 
М.Грушевський детальніше довідався від сестри Ганни Шамрай з Києва про долю 
своїх книг. «Виявляється, – читаємо в листі до В.Кузіва, – що мої книги й ріжні иньші 
видання, мною редактовані, захоплені большовиками в 1919–[19]20 рр., здебільшого 
були перероблені на папір, або розпродані як макулатура до склепів, і висланий торік 
великий транспорт ”Дніпросоюза” спіткала така ж доля: переробили на картон спочатку 
”Ілюстровану історію”, потім ”Старі часи”, а тепер взялись до ”Історії України” для шкіл. 
Були ми схвильовані, читаючи подробиці сеї ”роботи”, і Ви розумієте, що, дістаючи такі 
вісти з України, до чисто фінансових міркувань (на жаль, дуже болючих!) прилучаються й 
мотиви морального характеру: кожда видана і розпродана, розпущена серед громадянства 
книга являється немов реваншом, викупом за ті знищені руками нових Вандалів книги!»6 

Окрім України М.Грушевський розповсюджував свої книги в Празі, Берліні, Відні, 
США (Нью-Йорк, Детройт, Чикаго), Канаді (Вінніпег). У Празі вони продавалися 
у книгарні Б.Гавлічка “Слов’янський базар” та українській книгарні С.Лаврова. Про 
це ми довідуємося з переписки вченого зі своїм близьким приятелем поетом О.Олесем, 
який проживав у Празі і полагоджував деякі книжкові справи вченого. Від Б.Гавлічка 
М.Грушевський отримав квити за надані на продаж книги ще 9 вересня і 20 листопада 
1921 р., однак у кінці 1923 – на початку 1924 рр. не знав, щó з них продалося і в якій 

1 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського. – С. 10, 31–32. Британська ком-
панія вчасно не повернула нереалізованих видань і видавці поскаржилися у віденський суд. Про 
судовий процес йдеться у листах Ю.Тищенка до А.Крушельницького за 1922–1923 рр. (ЦДІА 
України у Львові. – Ф. 361, оп. 1, спр. 133, арк. 2–14). Суд виніс рішення відшкодувати вартість 
книг у розмірі 100 млн австрійських корон. Голова Організації українських видавців Ю.Тищенко 
писав, що вони понесли фінансові збитки, адже суд порахував вартість аркуша книги дешевше від 
його друку, а найприкріше, що було втрачено цілий вагон книг у Бессарабії (Листування Михайла 
Грушевського. Т. 6: Листування Михайла Грушевського та Юрія Тищенка. – С. 585–586).

2 ЦДІА України у Львові. – Ф. 362, оп. 1, спр. 280, арк. 46 зв.
3 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського. – С. 66–67.
4 Там само. – С. 108. Про це ж він писав до В.Кузіва 11 липня 1923 р. (ЦДІА України у 

Львові. – Ф. 388, оп. 1, спр. 25, арк. 180 (виписки з листів зроблені М.Андрусяком)).
5 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського. – С. 111.
6 ЦДІА України у Львові. – Ф. 388, оп. 1, спр. 21, арк. 181 (лист від 19 липня 1923 р. 

переписаний М.Андрусяком).
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книги не користувалися особливим попитом, незважаючи навіть на те, що вони мали 
науково-популярний характер. Причин було кілька: байдужість або нестача коштів 
на літературу в українських робітників і фермерів у США й Канаді, матеріальне 
зубожіння населення українських земель після війни і революцій 1914–1921 рр., за-
борона української книги з закордону в УСРР тощо. Успішність книготоргівлі значною 
мірою залежала від довірених осіб, друзів і приятелів історика, до яких він мав змогу 
писати із проханням пильнувати інтереси в цій справі. Таких людей було небагато. 
Це К.Студинський у Львові1, який, окрім організації продажу та друкування книг 
ученого, опікувався його будинком, допомагав у зборі та розсилці продуктів і грошей 
для української інтелігенції УСРР, яка на початку 1920-х рр., як і решта населення, 
потерпала від голоду. В.Кузів допомагав М.Грушевському розповсюджувати книги в 
США, головним чином у Нью-Йорку. Завдяки Е.Фариняку і Т.Починку, з якими 
вчений вів переписку, книги продавалися у Детройті2. Іншим помічником був давній 
приятель, видавець Ю.Тищенко (Сірий), з яким М.Грушевський тісно співпрацював 
у Відні3.

У Львові його праці здавна продавала книгарня НТШ. Історик із жалем писав 
К.Студинському, що книгарня у 1916–1918 рр. “за безцін випродала мої книги – за-
платила коронами, котрі вже нічого не були варті, я стратив цілий маєток, то треба дійсно 
шукати зв’язків і продажу поза нею”4. Однак і надалі він мав справи з книгарнею, де 
знаходився склад його давніших книг5. М.Грушевський надсилав нові партії книг, видані 
у Відні “Дніпросоюзом” та УІТ, до книгарні НТШ. Однак, як довідуємося із його листа 
від 9 травня 1922 р., книгарня, якій він на початку 1921 р. запропонував прийняти їх на 
продаж, не виявила інтересу, а книги затримано в цензурі. Лише на початку весни 1922 р., 
коли польська влада пропустила книги, книгарня згодилася їх продавати6. 

Науково-популярні видання вченого також продавалися на Волині, головним 
чином у Рівному. Вони туди потрапили незалежно від автора. “British Company”, якій 
Об’єднання українських видавців за договором надало монопольні права протягом року 
розповсюджувати книги, якими розпоряджаються члени об’єднання (серед них був пред-
ставник “Дніпросоюзу” І.Крекотень), у 1921 р. надіслала кілька транспортів до Рівного 

1 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського (1894–1932 рр.) / Упорядник 
Г.Сварник. – Львів; Нью-Йорк, 1998.

2 Листи М.Грушевського до Т.Починка (З фонду Н.Григорієва) / Підготував М.Анто-
нович // Український історик. – Нью-Йорк; Мюнхен, 1969. – № 4. – С. 78–98; Листи 
М.Грушевського до Т.Починка з додатком двох листівок до Д.Островського / Коментар і примітки 
М.Антоновича // Там само. – Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен, 1970. – № 1–3. – С. 168–183; 
Листи М.Грушевського до Е.Фариняка (За час від 28.І.1922 до 12.ІІ.1927) / До друку підготу-
вав М.Антонович // Там само. – 1976. – № 1–4. – С. 121–130; Листи М.Грушевського до 
Е.Фариняка (1923 р.) / До друку підготував М.Антонович // Там само. – 1977. – № 1–2. – 
С. 118–131; Листи М.Грушевського до Е.Фариняка (Від 18 березня 1924 до 12 лютого 1927) / 
До друку підготував М.Антонович // Там само. – № 3–4. – С. 106–112.

3 Див. їхнє спільне листування: Листування Михайла Грушевського. – Київ; Нью-Йорк; 
Париж; Львів; Торонто, 2012. – Т. 6: Листування Михайла Грушевського та Юрія Тищенка / 
Упорядник О.Мельник.

4 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського. – С. 36 (28 серпня 1922 р.).
5 ЦДІА України у Львові. – Ф. 362, оп. 1, спр. 280, арк. 49.
6 Там само. – Арк. 33. На примірниках книг “Історія України” для дітей та “Про старі часи на 

Україні”, що зберігаються у Науковій бібліотеці ЛНУ ім. І.Франка, знаходимо печатки з написом 
“Prohibit policyjny” (“Поліційна заборона”), що вказує на її цензурування польською владою.

і за заниженою ціною розпродала місцевим кооператорам, а ті їх перепродували1. У листі 
від 29 травня 1922 р. М.Грушевський писав до К.Студинського про кількість книг, 
яка потрапила на Волинь: «...видавництво надіслало на Волинь “Ілюстровану історію 
України” у кількості 850 примірників, 200 – до Бессарабії і Буковини, 1 800 “Історії 
України” для шкіл, 1 600 “Всесвітньої історії”, 850 “Культурно-національного руху” та 
4 000 “Про старі часи на Україні”»2.

Згодом “волинські” примірники книг будуть перебивати торгівлю у Львові, про що 
вчений неодноразово писатиме К.Студинському. У кількох листах за січень 1923 р. він 
повідомляв, що Ю.Тищенко прагне домогтися у Г.Буца, керівника Центральної книгарні 
у Рівному, підняти на них ціни, щоб урівноважити їх із львівськими3. 

Продаж і розповсюдження книг М.Грушевського в Радянській Україні загалом не 
вдалися. Туди у 1922 р. Об’єднання українських видавців надіслало транспорт книжок 
“Дніпросоюзу”, який головним чином пустили на картон. У листі від 23 червня 1923 р. 
вчений писав К.Студинському: «Книги післані звідси [з Відня. – М.К., А.Ф.]4 “Дні-
просоюзом” – мої книги й иньші здебільшого пішли на фабрику, на картон!» На думку 
історика, яку він висловив львівському товаришу в листі від 11 липня 1923 р., в УСРР 
існував негласний наказ не пропускати українські книги, видані закордоном5. Згодом 
М.Грушевський детальніше довідався від сестри Ганни Шамрай з Києва про долю 
своїх книг. «Виявляється, – читаємо в листі до В.Кузіва, – що мої книги й ріжні иньші 
видання, мною редактовані, захоплені большовиками в 1919–[19]20 рр., здебільшого 
були перероблені на папір, або розпродані як макулатура до склепів, і висланий торік 
великий транспорт ”Дніпросоюза” спіткала така ж доля: переробили на картон спочатку 
”Ілюстровану історію”, потім ”Старі часи”, а тепер взялись до ”Історії України” для шкіл. 
Були ми схвильовані, читаючи подробиці сеї ”роботи”, і Ви розумієте, що, дістаючи такі 
вісти з України, до чисто фінансових міркувань (на жаль, дуже болючих!) прилучаються й 
мотиви морального характеру: кожда видана і розпродана, розпущена серед громадянства 
книга являється немов реваншом, викупом за ті знищені руками нових Вандалів книги!»6 

Окрім України М.Грушевський розповсюджував свої книги в Празі, Берліні, Відні, 
США (Нью-Йорк, Детройт, Чикаго), Канаді (Вінніпег). У Празі вони продавалися 
у книгарні Б.Гавлічка “Слов’янський базар” та українській книгарні С.Лаврова. Про 
це ми довідуємося з переписки вченого зі своїм близьким приятелем поетом О.Олесем, 
який проживав у Празі і полагоджував деякі книжкові справи вченого. Від Б.Гавлічка 
М.Грушевський отримав квити за надані на продаж книги ще 9 вересня і 20 листопада 
1921 р., однак у кінці 1923 – на початку 1924 рр. не знав, щó з них продалося і в якій 

1 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського. – С. 10, 31–32. Британська ком-
панія вчасно не повернула нереалізованих видань і видавці поскаржилися у віденський суд. Про 
судовий процес йдеться у листах Ю.Тищенка до А.Крушельницького за 1922–1923 рр. (ЦДІА 
України у Львові. – Ф. 361, оп. 1, спр. 133, арк. 2–14). Суд виніс рішення відшкодувати вартість 
книг у розмірі 100 млн австрійських корон. Голова Організації українських видавців Ю.Тищенко 
писав, що вони понесли фінансові збитки, адже суд порахував вартість аркуша книги дешевше від 
його друку, а найприкріше, що було втрачено цілий вагон книг у Бессарабії (Листування Михайла 
Грушевського. Т. 6: Листування Михайла Грушевського та Юрія Тищенка. – С. 585–586).

2 ЦДІА України у Львові. – Ф. 362, оп. 1, спр. 280, арк. 46 зв.
3 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського. – С. 66–67.
4 Там само. – С. 108. Про це ж він писав до В.Кузіва 11 липня 1923 р. (ЦДІА України у 

Львові. – Ф. 388, оп. 1, спр. 25, арк. 180 (виписки з листів зроблені М.Андрусяком)).
5 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського. – С. 111.
6 ЦДІА України у Львові. – Ф. 388, оп. 1, спр. 21, арк. 181 (лист від 19 липня 1923 р. 

переписаний М.Андрусяком).
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кількості, а тому просив О.Олеся “притиснути” празького книгаря, адже лаштувався на 
переїзд до Києва і прагнув полагодити свої книжкові справи ще до від’їзду1. 

Велику партію науково-популярних книг історика купив при ліквідації видавництва 
“Дніпросоюзу” у Відні 1922 р. Ю.Тищенко і розповсюджував їх на місці2. У листі від 
29 травня 1922 р. М.Грушевський писав до К.Студинського, що “Дніпросоюз” передав 
Тищенку по 1 000 примірників “Всесвітньої історії”, “Історії України” для шкіл, “Куль-
турно-національного руху” і “Про старі часи на Україні”3, які той надсилав також в інші 
місця, наприклад, до Берліна, де певний час мешкав. У Відні книги М.Грушевського, 
очевидно, продавалися в українських книгарнях Г.Ґольдшмідта та Я.Перського4.

Окрім В.Кузіва другою довіреною людиною вченого в США був працівник заводу 
Форда, громадський діяч Е.Фариняк, якому той надіслав 28 січня 1922 р. на продаж у 
Детройт 11 пачок (по 6 примірників) книг, серед них – “Історія України” для шкіл, “Про 
старі часи на Україні” та “Культурно-національний рух”5. Книги продавалися добре, у 
квітні того ж року вчений писав своєму детройтському приятелю: “Може, Вам нелегко 
розпихати мої історії України, але скільки можна, я б просив не цуратись їх зовсім. Я 
дістав їх замість гонорару, а мушу розпродати, щоб мати змогу потроху доповнити комп-
лєт великої Історії України, в 8 томах, котру почасти знищили вороги, почасти за безцін 
розпродали нерозважні книгарі, зіставивши мене і без книг, і без грошей”6.

Е.Фариняк також познайомив листовно історика з видавцем Т.Починком. 
М.Грушевський надсилав на адресу Т.Починка до Детройта головним чином праці 
УСІ7. У листі від 26 квітня 1923 р. він повідомляв, що надіслав низку книг, серед яких 
були видання – “Про старі часи на Україні”, “Культурно-національний рух” та “Історія 
України” для шкіл8, а в липні того ж року знову посилав ті ж видання9. Книги в Детройті 
досить успішно продавав також і Ю.Цебринський – власник книгарні “Український 
базар”, чим учений був задоволений10. 

До Вінніпега книги надходили на адресу редакції часопису “Українського слова” та 
редактора “Канадійського фармера” З.Бичинського. М.Грушевського із П.Войценком, 
видавцем “Українського слова”, познайомив В.Кузів11. 2–14 квітня 1921 р. вчений надіслав 
кількома партіями 209 пачок (1 200 прим.) книг на велику суму – 624, 50 американських 
доларів. Серед них були 19 пачок (150 прим.) книги “Культурно-національний рух”, 
22 пачки “Історії України” для шкіл (150 прим.), 13 пачок “Про старі часи на Україні” 
(150 прим.)12. Редакція обіцяла відразу ж виплатити гроші, однак зволікала з цим кілька 
місяців. Ще в кінці вересня кошти не були надіслані. Згодом, очевидно, М.Грушевський 

1 Листування Михайла Грушевського / Упорядник Г.Бурлака. – Київ; Нью-Йорк; Париж; 
Львів; Торонто, 1997. – Т. 1. – С. 248–249, 251, 254–256, 263.

2 Там само. – С. 114.
3 ЦДІА України у Львові. – Ф. 362, оп. 1, спр. 280, арк. 46 зв.
4 Рекламу цих книгарів вміщено у першому числі журналу “Книга” за грудень 1921 р. (Кни-

га. – Відень; Київ, 1921. – Ч. І (грудень). – С. 75, 79).
5 Листи М.Грушевського до Е.Фариняка (За час від 28.І.1922 до 12.ІІ.1927). – С. 123.
6 Там само. – С. 125–126.
7 Листи М.Грушевського до Т.Починка. – С. 83, 86 (12 січня 1923 р., 5 березня 1923 р.).
8 Там само. – С. 90.
9 Листи М.Грушевського до Т.Починка з додатком двох листівок до Д.Островського. –  

С. 169.
10 Листи М.Грушевського до Т.Починка. – С. 90.
11 Матяш І. Невідомі листи Михайла Грушевського з Бібліотеки та архіву Канади // 

Пам’ятки: археографічний щорічник. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 141.
12 Там само. – С. 143–144.

припинив співпрацю із редакцією часопису “Український голос” та управителем видав-
ництва П.Войценком, позаяк останній лист, написаний ним до редакції, датований 30 
вересня 1921 р.1

Загалом книготоргівля, організована істориком, не приносила очікуваних результа-
тів. З приводу невдач книгорозповсюдження в Америці й Україні він жалівся В.Кузіву: 
“...крах книги в Америці і рівночасний такий же крах в Краю, через страшний спад 
пол[ьської] марки, разом з проскріпцією моїх книг в Радян[ській] Україні цілком підтяли 
мої надії жити з продажі книг. Не знаю, що буде. Можливо, що візьму посаду в Чехії – 
хоч се морально тяжко; спинить мою наукову працю, а платня мала – або на другий рік 
прийдеться їхати на Укр[аїну], як тут обставини мої не поправляться”2.

Після повернення вченого з еміграції до Києва у березні 1924 р. його науково-
популярні книги та видання УСІ залишалися у Відні. Лише 1928 р. донька вченого 
Катерина, перебуваючи в науковій поїздці в Західній Європі, організувала перевезення 
цих книг до Львова, де їх було складено у віллі Грушевських. Тут вони зберігалися до 
грудня 1941 р., коли німецька влада наказала звільнити приміщення будинку. Книгами 
заопікувався В.Дорошенко, завідуючий бібліотекою НТШ. Разом із приватною книго-
збірнею М.Грушевського, накладами київських і львівських видань до 1914 р., їх було 
перевезено в будинок НТШ (вул.Чарнецького, 26)3. В.Дорошенко звертався до вдови 
вченого з проханням отримати від неї згоду на розпродаж книг, щоб за виручені кошти 
можна було утримувати речі М.Грушевського, перевезені з вілли. “Та ж шкода, – писав 
він, – що книжки 20 літ, а то й більше, лежать без руху у великих накладах, і ні Ви з 
них не маєте матеріальної користи, ні укр[аїнське] громадянство духової”4. Марія Гру-
шевська погодилась, і книги продавалися у Львові, а гроші В.Дорошенко передавав за 
призначенням5. Фінансова допомога у такий спосіб фактично рятувала важке матеріальне 
становище М.Грушевської в окупованому нацистами Києві. Книги історика, за багато 
років після їх видання, вкотре прислужилися його рідним.

* * *

У томі 23 “Творів” М.Грушевського (Серія “Монографічні історичні праці”) вміщено 
чотири книги вченого науково-популярного характеру, які згруповано в чотири розділи 
за роком їх першої публікації. Тексти праць подані за їх останніми прижиттєвими ви-
даннями. У першому розділі за: Грушевський М. Про старі часи на Україні. Коротка 
історія України (для першого початку) / Вид. 6-е. – Київ: Видання Дніпровського 
Союзу Споживчих Союзів України (“Дніпросоюз”), 1919. – 119 с. При передруці цієї 
книги залишаємо “Переднє слово”, яке М.Грушевський помістив у другому виданні 
(1917 р.). У другому розділі за: Грушевський М. Культурно-національний рух на Україні 
в XVI–XVII віці. – Київ; Львів: Друкарня “С.В.Кульженко”, 1912. – 248 с. Друге 
видання, яке побачило світ 1919 р. в Києві, було стереотипним. У третьому розділі за: 

1 Матяш І. Невідомі листи Михайла Грушевського з Бібліотеки та архіву Канади // 
Пам’ятки: археографічний щорічник. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 146–147.

2 ЦДІА України у Львові. – Ф. 388, оп. 1, спр. 21, арк. 182 (21 серпня 1923 р.).
3 Панькова С. Приватні книгозбірні Михайла Грушевського: їх історії та долі // Записки 

Наукового товариства ім. Шевченка. – Львів, 2013. – Т. 265: Праці Історично-філософської 
секції. – С. 462.

4 Там само. – С. 462.
5 Вальо М. Листи Марії Грушевської до Володимира Дорошенка (1942–1943 рр.) // За-

писки Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника. – Львів, 2004. – Вип. 12. – С. 473–494.
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кількості, а тому просив О.Олеся “притиснути” празького книгаря, адже лаштувався на 
переїзд до Києва і прагнув полагодити свої книжкові справи ще до від’їзду1. 

Велику партію науково-популярних книг історика купив при ліквідації видавництва 
“Дніпросоюзу” у Відні 1922 р. Ю.Тищенко і розповсюджував їх на місці2. У листі від 
29 травня 1922 р. М.Грушевський писав до К.Студинського, що “Дніпросоюз” передав 
Тищенку по 1 000 примірників “Всесвітньої історії”, “Історії України” для шкіл, “Куль-
турно-національного руху” і “Про старі часи на Україні”3, які той надсилав також в інші 
місця, наприклад, до Берліна, де певний час мешкав. У Відні книги М.Грушевського, 
очевидно, продавалися в українських книгарнях Г.Ґольдшмідта та Я.Перського4.

Окрім В.Кузіва другою довіреною людиною вченого в США був працівник заводу 
Форда, громадський діяч Е.Фариняк, якому той надіслав 28 січня 1922 р. на продаж у 
Детройт 11 пачок (по 6 примірників) книг, серед них – “Історія України” для шкіл, “Про 
старі часи на Україні” та “Культурно-національний рух”5. Книги продавалися добре, у 
квітні того ж року вчений писав своєму детройтському приятелю: “Може, Вам нелегко 
розпихати мої історії України, але скільки можна, я б просив не цуратись їх зовсім. Я 
дістав їх замість гонорару, а мушу розпродати, щоб мати змогу потроху доповнити комп-
лєт великої Історії України, в 8 томах, котру почасти знищили вороги, почасти за безцін 
розпродали нерозважні книгарі, зіставивши мене і без книг, і без грошей”6.

Е.Фариняк також познайомив листовно історика з видавцем Т.Починком. 
М.Грушевський надсилав на адресу Т.Починка до Детройта головним чином праці 
УСІ7. У листі від 26 квітня 1923 р. він повідомляв, що надіслав низку книг, серед яких 
були видання – “Про старі часи на Україні”, “Культурно-національний рух” та “Історія 
України” для шкіл8, а в липні того ж року знову посилав ті ж видання9. Книги в Детройті 
досить успішно продавав також і Ю.Цебринський – власник книгарні “Український 
базар”, чим учений був задоволений10. 

До Вінніпега книги надходили на адресу редакції часопису “Українського слова” та 
редактора “Канадійського фармера” З.Бичинського. М.Грушевського із П.Войценком, 
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доларів. Серед них були 19 пачок (150 прим.) книги “Культурно-національний рух”, 
22 пачки “Історії України” для шкіл (150 прим.), 13 пачок “Про старі часи на Україні” 
(150 прим.)12. Редакція обіцяла відразу ж виплатити гроші, однак зволікала з цим кілька 
місяців. Ще в кінці вересня кошти не були надіслані. Згодом, очевидно, М.Грушевський 
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припинив співпрацю із редакцією часопису “Український голос” та управителем видав-
ництва П.Войценком, позаяк останній лист, написаний ним до редакції, датований 30 
вересня 1921 р.1

Загалом книготоргівля, організована істориком, не приносила очікуваних результа-
тів. З приводу невдач книгорозповсюдження в Америці й Україні він жалівся В.Кузіву: 
“...крах книги в Америці і рівночасний такий же крах в Краю, через страшний спад 
пол[ьської] марки, разом з проскріпцією моїх книг в Радян[ській] Україні цілком підтяли 
мої надії жити з продажі книг. Не знаю, що буде. Можливо, що візьму посаду в Чехії – 
хоч се морально тяжко; спинить мою наукову працю, а платня мала – або на другий рік 
прийдеться їхати на Укр[аїну], як тут обставини мої не поправляться”2.

Після повернення вченого з еміграції до Києва у березні 1924 р. його науково-
популярні книги та видання УСІ залишалися у Відні. Лише 1928 р. донька вченого 
Катерина, перебуваючи в науковій поїздці в Західній Європі, організувала перевезення 
цих книг до Львова, де їх було складено у віллі Грушевських. Тут вони зберігалися до 
грудня 1941 р., коли німецька влада наказала звільнити приміщення будинку. Книгами 
заопікувався В.Дорошенко, завідуючий бібліотекою НТШ. Разом із приватною книго-
збірнею М.Грушевського, накладами київських і львівських видань до 1914 р., їх було 
перевезено в будинок НТШ (вул.Чарнецького, 26)3. В.Дорошенко звертався до вдови 
вченого з проханням отримати від неї згоду на розпродаж книг, щоб за виручені кошти 
можна було утримувати речі М.Грушевського, перевезені з вілли. “Та ж шкода, – писав 
він, – що книжки 20 літ, а то й більше, лежать без руху у великих накладах, і ні Ви з 
них не маєте матеріальної користи, ні укр[аїнське] громадянство духової”4. Марія Гру-
шевська погодилась, і книги продавалися у Львові, а гроші В.Дорошенко передавав за 
призначенням5. Фінансова допомога у такий спосіб фактично рятувала важке матеріальне 
становище М.Грушевської в окупованому нацистами Києві. Книги історика, за багато 
років після їх видання, вкотре прислужилися його рідним.

* * *

У томі 23 “Творів” М.Грушевського (Серія “Монографічні історичні праці”) вміщено 
чотири книги вченого науково-популярного характеру, які згруповано в чотири розділи 
за роком їх першої публікації. Тексти праць подані за їх останніми прижиттєвими ви-
даннями. У першому розділі за: Грушевський М. Про старі часи на Україні. Коротка 
історія України (для першого початку) / Вид. 6-е. – Київ: Видання Дніпровського 
Союзу Споживчих Союзів України (“Дніпросоюз”), 1919. – 119 с. При передруці цієї 
книги залишаємо “Переднє слово”, яке М.Грушевський помістив у другому виданні 
(1917 р.). У другому розділі за: Грушевський М. Культурно-національний рух на Україні 
в XVI–XVII віці. – Київ; Львів: Друкарня “С.В.Кульженко”, 1912. – 248 с. Друге 
видання, яке побачило світ 1919 р. в Києві, було стереотипним. У третьому розділі за: 

1 Матяш І. Невідомі листи Михайла Грушевського з Бібліотеки та архіву Канади // 
Пам’ятки: археографічний щорічник. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 146–147.

2 ЦДІА України у Львові. – Ф. 388, оп. 1, спр. 21, арк. 182 (21 серпня 1923 р.).
3 Панькова С. Приватні книгозбірні Михайла Грушевського: їх історії та долі // Записки 

Наукового товариства ім. Шевченка. – Львів, 2013. – Т. 265: Праці Історично-філософської 
секції. – С. 462.

4 Там само. – С. 462.
5 Вальо М. Листи Марії Грушевської до Володимира Дорошенка (1942–1943 рр.) // За-

писки Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника. – Львів, 2004. – Вип. 12. – С. 473–494.
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Грушевський М. Історія України приладжена до проґрами вищих початкових шкіл і 
низших кляс шкіл середніх / Вид. 1-е. – Київ; Відень: Видання Дніпровського Союзу 
Споживчих Союзів України (“Дніпросоюз”), 1920. – 216 с. У четвертому розділі за: 
Грушевський М. З історії реліґійної думки на Україні. – Львів: Накладом Наукового 
товариства ім. Шевченка, 1925. – 160 с. Автограф зберігається: ЦДІА України в Ки-
єві. – Ф. 1235, оп. 1, спр. 211, 98 арк.

Археографічні принципи видання творів застосовано подібно, як у серіях “Історичні 
студії та розвідки”, т. 6–9 (2004–2009), та “Рецензії та огляди”, т. 16 (2012). Упо-
рядники відмовилися від посторінкового коментування популярних праць на користь по-
ширеної наукової передмови. Мова праць М.Грушевського наближена до сучасних норм 
правопису зі збереженням оригінальних лексичних форм за методичними рекомендаціями, 
укладеними О.Рибалком.

Висловлюємо щиру подяку за допомогу в підготовці тому до друку директору На-
укової бібліотеки Львівського національного університету ім. І.Франка Василеві Кметю, 
завідувачу відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф.П.Максименка 
цієї книгозбірні Миколі Ільківу-Свидницькому, завідувачу відділу джерелознавства нової  
історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського 
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ПРО СТАРІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

РОЗДІЛ I



КОРОТКА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ПЕРЕДНЄ СЛОВО

Книжечка ся була написана в 1906 році, а вийшла 1907, в Пе-
тербурзі, – видало її Українське добродійне товариство, тільки 
без закінчення, де була коротка політична українська програма. 
Видавці пропустили її, з огляду на цензуру, в тих примірниках, 
які призначалися для продажі в Росії. Книжечка ся давненько вже 
розійшлася, я все збирався випустити нове видання, та тут таке 
підійшло, що не можна було про се думати. Видаю аж тепер, тільки 
не так, як хотів, а аби швидше вийшла: без тих малюнків, що були 
в першім виданні, на такім папері, який трапився, а по ціні далеко 
вищій, ніж хотілося, – бо друкарська робота всяка з мая місяця 
стала в десять разів дорожча против того, як була в 1907 році, 
а папір в 5, 6 і 7 разів. Надія така, що, може, воно після війни 
знов подешевіє, але тим часом треба, щоб книжка була, скільки б 
не коштувало її видання. А за малюнками тепер не так і жаль, 
бо в 1906–1907 рр. не було ще ілюстрованої історії, а тепер є 
вже скілька. Хто схоче ширше прочитати про історію України 
й бачити українських діячів, малюнки ріжних пам’яток, карти і 
плани – знайде то все в моїй ілюстрованій історії України і в 
інших книгах. Хто хоче бачити, як розвивалася історія України в 
зв’язку з історією інших народів – на те є “Всесвітня історія”. 
Ся ж книжечка має служити для першого познайомлення з укра-
їнською історією в школі чи за школою.

Май 1917 року

Автограф першої сторінки книги: Михайло Грушевський. 
Про старі часи на Україні. Коротка історія України. – СПб., 1907.

Оригінал зберігається в ЦДІА України в Києві, ф. 1235, оп. 1, спр. 161, арк. 1–217.
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1. ПРО НАШ КРАЙ І НАРОД

Наші люди займають великі краї: в один бік над Чорне море, в другий – на 
Кавказ, над Кубань, в третій – над Прип’ять та Буг і в гори Карпатські, – 
все живе наш народ, наші люди. Вздовж буде того краю верстов більше як 
тисяча і до півтора тисячі, як у котрім місці, а вшир верстов на 500–600 і 
більше. В східній частині, що була під Росією, губернії Київська, Подільська 
та Волинська, Чернігівська, Харківська та Полтавська, Катеринославська, 
Херсонська і Таврійська, й інші околиці, де живуть наші люди: в Холмщині, 
на Бессарабії, в Курщині і Воронежчині, в Донщині, на Кубані, та по інших 
місцях. В західній частині, що була під Австрією: більший край, що займають 
там наші люди, зветься Галичина, з великим городом Львовом, а поменший – 
Буковина, – там же, коло Галичини, де город Чернівці; і на Угорщині, під 
горами Карпатськими, де городи Ужгород і Мукачів, теж наші люди. Всього 
буде тут нашого народу значно більше як 30 мільйонів. А багато розійшлося 
з свого краю далекими світами, живуть в Сибірі, в Туркестані, в Америці 
цілими селами, або й по кілька і по кількадесят сіл, та тих сюди не лічимо. Бо 
говоримо про край, де наш народ найбільше мешкає, де живе його більше, 
як якого іншого народу.

Край сей тепер звемо Україною, а народ – українцями. За давніших 
часів він звався Русь, а люди – русини; так і досі звуть себе наші люди в 
Галичині та на Угорщині – русини, руснаки. Русию, як побачимо ще, звались 
усі землі, що належали за давніх часів до Київської держави. Через те ся 
назва перейшла й на інші краї, не тільки українські, тому що вони належали 
до Київської держави: Русию почали зватися і ті краї, що коло Москви, ті 
люди, що звуться у нас москалями, або “кацапами”, і біла русь, або литвини, 
як у нас їх звуть.

Згодом, для відміни, почали звать наші краї Малою Русию, або Мало-
росією, а московські краї – Великоросією, а нас – малоросами. Пішло се з 
того, як київський митрополит переїхав для безпечності з Києва в московські 
сторони, а на Україні, в Галичині, настановлено другого митрополита. Тоді 
митрополію першого митрополита стали греки звати “Великою Росією”, а 
другу – Малою, се повелося по ріжних писаннях. Але наші люди тої назви 
не прийняли. Прозивали москалі наш народ “хахлами”, тому що наші люди 
на головах тоді носили чуб, а москалі той чуб звали хахлом, але се було тільки 
призвище, а не ім’я, – як і наші люди звуть москву кацапами. А тепер все 
більше прийнялось однакове ім’я для всього нашого краю й усього нашого 
народу – Україна, українці. Так звуть себе наші люди чи в Києві, чи в Хар-
кові, чи в Полтаві, чи в Одесі, чи в Галичині у Львові. Назва ся добра, стара, 
треба її держатись. А звідки вона пішла, се потім побачимо.

Такий великий край, як отсі українські землі, не може бути однаковий, 
не однакове в нім життя, не однакове й господарство. Ближче до Чорного 

моря, де міста: Одеса, Херсон, Таганрог, Катеринослав, Єлисавет – там 
степ рівний, води мало, лісу нема, земля родить добре, коли вміти коло того 
ходити, землі багато й окрім хліборобства багато ще й тепер випасають товару 
й овець. Коло Дніпра і на схід від нього (коло Катеринослава, Кривого Рога, 
Юзівки) в землі багато заліза і кам’яного вугля, тому й багато фабрик і заводів. 
Се край полудневий, степовий. За ним на північ край середній – де Полтава, 
Харків, Ніжин, Черкаси, Вінниця, Камінець: тут уже не така рівнина, є й 
балки, й горби, й гори, хоч не дуже високі; багато води; є й лісу трохи; земля 
урожайна, люди живуть густо, а годуються з хліборобства. Далі – від Києва і 
дальше, де Чернігів, Мозир, Пинськ, Володимир, Берестя, Холм, Львів – то 
край лісовий: води багато, подекуди й занадто тої води та болота, земля недо-
бра (пісок). Люди й тепер не можуть там вижити з хліборобства, а давніше 
і того менше: жили більше з бджільництва, ловили рибу, звіря. На заході 
високі гори Карпатські, де люди живуть і досі найбільше з випасу овець та 
з лісової роботи. На полудневий схід, над морем, ще більші гори Кавказькі. 
Над самим морем люди промишляють найбільше рибальством та перевозом.

Так от кажу, не може бути й однакове людське життя в таких ріжницях. 
Інакше господарять, інакше живуть, інакше вбираються в Карпатських го-
рах, інакше над морем, інакше серед лісів та болота над Прип’яттю, інакше в 
херсонських степах. Інакше трохи убираються й трохи інакше говорять люди 
з Харківщини – слобожани, як на них кажуть, інакше полтавці, інакше по-
ліщуки з лісових країв, інакше подоляни, а інакше люди з гір, що звуться 
гуцулами, бойками й лемками. В горах люди ще рідше між собою стрічаються, 
ще менше переймають що-небудь одні від одних, ніж на долах, на рівнині, – 
тому й більші ріжниці; часом найближче село, за горою, має й інші звички, й 
інші слова, й інакше убирається.

Та про те все – то наші люди, один народ і один край. Прислухатись до 
мови, придивитись до життя – й почуєш, що ближчий галичанин полтавцеві, 
як поляк, як чех; ближчий слобожанин подолянові, ніж москаль або серб. 
Хоч і ті ближчі собі як німець або француз, бо то все слов’яни, народи одного 
кореня. Але наші люди з ріжних країв України ближчі собі, ніж якийсь інший 
слов’янський народ, то все українці, один народ український.

В житті нашого народу й нашого краю були такі переміни, що або злучали 
тісніше якісь частини нашого краю, або розлучали. От Галичина належала до 
Австрії, до іншої держави, й інші порядки, інші закони в ній, ніж на Поділлі, 
що належала до Росії. Але півтораста літ тому і Галичина, і Поділля, і Київ-
щина належали до Польщі і були в них порядки однаковіші, а Полтавщина 
належала тоді до Росії, й порядки були в ній інакші, а Буковина була тоді 
під Туреччиною. Такі зміни приходять і переходять, а народ зістається. І як 
шириться між народом освіта, свідомість, починається краще, сильніше життя, 
то й ріжні часті народу й краю стають ближчими до себе, більше довідуються 
одні про одних, переймають одні від одних, і ріжниці в житті, в звичаю й мові 
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меншають, вигладжуються. Люди з ріжних кінців краю чують живіше, що 
то один народ, і помагають собі більше до кращого життя. Так повинно бути 
і у нас на Україні, і буде певно.

Для того ж кожному повинно бути цікаво знати про свій край і народ, 
про його теперішнє життя й старовину, себто – історію. Сказав один ро-
зумний чоловік з давніх часів, що хто не знає своєї минувшості, своєї історії 
(бо історією зветься оповідання про давніше життя), то так як би до смерті 
зістававсь дитиною. Так як дитина не знає сказати про себе нічого, – чия 
вона і звідки, ані про те, що діється і діялось наоколо її, – так і чоловік, що 
не знає нічого про свій край і народ, про його минувшість і теперішнє життя, 
виглядає, як та дитина. Не личить то чоловікові розумному і розсудному. 
Треба знати теперішнє життя свого краю та народу, а щоб розуміти, як воно 
склалось і як його дальше вести, доконче треба знати його минувшість. Як 
написав Тарас Шевченко:

Все розберіть, та й спитайте 
Тоді себе: що ми? 
Чиї сини, яких батьків? 
Ким, за що закуті?

2. ПРО НАЙДАВНІШІ ЧАСИ

Народ наш живе на Україні уже дуже давно. Півтора тисячі літ тому наші 
люди, йдучи з півночі, з лісових сторін, вступили вже в полудневі степові краї, 
а тисяча двісті або триста літ тому (600 або 700 літ по Рождестві Христовім) 
вони жили вже мало не по цілій Україні, як і тепер.

До того часу, перед тим, як народився Христос і по Христовім Рождестві, 
з яких тисяча літ, в степовім краю, ближче до Чорного моря, жили народи 
одного кореня з теперішніми персами, кохалися в худобі, в конях і здебільшого 
кочували по степах з худобою, живучи в шатрах. Звалися вони скіфи, сармати, 
аляни. По них то полишилися в степах наших високі могили, насипані над їх 
царями та ватажками. Нащадків їх не лишилося в наших сторонах, тільки на 
Кавказі зостався народ з того кореня, зветься осетинами.

Під той час, як сі народи жили в степах над Чорним морем, народи 
слов’янського кореня, між ними й наші предки, сиділи дальше від моря в 
краю лісовім, та й тім середнім, між лісом і степами. Множилися з часом і 
посувалися все далі на полудень, бо степові народи з часом ставали слабші. 
Ставало тих степовиків все менше, а далі й зовсім порозганяли їх нові орди 
турецького та угорського кореня, що почали сунути в Чорноморські степи з 
Азії по Рождестві Христовім. Були то гуни, авари, болгари*, угри (венгри або 

* Сі болгари, оселившися над Дунаєм між слов’янами, прийняли потім і мову 
слов’янську і змішалися з тамошніми слов’янами, а ті прийняли їх ім’я.

мадяри). Вони не зіставалися жити в наших степах, а йшли далі, в Дунайські 
краї, тілько порозганяли з наших степів попередні народи.

Степи стали мало що не порожні, бодай часами порожніми стояли, і тоді 
стали наші люди осідати тут, і так засіли майже всю теперішню Україну, аж 
до моря Чорного, Азовського і до Дунаю.

Простору було досить, і люди осідали зрідка, хуторами. Кождий рід 
осідав окремо і жив собі осібно. Жили почасти з хліборобства, а також ви-
пасали худобу, ловили рибу й звіря в лісах, дуже кохалися в бджільництві, 
особливо в лісовій стороні: бджоли водились у видовбаних в дереві дуплах, 
як в уліях (бортях), так і зимували. Земля довго була неділена, та й господа-
рили спільно великими сім’ями: сини не ділилися, жили разом, а порядкував 
господарством котрийсь старший віком, або котрий оборотніший. Ще недавно 
бували на Україні такі великі, неділені сім’ї, душ часом по 20 і 30 в одній, що 
мали спільне господарство.

Вірили так, що є такі боги, що правлять світом, і особливо шанували 
тих, від яких надіялися добра в господарстві: бога Перуна, що посилає грім і 
блискавицю, сонце – звали Даждьбогом, бога Волоса, що пильнує худоби. 
Їм молились і жертвували ріжну страву, але не було до того ані церков, ані 
священиків (жреців), а справляв ті молитви кождий за свій рід.

Як сонце повертало на весну, коло теперішнього Різдва, святкували прихід 
нового року, – се й досі задержалось на Різдво і на новий рік, як вечеряють 
серед снопів, бажають собі доброго урожаю, посівають зерном на щастя. Все 
отсе позіставалось ще з тих давніх, давніх часів, як ще наші люди не були 
християнами. Прихід весни стрічали веснянками, а на поворот сонця з літа 
на осінь було свято Купала, що й досі справляється між нашими людьми.

Ще й тепер пам’ятають і “мертвецький Великдень”, так само стародавнє 
свято предків наших – день померших. Тодішні люди вірили, що душа не 
вмирає з чоловіком, а далі живе там саме, де жив покійник. Ховаючи не-
біжчика, клали йому в могилу страву й всякі речі, потрібні до прожитку. Се 
все закопували або палили разом з покійником, клали в миску або глечик і 
засипали землею.

Для громадських справ сходилися старші з родів чи сімей на нараду – 
звалось отсе в іче. Там порядкували й рішали, що треба. Були подекуди 
старшини, звані князями, але вони не мали великої сили, бо всякі справи 
рішала громада, віче, а князі мусили громади слухатись. Війська не було, а 
як треба було боронитись, то хто був дужий, збирався з тим, що мав, – чи 
з списом, чи з мечем, на коні, чи піший, і йшли боронитись, чи воюватись.

Для оборони ставили городи; десь серед лісу чи болота, або на високім 
шпилю сипали вали, копали рови, аби ворог не міг приступити. В небезпечний 
час туди збирали своє майно, жінок і дітей і боронилися від ворога. Досі від тих 
городів позоставалося багато городищ. В спокійні часи ті городи здебільшого 
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Для громадських справ сходилися старші з родів чи сімей на нараду – 
звалось отсе в іче. Там порядкували й рішали, що треба. Були подекуди 
старшини, звані князями, але вони не мали великої сили, бо всякі справи 
рішала громада, віче, а князі мусили громади слухатись. Війська не було, а 
як треба було боронитись, то хто був дужий, збирався з тим, що мав, – чи 
з списом, чи з мечем, на коні, чи піший, і йшли боронитись, чи воюватись.

Для оборони ставили городи; десь серед лісу чи болота, або на високім 
шпилю сипали вали, копали рови, аби ворог не міг приступити. В небезпечний 
час туди збирали своє майно, жінок і дітей і боронилися від ворога. Досі від тих 
городів позоставалося багато городищ. В спокійні часи ті городи здебільшого 
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стояли порожні, а люди жили собі по хуторах. Тільки в декотрих городах за-
всіди мешкали люди, особливо заможніші, багатші, купці – для безпечності. 
Туди приїздили й чужі купці на торги та привозили товари.

Так жили собі предки наші довго окремо. Кождий знав тільки свою 
околицю, свій город: мали своїх старших, а інші люди до них не належали. 
Звалися ріжними іменами: в теперішній Чернігівщині та Полтавщині люди 
звалися сіверяни, найважніші городи у них були Чернігів, Новгород-Сівер-
ський і Переяслав. Люди коло Києва звалися поляни, а земля та прозвалася 
Руською землею. Ті, що сиділи над Тетеревом і Случею, в великих лісах, 
звалися деревляни. Ті, що на Волині, – дуліби. Одного спільного імені не 
мали, бо жили окремо, і спільної управи не було. Аж пізніше се сталось, а 
саме як, зараз побачимо.

3. ПРО КИЇВСЬКУ ДЕРЖАВУ
З-поміж усіх українських міст найбільше й славніше був Київ. Здавна, з 

непам’ятних часів, ще коли люди не знали заліза або міді, а робили собі списи 
чи сокири з каменю, жили не в хатах, а по печерах, – видко, що там, де тепер 
Київ, жило багато людей. А се тому передусім, що тут сходилися дві великі 
ріки: Дніпро і Десна. Над рікою легше було прогодуватися – чи рибою, чи 
звіриною. Рікою їздили люди, куди треба, – сухих доріг тоді було небагато, 
і ними їздити не так було легко й безпечно, тому й за українських часів під 
Києвом були найбільші оселі, найбільше людей багатих, торговельних: сюди 
найбільше приїздили й купці з чужих країв з усяким товаром.

Сим багатим і торговельним людям треба було охорони: були сусіди ласі 
на їх товари й багатство, що при нагоді раді були пограбувати їх добро, чи в 
дорозі, чи в самім Києві, як не було доброї сторожі. Тому сі київські люди, 
особливо значніші, більші, звані боярами, здавна почали держати собі для 
охорони людей сильних, відважних, воєнних. Далі – все більше, і з часом 
так зібралося чималеньке військо в Києві, що боронило місто від сусідів та 
ходило з купцями, як вони везли свої товари в чужий край, а старшим над 
тим військом був київський князь.

Та обороною не кінчалось. Київське військо, дружина, як воно звалося, 
не тільки боронило свою околицю від ворогів, але й саме нападало на сусідні 
землі, віддячуючи за їх напади, або просто шукаючи здобичі. В тодішніх 
часах військо й живилося головно тим, що пограбувало або казало собі дати 
за викуп, щоб не грабувати. Щоб прогодувати свою дружину, київські князі 
й бояри ходили на сусідні волості й землі, набирали там всякої здобичі, а як 
ті відпрошувались, то казали собі давати щороку данину “за мир”: що вони 
самі не будуть їх грабувати й іншим не дадуть.

Часом, щоправда, такі походи не кінчилися щасливо. Про київського 
князя Ігоря оповідали таке: він дав своєму воєводі Свинельдові збирати дань 

з деревлян і з того тримати свій полк. Але вояки з самого Ігоревого полку 
стали казати, що ті Свинельдові вояки збирають дуже багато всякого добра 
з деревлян, посправляли собі гарну одежу й зброю, а вони ходять голі, – та 
й стали радити Ігореві, аби він з ними пішов до деревлян, щоб і собі зібрати 
дань. Ігор послухав і пішов, казав деревлянам давати ще й собі дань; ті не 
мали як боронитись, дали і вдруге, хоч попереду дали вже були Свинельдо-
ві. Та Ігореві з того ще більше розгорілося серце, як побачив, що мають що 
дати; він відіслав свою дружину додому, а сам з малим полком пішов іще 
походити між деревлян та полупити їх. Тоді зібрались деревляни на віче й 
кажуть: “Нема тому краю! Треба зробити тому князеві конець! Се як вовк 
внадиться в стадо: як не вбити, так ціле стадо поодинці виносить, так і сей: 
як його не вб’ємо, то він нас знищить”. І напали на Ігореве військо й побили 
його дружину, бо мало мав з собою людей, аби не ділитися здобиччю. Само-
го Ігоря вхопили й помстились немилосердно за його жадність: нагнули два 
дерева, прив’язали до них Ігоря, потім дерева пустили, і вони потягнули Ігоря 
та й роздерли на шматки.

Але те й деревлянам на добре не вийшло: вдова Ігоря княгиня Ольга 
пішла з великим військом на деревлян, попалила їх городи, побила багацько 
людей і наказала давати дань іще більше, як за Ігоря.

Збираючи дані все більші, київські князі держали все більше війська; а що 
більше війська прибувало, то дальші походи вони робили, то більше городів 
і земель під свою власть брали, під себе підбивали. Землям тим була та ніби 
користь, що київські князі мали боронити їх від сусідів, заводити у них спокій 
і безпечність, нищити й карати розбійників. На те приходили вони щороку 
зимою, вибираючи дань, а часом держали й цілий рік своїх людей, мужів, 
з військовою залогою.

Та про те, чи бажають собі тої охорони й опіки ті землі, князі не питали: 
їм треба було дані для дружини, дешевого товару для торгу. Обійшовши свої 
землі зимою, на весну князі й бояри разом з купцями з’їздилися в Києві і, 
поскладавши товари на човни, везли Дніпром на Чорне море, а звідти – до 
Царгорода (Константинополя), до греків на продаж, а від них купували собі 
дорогі убрання, золоті убори, вино й усяке коріння. Туди ж продавали не-
вільників, яких забирали в неволю на війні.

Не вдоволяючися данню з своїх земель, ходили київські князі походами 
на далекі, багаті краї, де надіялися великої здобичі: ходили на Царгород і 
землі грецькі в Криму і Малій Азії, ходили на Кавказ, на Каспійське море 
й Персію. За того Ігоря ходило військо в персидські краї, здобуло багате 
місто Бердау – недалеко теперішнього Баку, і більше як півроку сиділо там, 
нападаючи на сусідні землі. Тільки від хороби почало їм багато людей вми-
рати, і вони забралися звідти додому. З таких походів, коли вони удавалися 
щасливо, привозили багато грошей, здобичі і невільників.
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стояли порожні, а люди жили собі по хуторах. Тільки в декотрих городах за-
всіди мешкали люди, особливо заможніші, багатші, купці – для безпечності. 
Туди приїздили й чужі купці на торги та привозили товари.

Так жили собі предки наші довго окремо. Кождий знав тільки свою 
околицю, свій город: мали своїх старших, а інші люди до них не належали. 
Звалися ріжними іменами: в теперішній Чернігівщині та Полтавщині люди 
звалися сіверяни, найважніші городи у них були Чернігів, Новгород-Сівер-
ський і Переяслав. Люди коло Києва звалися поляни, а земля та прозвалася 
Руською землею. Ті, що сиділи над Тетеревом і Случею, в великих лісах, 
звалися деревляни. Ті, що на Волині, – дуліби. Одного спільного імені не 
мали, бо жили окремо, і спільної управи не було. Аж пізніше се сталось, а 
саме як, зараз побачимо.

3. ПРО КИЇВСЬКУ ДЕРЖАВУ
З-поміж усіх українських міст найбільше й славніше був Київ. Здавна, з 

непам’ятних часів, ще коли люди не знали заліза або міді, а робили собі списи 
чи сокири з каменю, жили не в хатах, а по печерах, – видко, що там, де тепер 
Київ, жило багато людей. А се тому передусім, що тут сходилися дві великі 
ріки: Дніпро і Десна. Над рікою легше було прогодуватися – чи рибою, чи 
звіриною. Рікою їздили люди, куди треба, – сухих доріг тоді було небагато, 
і ними їздити не так було легко й безпечно, тому й за українських часів під 
Києвом були найбільші оселі, найбільше людей багатих, торговельних: сюди 
найбільше приїздили й купці з чужих країв з усяким товаром.

Сим багатим і торговельним людям треба було охорони: були сусіди ласі 
на їх товари й багатство, що при нагоді раді були пограбувати їх добро, чи в 
дорозі, чи в самім Києві, як не було доброї сторожі. Тому сі київські люди, 
особливо значніші, більші, звані боярами, здавна почали держати собі для 
охорони людей сильних, відважних, воєнних. Далі – все більше, і з часом 
так зібралося чималеньке військо в Києві, що боронило місто від сусідів та 
ходило з купцями, як вони везли свої товари в чужий край, а старшим над 
тим військом був київський князь.

Та обороною не кінчалось. Київське військо, дружина, як воно звалося, 
не тільки боронило свою околицю від ворогів, але й саме нападало на сусідні 
землі, віддячуючи за їх напади, або просто шукаючи здобичі. В тодішніх 
часах військо й живилося головно тим, що пограбувало або казало собі дати 
за викуп, щоб не грабувати. Щоб прогодувати свою дружину, київські князі 
й бояри ходили на сусідні волості й землі, набирали там всякої здобичі, а як 
ті відпрошувались, то казали собі давати щороку данину “за мир”: що вони 
самі не будуть їх грабувати й іншим не дадуть.

Часом, щоправда, такі походи не кінчилися щасливо. Про київського 
князя Ігоря оповідали таке: він дав своєму воєводі Свинельдові збирати дань 

з деревлян і з того тримати свій полк. Але вояки з самого Ігоревого полку 
стали казати, що ті Свинельдові вояки збирають дуже багато всякого добра 
з деревлян, посправляли собі гарну одежу й зброю, а вони ходять голі, – та 
й стали радити Ігореві, аби він з ними пішов до деревлян, щоб і собі зібрати 
дань. Ігор послухав і пішов, казав деревлянам давати ще й собі дань; ті не 
мали як боронитись, дали і вдруге, хоч попереду дали вже були Свинельдо-
ві. Та Ігореві з того ще більше розгорілося серце, як побачив, що мають що 
дати; він відіслав свою дружину додому, а сам з малим полком пішов іще 
походити між деревлян та полупити їх. Тоді зібрались деревляни на віче й 
кажуть: “Нема тому краю! Треба зробити тому князеві конець! Се як вовк 
внадиться в стадо: як не вбити, так ціле стадо поодинці виносить, так і сей: 
як його не вб’ємо, то він нас знищить”. І напали на Ігореве військо й побили 
його дружину, бо мало мав з собою людей, аби не ділитися здобиччю. Само-
го Ігоря вхопили й помстились немилосердно за його жадність: нагнули два 
дерева, прив’язали до них Ігоря, потім дерева пустили, і вони потягнули Ігоря 
та й роздерли на шматки.

Але те й деревлянам на добре не вийшло: вдова Ігоря княгиня Ольга 
пішла з великим військом на деревлян, попалила їх городи, побила багацько 
людей і наказала давати дань іще більше, як за Ігоря.

Збираючи дані все більші, київські князі держали все більше війська; а що 
більше війська прибувало, то дальші походи вони робили, то більше городів 
і земель під свою власть брали, під себе підбивали. Землям тим була та ніби 
користь, що київські князі мали боронити їх від сусідів, заводити у них спокій 
і безпечність, нищити й карати розбійників. На те приходили вони щороку 
зимою, вибираючи дань, а часом держали й цілий рік своїх людей, мужів, 
з військовою залогою.

Та про те, чи бажають собі тої охорони й опіки ті землі, князі не питали: 
їм треба було дані для дружини, дешевого товару для торгу. Обійшовши свої 
землі зимою, на весну князі й бояри разом з купцями з’їздилися в Києві і, 
поскладавши товари на човни, везли Дніпром на Чорне море, а звідти – до 
Царгорода (Константинополя), до греків на продаж, а від них купували собі 
дорогі убрання, золоті убори, вино й усяке коріння. Туди ж продавали не-
вільників, яких забирали в неволю на війні.

Не вдоволяючися данню з своїх земель, ходили київські князі походами 
на далекі, багаті краї, де надіялися великої здобичі: ходили на Царгород і 
землі грецькі в Криму і Малій Азії, ходили на Кавказ, на Каспійське море 
й Персію. За того Ігоря ходило військо в персидські краї, здобуло багате 
місто Бердау – недалеко теперішнього Баку, і більше як півроку сиділо там, 
нападаючи на сусідні землі. Тільки від хороби почало їм багато людей вми-
рати, і вони забралися звідти додому. З таких походів, коли вони удавалися 
щасливо, привозили багато грошей, здобичі і невільників.
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Пам’ять про такі походи лишилася досі в піснях. От як співають в колядці:
Ой спід гори да стоять тумани,
Да то не тумани – пара з коней йде!
Ой там же військо – аж землі важко,
Ой там у війська пана немає.
Ой одзоветься зличний паниченко,
Славного отця і пані матки:
“Я ж в тому війську та паном стану,
Велю гармати наворочати,
В Чернігов-город велю стреляти”!
Ой б’є да б’є він в Чернігов-город,
Там його не знали ні царі, ні пани.
Винесли йому миску червінців – 
Він тоє взяв, шапочки не зняв, не подякував.

Потім співають, як те військо йде на Переяслав і на Київ, збираючи 
окуп: се пам’ять про ті старі походи, тільки дещо перемінено (от як гармати 
пізніше додано, а тоді їх не було). В іншій колядці співається, як дружина, не 
маючи що робити на Україні (видно, не було війни під той час), вибирається 
в службу в грецькі краї:

Ой ходімо ми до ковальчика, 
До ковальчика, до золотника, 
Покуймо ж собі мідяні човна, 
Мідяні човна, золоті весла, 
Ой пустимося ж на тихий Дунай, 
Долів Дунаєм – під Царегород: 
Ой чуємо там доброго пана, 
Що платить добре за служеньку – 
Ой дає на рік по сто червоних,
По коникові, та й по шабельці,
По парі сукон, та й шапочці,
Та й по шапочці, та й по панночці.

Маючи під собою велике військо, взяли князі велику силу в самім  
Києві. Уже не питались вони в усякій справі громади, як вона рішить, тільки 
радилися з військовою старшиною, з своїми боярами, і правили землею, як 
хотіли, а хто їм протививсь, того саджали до в’язниці або забивали. Багатим 
киянам – боярам нові порядки були на руку: не тільки що мали тепер обо-
рону через князів, а і всяку вигоду в торгівлі. З далеких країв привозили 
князі й дружина ріжні товари до Києва, й київські купці перепродували їх в 
інші краї з великим баришем. Багато з киян-бояр служило в княжім війську і 
мало з того велику вигоду. Київ став дуже великим містом, багатим, славним 
на цілий світ. Бідним людям, щоправда, мало з того було потіхи: тепер люди 
сильні й заможні, маючи захист і оборону у князя і його дружини, не раз 

ще більше кривдили їх, не боячись за те собі відплати. Але бідними людьми 
ніхто не журивсь.

Так склалась держава Київська, або Руська. Сказано вже, що київський 
край звався здавна руським краєм, Русию. Тому київські князі теж зва-
лися руськими, київська дружина – русинами, і ті землі, що вона з князями 
підбивала, до Києва прилучала – починали теж зватись руськими, русию. 
При кінці IX віку (900 літ по Різдві Христовім) вже багато земель до Ки-
єва належало, київським князям дань давало: не тільки українські, а й інші, 
аж під теперішній Петербург та Москву. По більших городах сиділи родичі 
київського князя або бояри, з більшим або меншим полком дружини. Вони 
збирали дань, з того годували свою дружину, а частину посилали київському 
князеві: мали теж пильнувати порядку й спокою, судити людей. Траплялось, 
одначе, й так, що сі намісники не слухались самі київського князя, бунтува-
лись, і підіймалась війна. Або люди не хотіли давати дані, і київський князь 
посилав військо, аби їх “примучити”, аби були послушні. Особливо се бувало 
тоді, як умирав київський князь, і по нім наступав новий.

Найдавніші київські князі, яких знаємо, називались Аскольд і Дир. Про 
них оповідали, що то вони в 860 році ходили човнами походом на Царгород; 
тоді русь нагнала великого страху на Царгород: греки вірили, що тільки чудо 
Боже їх тоді від русі спасло, що вона, не здобувши міста, вернулась назад.

Потім був князь Олег, славний війнами й походами. Про нього казали, 
що він був характерник і для того мав у всім щастя. В 911 році він списав 
торговельну умову з греками й скоро потім умер.

По нім був той Ігор, а по його смерті кілька літ правила його жінка Ольга, 
доки виріс син Святослав, що й був князем. Він уславився своїми походами, 
кохався у війні, жив з вояками, як простий дружинник, нічим од них не ріж-
нився. Він хотів завоювати Болгарію, але греки того не дали йому.

По нім лишилося три сини, що й княжили в ріжних городах. Але спочатку 
старший брат – київський побив свого брата, що княжив в землі Деревлян-
ській, і той в тій війні наложив головою, а потім інший брат Володимир зробив 
те саме з київським і став одним князем на всю державу, в році 979.

4. ВОЛОДИМИР І ЯРОСЛАВ. 
ХРИСТИЯНСТВО НА УКРАЇНІ

За Володимира та за його сина Ярослава держава Київська була най-
славніша й найсильніша, ніж коли інше. Ставши київським князем, Володимир 
позбирав усі українські землі й усі інші, які перед тим до Києва належали, 
приборкав неслухняні землі, бояр та князів, що не хотіли йому коритись, і 
прилучив деякі нові дальші землі. Українська держава сягала тоді від гір Кар-
патських до Кавказу, а на півночі – до Волги, до великих озер, що недалеко 
Петербурга. На місце бояр і намісників Володимир по більших городах по 
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Пам’ять про такі походи лишилася досі в піснях. От як співають в колядці:
Ой спід гори да стоять тумани,
Да то не тумани – пара з коней йде!
Ой там же військо – аж землі важко,
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Ой б’є да б’є він в Чернігов-город,
Там його не знали ні царі, ні пани.
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Ой дає на рік по сто червоних,
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радилися з військовою старшиною, з своїми боярами, і правили землею, як 
хотіли, а хто їм протививсь, того саджали до в’язниці або забивали. Багатим 
киянам – боярам нові порядки були на руку: не тільки що мали тепер обо-
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них оповідали, що то вони в 860 році ходили човнами походом на Царгород; 
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кохався у війні, жив з вояками, як простий дружинник, нічим од них не ріж-
нився. Він хотів завоювати Болгарію, але греки того не дали йому.

По нім лишилося три сини, що й княжили в ріжних городах. Але спочатку 
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тих землях посадив своїх синів: він мав багато дітей, бо мав багато жінок, і 
як сини підростали, він посилав їх княжити в ріжні городи.

Та тим він не вдоволився. Не раз і перед ним Київську державу збирали 
докупи київські князі, а по тім вона знову розпадалась; так само розпалась 
би знову й тепер. Володимирові хотілося зв’язати державу міцніше, зв’яззю 
внутрішньою, добровільною, – щоб городи й землі корилися київському 
князеві не тільки з страху перед київською дружиною, але щоб бачили свою 
вигоду, свою користь у тім, аби належати до Київської держави. Для того 
він старався придобрити собі громаду, добути її любов і ласку. Він не став 
правити самовільно з своєю дружиною, а закликав на пораду й громадських 
“старців” – людей старших, поважніших. При ріжних оказіях він робив 
великі пири, празники, скликав на них людей з ріжних городів, приймав тих, 
хто приходив, годував і поїв чим мав. Скликáв до себе на двір бідних людей, 
калік і сиріт, і наділяв їх. І з того справді пішла про нього слава скрізь як про 
князя “ласкавого”, прозвали його “ясним сонцем”.

У нас на Україні позабувалося се, але в далеких, глухих сторонах північних 
і досі ще співають ріжні пісні про “ласкавого князя Володимира”, “Володи-
мира красне сонечко”, а починаються звичайно ті пісні тим, як у стольнім 
(столичнім) городі Києві у того ласкавого князя Володимира був великий 
пир (бенкет) і там зібралися з ріжних городів ріжні люди, забавлялись та 
хвалились своїми ділами.

Найсильніша, найславніша, найбагатша з усіх держав була тоді грець-
ка, звалася Візантія; імператор візантійський уважався за найславнішого, 
наймогучішого володаря, а греки – за народ найбільше учений, в усяких 
умілостях, ремеслах і знанні найперший. Володимирові захотілось і свою 
державу приподобити до Візантії. Він поміг візантійському імператорові, 
пославши своє військо, як у Візантії побунтувались були деякі воєводи. За 
се імператор видав за Володимира свою сестру, та й тоді ж, мабуть, прислав 
йому корону й пишні імператорські одежі, в яких Володимир представлений 
на тих грошах, що він казав зробити в Києві. Тоді ж Володимир охрестивсь 
і казав хреститись людям у Києві, а потім і по інших городах.

Християни й перед тим бували на Україні. Здається, князь Аскольд був 
хрещений; за Ігоря була церква св. Іллі в Києві, а жінка Ігоря княгиня Ольга 
теж охрестилася по смерті чоловіка й її за те уважали святою. Але тільки 
вже Володимир заходився коло того, щоб християнська віра розширилася по 
всіх землях його держави, аби якнайбільше людей хрестилось і сю нову віру 
приймало.

Він виписав з грецьких і болгарських земель багато священиків, єпископів 
і митрополитів, казав їм учити наших людей і настановляти з них священиків. 
Почав ставити церкви по городах і по селах, де хрестилися люди. Закликав 
майстрів грецьких і казав їм вимурувати гарні церкви в Києві й по деяких 
інших містах. Попривозив з грецьких міст ікони, книги, також статуї. Виписав 

майстрів з Візантії й казав їм бити українські гроші, золоті й срібні – такі, 
як бились у Візантії. Одним словом, як кажу, старався приподобити свою 
державу до Візантії, в чім лише міг.

З тим настала велика відміна на Україні і по всіх землях Київської держа-
ви. З християнством з Греції та Болгарії прийшла до нас наука, освіта, книги.

В Болгарії християнство прийнялось на сто літ раніше, були вже всякі 
церковні книги, переложені на слов’янську мову, досить подібну до тодішньої 
нашої, відти за Володимира пішли книги й до нас, а перекладано і у нас інші 
книги з грецької мови. З Болгарії перейняли ми азбуку, письмо слов’янське. 
Почали й у нас списувати й читати книги. Здебільшого були то книги церковні 
та духовні, але дещо можна було довідатися з них і про світ, про інші краї, 
про старинні часи. Далі почали складати у нас і свої писання на науку людям, 
як по-християнськи жити; почали списувати, що чули й знали про старовину, 
про початки Київської держави та що коли діялося. З таких оповідань, званих 
літописями, писаних в Києві за Ярослава й по нім, знаємо й ми, що діялось 
на Україні за тих часів.

Духовенство, священики почали навчати людей, що гріх сваритись, граби-
ти, убивати, наказували жити по-християнськи. Забороняли жити без вінчан-
ня, держати по кілька жінок. Те саме наказували й книги, що читались тепер 
у нас. Поволі, поволі, але не минало то без послуху. Вже князі не вбивали, не 
різали так одні одних, без милосердя і сорому, як давніше. Знаходилися люди, 
які кидали світське життя, йшли в ліси, в пустині, в печери або в монастирі, 
щоб жити по-християнськи, в молитві й пості. Так з’являлися монастирі в 
ріжних місцях, а особливо в Києві, де був і найбільший та найславніший з 
тих монастирів – Печерський.

Мало хто розумів тоді, що важніше жити в правді й любові між людьми та 
устрояти життя й його порядки по-доброму, аніж тікати від життя та на самоті 
“спасати свою душу”, як говорилось. Життя, ледве помазане християнською 
наукою, здавалось новим християнам таким грішним, що вони вважали сливе 
неможливим жити в нім “по-божому”.

Задля державного життя заведення християнства мало ту вагу, що ся 
нова віра заводилась від князя, від правительства, і духовенство дивилось на 
правительство, як на свою поміч і охорону, стояло по стороні князів, навчало 
людей коритись князеві й шанувати його. Тому ота нова церква, освіта, наука 
зв’язували сильною внутрішньою зв’яззю землі Київської держави. Через них 
всі землі тягнули до Києва як до найбільшого огнища тої нової віри, церкви, 
науки. Тому-то так дуже займався християнством Володимир, давав йому 
всяку поміч і опіку. По нім того самого пильнував його син Ярослав.

По Володимирі (що вмер в р. 1015) зісталось багато синів. Вони сиділи 
по ріжних землях і почали між собою сваритись і воюватись. Святополк, що 
сидів у Києві, почав убивати й виганяти братів з їх городів, щоб зібрати всі 
землі докупи в свої руки, як то зробив був свого часу його батько. Але його 
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тих землях посадив своїх синів: він мав багато дітей, бо мав багато жінок, і 
як сини підростали, він посилав їх княжити в ріжні городи.

Та тим він не вдоволився. Не раз і перед ним Київську державу збирали 
докупи київські князі, а по тім вона знову розпадалась; так само розпалась 
би знову й тепер. Володимирові хотілося зв’язати державу міцніше, зв’яззю 
внутрішньою, добровільною, – щоб городи й землі корилися київському 
князеві не тільки з страху перед київською дружиною, але щоб бачили свою 
вигоду, свою користь у тім, аби належати до Київської держави. Для того 
він старався придобрити собі громаду, добути її любов і ласку. Він не став 
правити самовільно з своєю дружиною, а закликав на пораду й громадських 
“старців” – людей старших, поважніших. При ріжних оказіях він робив 
великі пири, празники, скликав на них людей з ріжних городів, приймав тих, 
хто приходив, годував і поїв чим мав. Скликáв до себе на двір бідних людей, 
калік і сиріт, і наділяв їх. І з того справді пішла про нього слава скрізь як про 
князя “ласкавого”, прозвали його “ясним сонцем”.

У нас на Україні позабувалося се, але в далеких, глухих сторонах північних 
і досі ще співають ріжні пісні про “ласкавого князя Володимира”, “Володи-
мира красне сонечко”, а починаються звичайно ті пісні тим, як у стольнім 
(столичнім) городі Києві у того ласкавого князя Володимира був великий 
пир (бенкет) і там зібралися з ріжних городів ріжні люди, забавлялись та 
хвалились своїми ділами.

Найсильніша, найславніша, найбагатша з усіх держав була тоді грець-
ка, звалася Візантія; імператор візантійський уважався за найславнішого, 
наймогучішого володаря, а греки – за народ найбільше учений, в усяких 
умілостях, ремеслах і знанні найперший. Володимирові захотілось і свою 
державу приподобити до Візантії. Він поміг візантійському імператорові, 
пославши своє військо, як у Візантії побунтувались були деякі воєводи. За 
се імператор видав за Володимира свою сестру, та й тоді ж, мабуть, прислав 
йому корону й пишні імператорські одежі, в яких Володимир представлений 
на тих грошах, що він казав зробити в Києві. Тоді ж Володимир охрестивсь 
і казав хреститись людям у Києві, а потім і по інших городах.
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хрещений; за Ігоря була церква св. Іллі в Києві, а жінка Ігоря княгиня Ольга 
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і митрополитів, казав їм учити наших людей і настановляти з них священиків. 
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переміг брат Ярослав і з часом забрав у свої руки майже всі землі, які за 
Володимира належали до Києва; українські землі таки всі зібрав.

Подібно, як батько, він багато старавсь для церкви й духовенства, для 
освіти й книжності. За його часів були вже на Україні письменники, які вміли 
складати ріжні поучення так гарно, як тільки вміли найкращі письменники 
грецькі. Такий був священик Іларіон, потім поставлений митрополитом у 
Києві.

Ярослав старався також, аби людям не було кривд від княжих бояр і 
урядників. До нас переховався збірник законів під назвою “Руська правда”, – 
там списано, як суди мали судити й карати за Ярослава. 

Між ними є й устави, видані Ярославом для урядників, що їздили по 
селах і городах: що вони мали брати від людей на своє прогодування, а більше 
того не сміли. Якби того більше пильнували і Ярослав, і його потомки, було 
б краще людям і самій державі: була б у ній справді внутрішня зв’язь, всі б 
до неї горнулись. Та вийшло інакше.

Держава київська була велика і славна за Ярослава, як і за його батька. 
Мало не з усіма більшими володарями тодішніми Ярослав був посвоячений. 
Сам він мав жінкою доньку короля шведського, його син був жонатий з ві-
зантійською царівною, одна донька була віддана за короля французького, 
друга – за норвезького; сестру свою Ярослав видав за польського короля, 
а угорський король теж був жонатий з українською княжною. Ріжні сусіди, 
як їм траплялась біда, шукали схоронища й помочі у Ярослава; так, багато 
помагав він королеві польському, бо той не міг собі ради дати: були все великі 
бунти в його землях.

Та слава й сила Української держави не довго по Ярославі і постояла. Але 
хоч і упала вона, багато по ній сліду всякого – і доброго, і лихого – лишилось 
на довгі віки. Лишилась християнська наука і віра, церква і духовенство, 
письменство й однакова книжна й церковна мова слов’янська по всіх землях. 
Лишивсь один княжий рід, з якого ріжні землі довго потім мали собі князів, 
уважаючи, що то їх володарі прирожденні. Лишилось спільне ім’я руське. 
Лишилось однакове право і закони, однаковий лад у громаді, в управі, однакові 
власті. Багато зрівнялось і приподобилось до себе життя по ріжних україн-
ських краях і ближчими вони одні до одних себе почули. Тому ся українська, 
Київська держава, хоч давно минулась, має велику вагу в нашій історії.

5. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА РОЗПАДАЄТЬСЯ
По Ярославі (вмер р. 1054) лишилось багато синів, і він, вмираючи, розді-

лив між ними свою державу. Тоді князі – не тільки у нас, а й по інших краях, 
ще не розуміли, що держава – то не поле, яке батько розділює між дітей, 
аби нікого не обділити, що то не власність його, а річ громадська, публічна.

Наказував Ярослав синам, аби не заводили такої бучі, як він сам з бра-
тами по смерті батька звів: аби держалися купи та слухалися старшого брата 

замість батька, бо як будуть воюватися, то й себе, й землю свою погублять. 
Та легко то було старому говорити! Син батька не слуха, і сам Ярослав батька 
Володимира не слухав, як той жив – хотів з ним воюватись; де ж уже, щоб 
брати брата слухали!

До того ж старший Ярославів син, що дістав Київ, був не дуже провор-
ний – проворніший був другий син Святослав, і той вигнав його з Києва.Та 
позбирати всі землі до своїх рук і йому не вдалось, і тим, що пробували по 
нім зробити, так само не вдалося, або й ще менше. Уже князі, ставши хрис-
тиянами, трохи боялися гріха і не сміли вбивати одні одних, як за давніх часів. 
Що далі, то більше їх намножалось, а кождий хотів мати якусь часть в своїй 
“батьківщині”, отчині, як вони казали, і для того не цуралися ніяких заходів.

Тоді в чорноморських степах були кочові орди, охочі до походів та 
грабування. Як котрому князеві своїх сил та війська бракувало, то він їхав 
до орди, кликав її йти на Україну воювати, – а та й рада тому: йшла з тим 
князем воювати, палити, грабувати села й міста його супротивника. Тяжко 
було з тим раду дати. 

До того треба сказати, що таки по самих землях люди, особливо бояри 
та всякі заможні, не раз хотіли мати свого князя, ніж слухати київського, чи 
його воєводи: звичайно, такий свій князь більше слухав громади і дбав про її 
ласку, аніж той київський, або його воєвода. Тому й самі люди часто помагали 
свому князеві відборонитися від київського.

Через те все київським князям не вдавалось ніяк зібрати докупи Київську 
державу, і вона що далі, то ділилась на дрібніші та дрібніші часті. Спочатку 
Україна поділилася на більші землі: Київську, Волинську, Галицьку, Чер-
нігівську, Переяславську. Потім кажда з сих земель розділилась на дві або 
три частини: напр., Волинська – на князівство Володимирське і Луцьке, 
Чернігівська – на Чернігівське й Новгород-Сіверське. Далі сі часті стали 
ділитись на ще дрібніші часті. В кождій був свій князь, і кождий хотів загор-
нути більше землі, воювався з другими князями, палив і нищив його землю, 
розганяв і забирав в неволю людей, приводив орду до помочі, або й та сама, 
користаючи з княжих суперечок, набігала, палила і в неволю забирала.

Гіркий світ настав людям. Ось як пісня, зложена пізніше (зветься “Слово 
о полку Ігоревім”, – найкраща то пісня, яка нам з тих часів лишилася) описує 
біду, яка настала за синів та внуків Ярославових: “Тоді засівалась земля та 
поростала сварками, гинуло життя людей Божих, укорочувався вік людський 
серед княжих суперечок! Тоді рідко де по руській землі гукали орачі, зате 
часто крякали ворони, ділячи між собою трупи, а галки мовили свою мову, 
збираючися летіти на поживу”.

Ділячи все дрібніше та дрібніше землі та тратячи свій час і сили в вічних 
війнах та усобицях (суперечках), князі все більше обтяжали своїх людей по-
датками, а все менше мали силу боронити українські землі від сусідів і від тих 
орд степових, що гірко давалися взнаки Україні.
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переміг брат Ярослав і з часом забрав у свої руки майже всі землі, які за 
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власті. Багато зрівнялось і приподобилось до себе життя по ріжних україн-
ських краях і ближчими вони одні до одних себе почули. Тому ся українська, 
Київська держава, хоч давно минулась, має велику вагу в нашій історії.
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замість батька, бо як будуть воюватися, то й себе, й землю свою погублять. 
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Давніші орди тільки переходили через чорноморські степи в дальші краї, 
і від них не було українцям такої біди. Але вже за Ігоря прийшла в сі степи з 
Азії, з Туркестану, орда печенігів, турецького кореня, дуже хижа й войовнича. 
Вона далі не пішла і стала кочувати в чорноморських степах. Жити разом із 
тими печенігами було неможливо: вони нападали, забирали худобу й людей 
у неволю, палили й убивали. Українці стали переселятися з Чорномор’я в 
дальші краї; тільки подекуди лишалися ще наші люди на Чорномор’ї. Але 
печеніги стали потім нападати на дальші землі, грабили й палили, і знищили 
всю околицю, ближчу до степу, аж під Київ і Переяслав. Багато воювався 
з ними Володимир, але тільки за Ярослава підупали вони так, що удалося їх 
сильно побити, й вони потім забралися з наших країв за Дунай.

Одначе на місце печенігів прийшла друга орда – торки, а потім і третя – 
половці. Торків було небагато, й вони скоро зникли, але половецька орда була 
велика, півтораста літ кочувала в наших степах та пустошила українські землі. 
Як князі наші були в згоді, вони держали половців в страху й не давали їм 
грабувати наших земель. Як же зачиналися між князями війни та сварки, то 
вони не тільки що не боронили України від половців, а ще й самі приводили 
їх, як я казав, а половці грабували не тільки ворогів того князя, не раз і самі 
його власні землі. Цілі краї, ближчі до степу, не раз зовсім пусткою ставали 
від тих половецьких грабувань, а люди тікали звідти в дальші, лісові краї, 
куди половці не заходили.

Так не було ані спокою, ані порядку. Люди дуже жалілись на своїх князів, 
що сваряться та воюють між собою, а не обороняють землю від сусідів. Дають 
полякам або уграм захоплювати українські землі, не боронять їх від половців. 
Не пильнують суда та управи, не вважають, що їх урядники та слуги кривдять 
людей, а й самі більше пильнують, аби щось взяти, ніж, щоб була справедливість.

“Не май собі двора коло княжого двора, не держи поля коло княжого 
поля, бо княжий тивун (урядник) як огонь, приложений трутом, а слуги його, 
як іскри: від огня устережешся, а від іскор не устережешся, аби вони не попа-
лили одежі”. Так пише один чоловік з тих часів, а другий так каже до князів: 
“Коли тивун засуджує неправедно та бере гроші (за штраф), а за ті гроші 
купує собі їжу, пиття, одежу, а вам – князям – на ті гроші купують обіди, 
бенкети справляють, то се так, як би ви – князі – віддали людей Христових 
на жир злодіям і розбійникам”.

А от яке оповідання зложено було в тих часах про князів та про їх слуг: 
один князь на пиру, щоб тивуну докучити, спитав владику: “Де буде тивун 
на тім світі?” Владика сказав: “Там, де й князь”. Князеві немило було таке 
почути, і він сказав владиці: “Як то? Тивун неправедно судить, хабарі бере, 
людей обдирає, мучить, все зло робить, а я що?” А владика сказав на те: 
“Коли князь добрий і справедливий, то він і тивуном або іншим начальником 
поставляє чоловіка доброго, розумного й совісного, – тоді князь і тивун в 
раю будуть. Коли ж князь не має страху Божого, людей не жаліє, то він і 

тивуном поставляє чоловіка лихого, аби тільки лупив з людей гроші на князя, 
а людей не жалував – напустив його, як голодного пса на стерво; то такий 
князь піде до пекла, і тивун з ним до пекла”.

З того видно, як невірно дивились люди на княжу управу, які жалі мали 
на князів та княжих урядників і слуг. Та жалі жалями, але для того, щоб по-
правити діло, люди нічого не робили. Складали все на князя і тільки того собі 
бажали, аби князь був добрий – то все буде добре. Але князь часом траплявся 
добрий, а частіше ніякий, або й зовсім лихий. А хоч би й який добрий князь, 
то він сам один своєю головою не міг у всім зробити доброго ладу: до сього 
треба було ради й помочі розумніших, кращих людей з громади. Але до того 
не могли тоді додуматись ані князі, ані громада.

6. ТАТАРСЬКИЙ ПОГРОМ. ГАЛИЦЬКА ДЕРЖАВА
Так пройшло без малого двісті літ від смерті Ярослава. Україна поді-

лилась на велику силу князівств (особливо багато було їх у Чернігівщині). 
Князі ослабли від того поділу й вічних війн, городи збідніли. Київський князь 
не мав між князями ніякої сили й послуху, бо й сам не мав більше сили від 
інших. Самий Київ – “матір городів українських”, не раз грабили інші князі 
з своїми вояками та помічниками половцями, воюючи з київським князем.

Найгірше пограбував і знищив Київ в 1169 р. князь Андрій володимир-
ський (з міста Володимира, що коло Москви), хотів Київське князівство піді-
рвати, своє нове князівство піднести. І пізніше ті князі володимирські умисно 
сварили українських князів, аби Україна упадала, а їх держава (що пізніше 
стала зватись Московською) підносилася та гору брала. Велике князівство 
на Україні ще було тільки в Галичині – про нього скажемо слідом.

Коли Україна так підупала й стратила силу, впала на неї страшна буря. 
Прийшла нова орда з Азії й, знищивши половців, що й так були вже під той 
час ослабли, буйним вихрем пролетіла над Україною. Були то татари, інакшим 
іменем звані – монголи.

Монгольська орда кочувала на далекім Сході, коло Амуру. Та в тій орді 
з’явився в тих часах войовник Темуджін, який злучив докупи всі часті тої 
орди, почав підбивати сусідні народи й землі і незадовго запанував над усіми 
краями від Китаю аж до Кавказу. Його внук, Бату (або Батий) на ім’я, пішов 
походом в чорноморські краї й, знищивши половців, став воювати українські 
і московські землі. Він хотів тут заложити своє татарське царство і підбити 
собі сусідні землі. Щоб привести до послушності й покірності, татари мали 
такий звичай, щоб відразу якнайбільше настрашити людей своєю нелюд-
ськістю, аби потім боялись і не бунтувались. Тому городи, особливо більші, 
вони здобували й побивали людей без розбору й милосердя, а потім тим, які 
лишилися, казали давати дань і бути послушними.

В 1239 році татари напали на українські землі – ті, що за Дніпром; узя-
ли Чернігів і Переяслав, понищили міста, побили багато людей. На другий 
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Давніші орди тільки переходили через чорноморські степи в дальші краї, 
і від них не було українцям такої біди. Але вже за Ігоря прийшла в сі степи з 
Азії, з Туркестану, орда печенігів, турецького кореня, дуже хижа й войовнича. 
Вона далі не пішла і стала кочувати в чорноморських степах. Жити разом із 
тими печенігами було неможливо: вони нападали, забирали худобу й людей 
у неволю, палили й убивали. Українці стали переселятися з Чорномор’я в 
дальші краї; тільки подекуди лишалися ще наші люди на Чорномор’ї. Але 
печеніги стали потім нападати на дальші землі, грабили й палили, і знищили 
всю околицю, ближчу до степу, аж під Київ і Переяслав. Багато воювався 
з ними Володимир, але тільки за Ярослава підупали вони так, що удалося їх 
сильно побити, й вони потім забралися з наших країв за Дунай.

Одначе на місце печенігів прийшла друга орда – торки, а потім і третя – 
половці. Торків було небагато, й вони скоро зникли, але половецька орда була 
велика, півтораста літ кочувала в наших степах та пустошила українські землі. 
Як князі наші були в згоді, вони держали половців в страху й не давали їм 
грабувати наших земель. Як же зачиналися між князями війни та сварки, то 
вони не тільки що не боронили України від половців, а ще й самі приводили 
їх, як я казав, а половці грабували не тільки ворогів того князя, не раз і самі 
його власні землі. Цілі краї, ближчі до степу, не раз зовсім пусткою ставали 
від тих половецьких грабувань, а люди тікали звідти в дальші, лісові краї, 
куди половці не заходили.

Так не було ані спокою, ані порядку. Люди дуже жалілись на своїх князів, 
що сваряться та воюють між собою, а не обороняють землю від сусідів. Дають 
полякам або уграм захоплювати українські землі, не боронять їх від половців. 
Не пильнують суда та управи, не вважають, що їх урядники та слуги кривдять 
людей, а й самі більше пильнують, аби щось взяти, ніж, щоб була справедливість.

“Не май собі двора коло княжого двора, не держи поля коло княжого 
поля, бо княжий тивун (урядник) як огонь, приложений трутом, а слуги його, 
як іскри: від огня устережешся, а від іскор не устережешся, аби вони не попа-
лили одежі”. Так пише один чоловік з тих часів, а другий так каже до князів: 
“Коли тивун засуджує неправедно та бере гроші (за штраф), а за ті гроші 
купує собі їжу, пиття, одежу, а вам – князям – на ті гроші купують обіди, 
бенкети справляють, то се так, як би ви – князі – віддали людей Христових 
на жир злодіям і розбійникам”.

А от яке оповідання зложено було в тих часах про князів та про їх слуг: 
один князь на пиру, щоб тивуну докучити, спитав владику: “Де буде тивун 
на тім світі?” Владика сказав: “Там, де й князь”. Князеві немило було таке 
почути, і він сказав владиці: “Як то? Тивун неправедно судить, хабарі бере, 
людей обдирає, мучить, все зло робить, а я що?” А владика сказав на те: 
“Коли князь добрий і справедливий, то він і тивуном або іншим начальником 
поставляє чоловіка доброго, розумного й совісного, – тоді князь і тивун в 
раю будуть. Коли ж князь не має страху Божого, людей не жаліє, то він і 

тивуном поставляє чоловіка лихого, аби тільки лупив з людей гроші на князя, 
а людей не жалував – напустив його, як голодного пса на стерво; то такий 
князь піде до пекла, і тивун з ним до пекла”.

З того видно, як невірно дивились люди на княжу управу, які жалі мали 
на князів та княжих урядників і слуг. Та жалі жалями, але для того, щоб по-
правити діло, люди нічого не робили. Складали все на князя і тільки того собі 
бажали, аби князь був добрий – то все буде добре. Але князь часом траплявся 
добрий, а частіше ніякий, або й зовсім лихий. А хоч би й який добрий князь, 
то він сам один своєю головою не міг у всім зробити доброго ладу: до сього 
треба було ради й помочі розумніших, кращих людей з громади. Але до того 
не могли тоді додуматись ані князі, ані громада.

6. ТАТАРСЬКИЙ ПОГРОМ. ГАЛИЦЬКА ДЕРЖАВА
Так пройшло без малого двісті літ від смерті Ярослава. Україна поді-

лилась на велику силу князівств (особливо багато було їх у Чернігівщині). 
Князі ослабли від того поділу й вічних війн, городи збідніли. Київський князь 
не мав між князями ніякої сили й послуху, бо й сам не мав більше сили від 
інших. Самий Київ – “матір городів українських”, не раз грабили інші князі 
з своїми вояками та помічниками половцями, воюючи з київським князем.

Найгірше пограбував і знищив Київ в 1169 р. князь Андрій володимир-
ський (з міста Володимира, що коло Москви), хотів Київське князівство піді-
рвати, своє нове князівство піднести. І пізніше ті князі володимирські умисно 
сварили українських князів, аби Україна упадала, а їх держава (що пізніше 
стала зватись Московською) підносилася та гору брала. Велике князівство 
на Україні ще було тільки в Галичині – про нього скажемо слідом.

Коли Україна так підупала й стратила силу, впала на неї страшна буря. 
Прийшла нова орда з Азії й, знищивши половців, що й так були вже під той 
час ослабли, буйним вихрем пролетіла над Україною. Були то татари, інакшим 
іменем звані – монголи.

Монгольська орда кочувала на далекім Сході, коло Амуру. Та в тій орді 
з’явився в тих часах войовник Темуджін, який злучив докупи всі часті тої 
орди, почав підбивати сусідні народи й землі і незадовго запанував над усіми 
краями від Китаю аж до Кавказу. Його внук, Бату (або Батий) на ім’я, пішов 
походом в чорноморські краї й, знищивши половців, став воювати українські 
і московські землі. Він хотів тут заложити своє татарське царство і підбити 
собі сусідні землі. Щоб привести до послушності й покірності, татари мали 
такий звичай, щоб відразу якнайбільше настрашити людей своєю нелюд-
ськістю, аби потім боялись і не бунтувались. Тому городи, особливо більші, 
вони здобували й побивали людей без розбору й милосердя, а потім тим, які 
лишилися, казали давати дань і бути послушними.

В 1239 році татари напали на українські землі – ті, що за Дніпром; узя-
ли Чернігів і Переяслав, понищили міста, побили багато людей. На другий 
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ними, що хотіли, не раз без вини убивали або проганяли. Сильна держава на 
Україні зісталася тільки в Галичині та на Волині, і вона по татарськім погромі 
продержалася ще цілих сто літ.

В Галичині не було ніколи багато князів: все знаходилися такі князі, 
що вміли інших вигнати, а собі їх землі позабирати. Коли ж тамошня княжа 
родина вимерла (року 1199), злучив докупи Галичину з Волинею (властиво, 
часткою Волині) волинський князь Роман. Був то князь сміливий, завзятий, 
войовничий, а людям припав до вподоби ще й тим, що приборкав бояр, які 
були забрали велику силу в Галичині й не давали просвітку людям. Тому й 
кияни горнулися до Романа й хотіли його мати своїм князем.

Та він скоро вмер, лишивши двох маленьких синів, і сусіди – угорський 
король та польський князь – хотіли забрати його землі. Але люди трималися 
малих княжат, а старі вірні слуги їх боронили. Коли Романовичі виросли, вони 
зібрали в своїх руках всі землі галицькі й волинські. А що жили вони в згоді 
і все робили разом, то мали чималу силу, і за батьківським прикладом по-
чали думати про те, щоб і інші українські землі до себе прилучити. Особливо 
старший з них, Данило, був меткий та рухливий князь.

Та саме тоді стався татарський погром. Данило сховавсь від татар, бо не 
надіявсь оборонитись, а як вийшли вони з його земель, почав збирати сили, 
щоб увільнитися від них. Своїми та братовими силами він не надіявсь побороти 
татар і тому шукав помочі у сусідів. Папа римський, себто найстарший владика 
католицької церкви, мав тоді велику силу й обіцяв Данилові помогти на татар, 
як він буде йому послушний, пристане до католицької церкви. Папа обіцяв 
наказати католицьким королям іти на татар, помагати Данилові, і Данило 
годився за се поєднатися з католиками. Папа прислав тоді Данилу корону, 
казав його коронувати королем. Але помочі Данилові на татар не зміг дати, 
бо королі папи не послухали, й Данило, побачивши се, покинув папу.

Попробував своїми силами воюватися з татарами, але се було йому не 
під силу. Головно, що люди на пограниччі волинськім (коло Звягля, Межи-
божа, по Случі і Богу) держалися татар і не хотіли піддаватись Данилу. Не 
міг він через се прилучити київських земель та збільшити своїх сил. Мусив 
покоритись татарам, але не міг того пережити і з жалю скоро вмер (1264 р.).

По нім землі галицькі й волинські поділились на кілька частей, але внук 
Данила Юрій зібрав їх всі в своїх руках. Пишуть, що за його часів край той 
жив у спокою й багатстві. Татари боялися дражнити таких сильних князів і 
в тутешні справи не мішались. Біда тільки, що ся Галицька держава стояла 
тепер зовсім окремо.За нею, на сході над Дніпром, не було нікого, хто міг би 
помогти їй в біді, а наоколо були чужі держави: угорська, польська, чеська, 
які ласим оком дивилися на сі багаті галицькі та волинські землі й при кожній 
нагоді раді були собі їх захопити. Се й показалося, як вимер Романів рід: на 
Юрієвих синах, та на внуку – на сині його доньки, що княжив тут по них, а 
був убитий боярами в р. 1340.

рік Бату перейшов Дніпро, приступив під Київ. Дика орда облягла місто, як 
хмара: літописець каже, що від рипу возів, реву верблюдів та іржання коней 
в татарських стадах, що йшли з ордою, гóлоса в місті не можна було чути. 
Князь утік зі страху; люди боронились самі, як могли. Татари своїми тарана-
ми (такі повішені на шнурах бруси, що ними стіни розбивали) розбили мури 
міста. Коли татари відпочивали, люди київські поставили дерев’яну кріпость 
наоколо церкви Богородиці, побудованої Володимиром, але кріпость не була 
сильна: татари зараз здобули її. Люди кинулися тікати до церкви на хори, 
але такої сили людей не витримали мури, і церква впала та людей подавила.

Татари потім перейшли через Київщину, Волинь і Галичину, здобуваючи 
городè, які стояли по дорозі, та побиваючи людей. Пройшли на Угорщину, 
поруйнували її, Польщу також. Потім вернулися назад в чорноморські сте-
пи, осілися над Волгою і послали своїх посланців в сусідні землі, списувати 
людей, щоб давали їм дань. Так попали українські та московські землі в не-
волю татарську.

Багато в тім завинили князі. Хоч яка велика й сильна була орда татар-
ська, але якби вони спільно й однодушно заходилися боронитись від неї, то, 
мабуть, би й відборонились, а в кождім разі – не дали б на таке знищення 
своїх земель татарам. Вони ж не думали про се, не помагали один другому, 
кождий боронив свого города, але на те не мав сили, – або й таке було, що 
лишав людей на ласку Божу та тікав куди видно.

Тому в ріжних місцях на Україні, як показалося, що князі не вміють 
оборонити землю від татар або й бояться з ними боротися, в ріжних місцях 
на Україні люди постановили не слухатись князів і не приймати їх до себе 
більше, а здатись на ласку татарам і тільки їх слухатись.

Знаємо вже, що з княжої управи, з княжих урядників і слуг люди були 
і без того дуже невдоволені, жалілись на здирства й неправди. Тому хотіли 
тепер зовсім відчепитись від князів, за поміччю татар. Бо коли мали й тата-
рам дань давати, і князям, а князі їх не могли нічим від татар захистити, то 
за краще вважали мати діло тільки з татарами та їх ласки шукати. До того 
надіялися, що татари не будуть мішатися до їх справ, а хотіли жити собі по 
своїй волі, без князів та їх начальників, хоч би й під татарами.

Знаємо, що так було в Київщині й на Волині по ріжних місцях, а, мабуть, 
і ще подекуди. Коли князі хотіли силою змусити тих людей до послушності 
потім, як татари пішли собі над Волгу, люди не давались, боронились аж до 
останнього та кликали в поміч татар. А татарам се було на руку, бо князів 
вони боялись, що ті колись при добрій нагоді схочуть відборонитись, а самі 
люди, як почне жити кожна громада осібно, – для татар будуть зовсім без-
печні: що схочеш, те можна буде з ними зробити.

Так на довший час не стало майже зовсім князів в Київщині та Переяслав-
щині. В Чернігівщині князі позоставались, але такі були дрібні та безсильні, 
що нічого не значили. Намножилось їх за той час без кінця і татари робили з 
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ними, що хотіли, не раз без вини убивали або проганяли. Сильна держава на 
Україні зісталася тільки в Галичині та на Волині, і вона по татарськім погромі 
продержалася ще цілих сто літ.

В Галичині не було ніколи багато князів: все знаходилися такі князі, 
що вміли інших вигнати, а собі їх землі позабирати. Коли ж тамошня княжа 
родина вимерла (року 1199), злучив докупи Галичину з Волинею (властиво, 
часткою Волині) волинський князь Роман. Був то князь сміливий, завзятий, 
войовничий, а людям припав до вподоби ще й тим, що приборкав бояр, які 
були забрали велику силу в Галичині й не давали просвітку людям. Тому й 
кияни горнулися до Романа й хотіли його мати своїм князем.

Та він скоро вмер, лишивши двох маленьких синів, і сусіди – угорський 
король та польський князь – хотіли забрати його землі. Але люди трималися 
малих княжат, а старі вірні слуги їх боронили. Коли Романовичі виросли, вони 
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і все робили разом, то мали чималу силу, і за батьківським прикладом по-
чали думати про те, щоб і інші українські землі до себе прилучити. Особливо 
старший з них, Данило, був меткий та рухливий князь.

Та саме тоді стався татарський погром. Данило сховавсь від татар, бо не 
надіявсь оборонитись, а як вийшли вони з його земель, почав збирати сили, 
щоб увільнитися від них. Своїми та братовими силами він не надіявсь побороти 
татар і тому шукав помочі у сусідів. Папа римський, себто найстарший владика 
католицької церкви, мав тоді велику силу й обіцяв Данилові помогти на татар, 
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помогти їй в біді, а наоколо були чужі держави: угорська, польська, чеська, 
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рік Бату перейшов Дніпро, приступив під Київ. Дика орда облягла місто, як 
хмара: літописець каже, що від рипу возів, реву верблюдів та іржання коней 
в татарських стадах, що йшли з ордою, гóлоса в місті не можна було чути. 
Князь утік зі страху; люди боронились самі, як могли. Татари своїми тарана-
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Татари потім перейшли через Київщину, Волинь і Галичину, здобуваючи 
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людей, щоб давали їм дань. Так попали українські та московські землі в не-
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Багато в тім завинили князі. Хоч яка велика й сильна була орда татар-
ська, але якби вони спільно й однодушно заходилися боронитись від неї, то, 
мабуть, би й відборонились, а в кождім разі – не дали б на таке знищення 
своїх земель татарам. Вони ж не думали про се, не помагали один другому, 
кождий боронив свого города, але на те не мав сили, – або й таке було, що 
лишав людей на ласку Божу та тікав куди видно.
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оборонити землю від татар або й бояться з ними боротися, в ріжних місцях 
на Україні люди постановили не слухатись князів і не приймати їх до себе 
більше, а здатись на ласку татарам і тільки їх слухатись.

Знаємо вже, що з княжої управи, з княжих урядників і слуг люди були 
і без того дуже невдоволені, жалілись на здирства й неправди. Тому хотіли 
тепер зовсім відчепитись від князів, за поміччю татар. Бо коли мали й тата-
рам дань давати, і князям, а князі їх не могли нічим від татар захистити, то 
за краще вважали мати діло тільки з татарами та їх ласки шукати. До того 
надіялися, що татари не будуть мішатися до їх справ, а хотіли жити собі по 
своїй волі, без князів та їх начальників, хоч би й під татарами.

Знаємо, що так було в Київщині й на Волині по ріжних місцях, а, мабуть, 
і ще подекуди. Коли князі хотіли силою змусити тих людей до послушності 
потім, як татари пішли собі над Волгу, люди не давались, боронились аж до 
останнього та кликали в поміч татар. А татарам се було на руку, бо князів 
вони боялись, що ті колись при добрій нагоді схочуть відборонитись, а самі 
люди, як почне жити кожна громада осібно, – для татар будуть зовсім без-
печні: що схочеш, те можна буде з ними зробити.

Так на довший час не стало майже зовсім князів в Київщині та Переяслав-
щині. В Чернігівщині князі позоставались, але такі були дрібні та безсильні, 
що нічого не значили. Намножилось їх за той час без кінця і татари робили з 
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7. ЛИТВА ТА ПОЛЬЩА ЗАБИРАЮТЬ СОБІ 
УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ

Так ослабла й розпалась Українська держава. Винні в тім були князі й 
бояри, що бралися правити, а не вміли ані завести ладу, ані задержати вкупі 
українські землі. Винна була й громада, що вміла жалітися на княже та бояр-
ське безголов’я, але не старалась і не уміла направити того і вкінці піддавалася 
під татарську власть, замість того, щоб завести порядок у своїй державі. 
Власна держава – велика сила до всього доброго, треба тільки постаратись, 
щоб у ній був добрий лад. А окремим городам та селам без державної зв’язі, 
без спільної сили і поради і в теперішніх часах не дадуть прожити, а не тільки 
в тодішніх. І як розбилась та поділилась Україна, – стали загарбувати укра-
їнські землі держави сусідні.

Поділені та ослаблені землі подніпрянські, в Київщині та Чернігівщині, 
стали забирати князі литовські. Саме тоді, як на Україну впала татарщина, 
у литовського народу зав’язувалась своя власна держава, і войовничі, меткі 
князі литовські почали забирати землі білоруські, сусідні з Литвою, а далі й 
українські.

Робили се вони помалу й потиху, без ґвалту і крику. Дрібним князям 
казали помагати їм на війні, слухатись як своїх зверхників, як що накажуть, 
і ті, не маючи сили противитись, мусили слухатись. Люди, наскучивши не-
порядками і татарською неволею, легко приймали власть князів литовських. 
Тим більше, що князі литовські в справи їх не мішались, нічого не переміняли. 
“Ми старини не рухаємо, а новини не уводимо”, – казали звичайно литовські 
князі, і справді не робили спочатку великих перемін.

Ті князі з литовського княжого дому, чи литовські пани та воєводи, що 
осідалися по українських краях та городах, хрестились на православну віру 
(Литва була тоді ще не хрещена). Приймали українську мову, в суді судили 
по місцевим звичаям, в управі теж місцевих порядків пильнували, і з часом 
вони й самі забували, що вони не українці, а литвини, і люди того не пам’ятали 
й уважали їх за своїх.

В 1340 р. бояри галицькі та волинські, забивши свого князя, що у них 
княжив (був він внук короля Юрія по матері, а по батькові з польського роду), 
добровільно взяли за князя Любарта, сина литовського князя Гедиміна. Але 
того не схотіли допустити король польський і угорський, що вже давніше умо-
вилися собі забрати землі галицькі та волинські, бачучи, що бояри не живуть 
добре з своїм князем. Коли ті бояри свого князя вбили, зараз польське військо 
з одного боку, а угорське – з другого рушили в Галичину.

Найстарший з бояр Дмитро Дедько, що правив тоді Галичиною, покликав 
татар до помочі й з ними відігнав поляків та угрів. Одначе тим не скінчилося: 
35 літ воювались поляки та угри з Любартом за галицько-волинські землі. 

Любарт хотів їх собі задержати, поляки та угри хотіли собі взяти. Галичину 
опанували поляки, Волинь держав Любарт.

Та незабаром то все змінилось. В Польщі вмер король, не лишивши синів, 
тільки доньку. Найстарший з князів литовських (“великий князь”) Ягайло, 
Любартів братанич, посватав ту королівну. Польські пани згодилися видати 
її за нього з тим, щоб він охрестив свою Литву на католицьку віру (поляки 
були католики) і прилучив на вічні часи до Польщі всі землі, які до литовських 
князів належали, отже, й білоруські та українські. Ягайло на се згодився, бо 
хотів бути королем над Польщею й Литвою, й списали таку умову про злуку 
Польщі й Литви в одну державу.

Сталось се в році 1385. Ягайло оженився з польською королівною й став 
королем у Польщі, а поляки надіялися, що тепер всі землі литовські, білоруські 
й українські їх будуть. Та воно не пішло так легко.

Самі землі не хотіли переходити до Польщі, бо під литовськими князями 
вони жили по своїм давнім звичаям, а поляки в тих землях, які забрали – от 
як у Галичині, заводили польську та латинську мову, польські порядки, за-
бирали ґрунти й роздавали полякам, – як далі побачимо. Князі з литовського 
роду, що сиділи по землях українських та інших, теж не хотіли під Польщу 
йти. Брат Ягайлів, у перших Витовт, схотів стати великим князем та правити 
замість Ягайла в землях литовських. Почалися за те великі суперечки – по-
тяглися вони більше як на півтораста літ.

Поляки покликались на ту умову про злуку 1385 р., а литовські князі й 
пани казали, що вони на ту умову не приставали, а Ягайло зробив її само-
вільно, їх не питаючись. Вони вибирали собі великих князів, які хоч узнавали 
польських королів (Ягайлових синів та внуків) своїми старшими, але ні в 
чім їх не слухали й правили зовсім на свою руку. Щоб досягти свого – мати 
литовські землі під Польщею, поляки не раз умисно вибирали собі тих вели-
ких князів литовських за королів (бо то була та сама княжа сім’я – потомки 
Гедиміна). Але і в такім разі литовські пани та князі правили своїм краєм 
окремо від Польщі.

Багато про се сварились, навіть і воювались, та се не помагало: Велике 
князівство Литовське було собі окремо, хоч часом один і той самий чоловік 
був заразом і великим князем литовським, і королем польським: в Польщі 
правило правительство польське, в Великім князівстві Литовськім – литов-
ське, а король чи великий князь і тут, і там небагато значив.

Одначе зовсім відірватися від Польщі литовські пани, що правили Великим 
князівством Литовським, теж не хотіли, бо поляки помагали їм держати в руках 
українські та білоруські землі. Ті пани литвини по тім, як їх вихрестив Ягайло, 
стали католиками, через те були полякам ближчі, і ті помагали їм на право-
славних – то значить на українських та білоруських панів та князів. Від поляків 
литовські правителі переймали також постанови ріжні, які були їм на руку. 
Постановили й таке, щоб православних на ніяке вище начальство не пускати.
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добровільно взяли за князя Любарта, сина литовського князя Гедиміна. Але 
того не схотіли допустити король польський і угорський, що вже давніше умо-
вилися собі забрати землі галицькі та волинські, бачучи, що бояри не живуть 
добре з своїм князем. Коли ті бояри свого князя вбили, зараз польське військо 
з одного боку, а угорське – з другого рушили в Галичину.

Найстарший з бояр Дмитро Дедько, що правив тоді Галичиною, покликав 
татар до помочі й з ними відігнав поляків та угрів. Одначе тим не скінчилося: 
35 літ воювались поляки та угри з Любартом за галицько-волинські землі. 

Любарт хотів їх собі задержати, поляки та угри хотіли собі взяти. Галичину 
опанували поляки, Волинь держав Любарт.

Та незабаром то все змінилось. В Польщі вмер король, не лишивши синів, 
тільки доньку. Найстарший з князів литовських (“великий князь”) Ягайло, 
Любартів братанич, посватав ту королівну. Польські пани згодилися видати 
її за нього з тим, щоб він охрестив свою Литву на католицьку віру (поляки 
були католики) і прилучив на вічні часи до Польщі всі землі, які до литовських 
князів належали, отже, й білоруські та українські. Ягайло на се згодився, бо 
хотів бути королем над Польщею й Литвою, й списали таку умову про злуку 
Польщі й Литви в одну державу.

Сталось се в році 1385. Ягайло оженився з польською королівною й став 
королем у Польщі, а поляки надіялися, що тепер всі землі литовські, білоруські 
й українські їх будуть. Та воно не пішло так легко.

Самі землі не хотіли переходити до Польщі, бо під литовськими князями 
вони жили по своїм давнім звичаям, а поляки в тих землях, які забрали – от 
як у Галичині, заводили польську та латинську мову, польські порядки, за-
бирали ґрунти й роздавали полякам, – як далі побачимо. Князі з литовського 
роду, що сиділи по землях українських та інших, теж не хотіли під Польщу 
йти. Брат Ягайлів, у перших Витовт, схотів стати великим князем та правити 
замість Ягайла в землях литовських. Почалися за те великі суперечки – по-
тяглися вони більше як на півтораста літ.

Поляки покликались на ту умову про злуку 1385 р., а литовські князі й 
пани казали, що вони на ту умову не приставали, а Ягайло зробив її само-
вільно, їх не питаючись. Вони вибирали собі великих князів, які хоч узнавали 
польських королів (Ягайлових синів та внуків) своїми старшими, але ні в 
чім їх не слухали й правили зовсім на свою руку. Щоб досягти свого – мати 
литовські землі під Польщею, поляки не раз умисно вибирали собі тих вели-
ких князів литовських за королів (бо то була та сама княжа сім’я – потомки 
Гедиміна). Але і в такім разі литовські пани та князі правили своїм краєм 
окремо від Польщі.

Багато про се сварились, навіть і воювались, та се не помагало: Велике 
князівство Литовське було собі окремо, хоч часом один і той самий чоловік 
був заразом і великим князем литовським, і королем польським: в Польщі 
правило правительство польське, в Великім князівстві Литовськім – литов-
ське, а король чи великий князь і тут, і там небагато значив.

Одначе зовсім відірватися від Польщі литовські пани, що правили Великим 
князівством Литовським, теж не хотіли, бо поляки помагали їм держати в руках 
українські та білоруські землі. Ті пани литвини по тім, як їх вихрестив Ягайло, 
стали католиками, через те були полякам ближчі, і ті помагали їм на право-
славних – то значить на українських та білоруських панів та князів. Від поляків 
литовські правителі переймали також постанови ріжні, які були їм на руку. 
Постановили й таке, щоб православних на ніяке вище начальство не пускати.
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З того українські князі та пани були дуже незадоволені й пробували 
бунтуватися. Але не мали стільки сміливості та однодушності, щоб усім по-
встати: одні забунтують, а інші притихнуть, і так з того нічого не виходило, і 
мусили вкінці тихо сидіти. А державою правили пани з литвинів, і так хотіли 
справою вести, щоб і з Польщею разом бути, і осібну державу мати та нею 
самим правити.

Коли ж поляки побачили, що не можуть зробити одну державу з Польщі 
та Литви, то захотіли прилучити до Польщі принаймні українські землі, що 
належали до Литви. Довго про се спорились і навіть воювались. За Ягайла 
забрали поляки Поділля, а інших земель не могли. Аж у 1569 р. се їм удалось.

Тоді королем польським і великим князем литовським був Жиґимонт-
Авґуст, правнук Ягайла. Він не мав синів і боявся, що як умре, то Литва від-
ділиться від Польщі, і всякими способами помагав зв’язати Литву з Польщею 
в одну державу. Для сього був скликаний в місті Любліні сойм з Польщі й 
Литви. Литва й тут противилася, та щоб перешкодити, не допустити до по-
станови, навіть тихенько з сойму від’їхала. Але поляки постановили без неї, 
що українські землі – Волинь, Брацлавщина (де Вінниця й Умань), Київщина 
з задніпрянськими землями й Підляшшя (по ріці Богу) мають бути прилучені 
до Польщі. Видали про се маніфест і наказали панам і послам (депутатам) з 
тих земель приїхати на польський сойм – зложити присягу Польщі. Інакше 
грозилися, що відберуть від них маєтності й уряди.

Пани й посли з українських земель приїхали, але просили короля, аби їх 
не змушував до тої присяги, не прилучав їх силоміць до Польщі. Та король 
не слухав: казав присягати, бо інакше буде відбирати маєтності й уряди. Пани 
настрашились і хоч з плачем, а присягли: не мали сміливості противитись.

Так тоді сливе всі українські землі прилучено до Польщі. Тільки за-
карпатські землі зіставались далі під Угорщиною та Чернігівщина тоді на-
лежала до Москви, бо тамошні православні пани, як воювались з литвинами, 
піддалися Москві. Але і Чернігівщину трохи згодом поляки забрали, хоч на 
коротко, – тільки тридцять літ перед Хмельниччиною, яка всі землі задні-
прянські й київські від Польщі відірвала.

8. ПОЛЬСЬКІ ПОРЯДКИ НА УКРАЇНІ
Котрі землі переходили під Польщу, заводили там поляки польські по-

рядки: спочатку в Галичині, потім на Поділлі, а тепер і по всій Україні. А 
були ті порядки для українських людей, а особливо для людей простих, дуже 
недобрі, далеко гірші, ніж були в державі українській, а навіть литовській 
(поки литовські пани не почали заводити польських порядків). Прийшлось 
українцям пожалувати й за своєю власною державою, та нічого робити: тепер 
усім рядили поляки, а українці не мали ні в чім голосу.

Поляки були католики й мали то собі за обов’язок, щоб свою католицьку 
віру ширити, а інші віри тіснити, аби люди на католицьку віру переходили. 

Так учили їх духовні, і так їх королі й пани старались робити. Українці ж 
були православні, і для того у всім мали прикрості, і не було їм ходу ні в чім.

Пани-поляки так уважали, що православні не можуть бути допущені до 
ніякого начальства, до ніякого уряду: напр., міщанин, котрий православний, 
не повинен бути вибраний ні в яку старшину. Навіть до цехів або до ремесла 
в науку православних не приймали: ні до чого їм приступу не мало бути. За 
ніщо кождого православного мали, а українці були тоді всі православні.

 У Львові, столиці галицькій, українцям вільно було мати доми тільки 
при одній улиці, більше ніде, і тільки на тій одній улиці можна було дзвонити 
в дзвони православної церкви, можна було священикам ходити з хрестами та 
хоругвами, можна було ховати мерця з процесією. Нових церков, особливо 
кам’яних, не вільно було православним ніде ставити. А хоч сих заборон не 
завсіди пильновано, то все-таки ними дуже докучали православним.

Мову у всім заведено польську та латинську, і в судах судили по поль-
ському праву, а не так, як люди на Україні звикли. Начальниками всякими 
королі настановляли тільки поляків. Полякам роздавали землі всякі – порожні 
чи з селянами. У панів українських землі відбирали та полякам оддавали, або 
ріжними способами до того приводили, щоб ті землі в польські руки йшли. 
Намовляли українських панів, аби видавали доньок за поляків та маєтками 
наділяли. Не раз український пан, женячися з полькою, й сам мусив на като-
лицьку віру перейти (бо католикам женитися з православними заборонялось), 
і діти його вже ставали поляками. І так з часом звелося зовсім українське 
панство. Князі Острозькі довго славилися як голови українського народу, 
як перші оборонці православної віри, помічники українцям в освіті: князь 
Константин заложив українську школу в своїм місті – Острогу, друкував 
книжки й інші добрі речі для України робив. А вже сини його були католики 
й поляки, і всі величезні його маєтки пішли в польські та католицькі руки! 
Отак з часом стали на Україні панами самі поляки, а українці – самі міщани 
та селяни, панські піддані-кріпаки.

Селянам та всякому убогому людові і в Польщі було недобре, бо пани 
здавна там велику забрали силу, а на Україні – то й поготів. За давніх часів 
на Україні були невільники, такі, що в панськім дворі сиділи і на панській 
страві робили; але були й свободні селяни, які на своїй землі сиділи і тільки на 
князя податки платили, а в громаді своїй всякі свої справи самі порядкували. 
За польських часів невільників ніби не стало, але всіх селян в таке кріпацтво 
повернено, що мало що від невільництва ріжнилось.

Земля тепер уся вважалась панською: панам повіддавано селян з землею, 
а котрі землі з селянами не були ще віддані панам на вічність, то такі ріжним 
панам віддавалися в державу (звалися такі пани державцями й старостами), 
і вони тими селянами так само рядили, як пани-дідичі своїми “підданими” – 
кріпаками. Могли від селянина, або як вони його називали – від “холопа”, 
землю відібрати, землю з селянином чи нарізно іншому панові продати.  
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З того українські князі та пани були дуже незадоволені й пробували 
бунтуватися. Але не мали стільки сміливості та однодушності, щоб усім по-
встати: одні забунтують, а інші притихнуть, і так з того нічого не виходило, і 
мусили вкінці тихо сидіти. А державою правили пани з литвинів, і так хотіли 
справою вести, щоб і з Польщею разом бути, і осібну державу мати та нею 
самим правити.

Коли ж поляки побачили, що не можуть зробити одну державу з Польщі 
та Литви, то захотіли прилучити до Польщі принаймні українські землі, що 
належали до Литви. Довго про се спорились і навіть воювались. За Ягайла 
забрали поляки Поділля, а інших земель не могли. Аж у 1569 р. се їм удалось.

Тоді королем польським і великим князем литовським був Жиґимонт-
Авґуст, правнук Ягайла. Він не мав синів і боявся, що як умре, то Литва від-
ділиться від Польщі, і всякими способами помагав зв’язати Литву з Польщею 
в одну державу. Для сього був скликаний в місті Любліні сойм з Польщі й 
Литви. Литва й тут противилася, та щоб перешкодити, не допустити до по-
станови, навіть тихенько з сойму від’їхала. Але поляки постановили без неї, 
що українські землі – Волинь, Брацлавщина (де Вінниця й Умань), Київщина 
з задніпрянськими землями й Підляшшя (по ріці Богу) мають бути прилучені 
до Польщі. Видали про се маніфест і наказали панам і послам (депутатам) з 
тих земель приїхати на польський сойм – зложити присягу Польщі. Інакше 
грозилися, що відберуть від них маєтності й уряди.

Пани й посли з українських земель приїхали, але просили короля, аби їх 
не змушував до тої присяги, не прилучав їх силоміць до Польщі. Та король 
не слухав: казав присягати, бо інакше буде відбирати маєтності й уряди. Пани 
настрашились і хоч з плачем, а присягли: не мали сміливості противитись.

Так тоді сливе всі українські землі прилучено до Польщі. Тільки за-
карпатські землі зіставались далі під Угорщиною та Чернігівщина тоді на-
лежала до Москви, бо тамошні православні пани, як воювались з литвинами, 
піддалися Москві. Але і Чернігівщину трохи згодом поляки забрали, хоч на 
коротко, – тільки тридцять літ перед Хмельниччиною, яка всі землі задні-
прянські й київські від Польщі відірвала.

8. ПОЛЬСЬКІ ПОРЯДКИ НА УКРАЇНІ
Котрі землі переходили під Польщу, заводили там поляки польські по-

рядки: спочатку в Галичині, потім на Поділлі, а тепер і по всій Україні. А 
були ті порядки для українських людей, а особливо для людей простих, дуже 
недобрі, далеко гірші, ніж були в державі українській, а навіть литовській 
(поки литовські пани не почали заводити польських порядків). Прийшлось 
українцям пожалувати й за своєю власною державою, та нічого робити: тепер 
усім рядили поляки, а українці не мали ні в чім голосу.

Поляки були католики й мали то собі за обов’язок, щоб свою католицьку 
віру ширити, а інші віри тіснити, аби люди на католицьку віру переходили. 

Так учили їх духовні, і так їх королі й пани старались робити. Українці ж 
були православні, і для того у всім мали прикрості, і не було їм ходу ні в чім.

Пани-поляки так уважали, що православні не можуть бути допущені до 
ніякого начальства, до ніякого уряду: напр., міщанин, котрий православний, 
не повинен бути вибраний ні в яку старшину. Навіть до цехів або до ремесла 
в науку православних не приймали: ні до чого їм приступу не мало бути. За 
ніщо кождого православного мали, а українці були тоді всі православні.

 У Львові, столиці галицькій, українцям вільно було мати доми тільки 
при одній улиці, більше ніде, і тільки на тій одній улиці можна було дзвонити 
в дзвони православної церкви, можна було священикам ходити з хрестами та 
хоругвами, можна було ховати мерця з процесією. Нових церков, особливо 
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ріжними способами до того приводили, щоб ті землі в польські руки йшли. 
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землю відібрати, землю з селянином чи нарізно іншому панові продати.  
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Могли на підданих накладати всякі роботи, датки й чинші (грошеві податки), 
й справді накладали все нові та нові.

Наприклад, коло року 1450 в Галичині селяни давали з лану ґрунту (коло 
15 десятин) від 30 до 48 грошей, велику міру вівса – звану “колодою” й робили 
14 днів панщини до року. А сто літ пізніше давали стільки, що се виходило 
на 4 і на 8 колод вівса, а панщини мали робити два або три дні на тиждень з 
господарства, а господарства були вже не ланові, а півланові!

Пізніше ще збільшилась та панщина, так що селяни не мали просвітку й 
мало не цілий тиждень мусили робити на панських ланах, не можучи робити 
на себе. А при тім мусили зносити всякі кривди й поневірку від пана. Он як 
писав один француз, що побував на Україні перед Хмельниччиною:

“Селяни дуже бідують, три дні на тиждень мусять ходити вони на пан-
щину (а бувало й далеко більше, як три дні), і крім того з свого господарства 
дають своєму панові по кілька мір хліба, курей та гусей. Крім того вони возять 
дрова до двору й мусять сповняти ріжні-преріжні роботи. Дають дань гро-
шима, десяту вівцю від овець, так само від свиней, від пасіки десятий улій, а 
щотретього року від худоби мають дати третього вола. Все, що подобається 
панові, мусить селянин йому віддати. Не диво, що бідні селяни не мають 
нічого. Мало ще того: пан може не тільки забрати від селянина все, що він 
має, але й позбавити його самого життя. Польські пани панують і живуть, 
як у раю, а селяни мучаться, як у пеклі. Коли ж пан трапиться недобрий, то 
гірше їм, як у каторзі”.

На всякі кривди від панів не було суду, ні управи. У всяких справах 
селянина судив його пан, міг засудити хоч на шибеницю за що-небудь, хоч 
би за непослух, і на те не можна було нікому скаржитись: сам король не міг 
мішатися в те, що робив пан з своїм селянином.

Щоправда, не тільки селянинові, а й панові нелегко було найти суд та 
управу, особливо на сильнішого та багатшого пана. Не було в Польщі ані 
доброго суду, ані порядку. Короля ніхто не слухав, а хто мав силу, того було 
й право. Не було оборони, ані спокою. 

Татари набігали раз у раз на українські землі, палили села й вели силу 
людей в неволю. Вони тоді оснувалися в Криму, і король польський не міг з 
ними ради дати. Військо польське не вміло боронити людей від татар, зате 
добре вміло кривдити людей та обдирати, стоячи постоєм. Королі нарешті 
пообіцяли татарському ханові, що будуть рік-річно платити йому дань, аби 
лише не нападав на українські землі, але й се нічого не помагало, хан гроші 
брав, а проте раз у раз насилав свою орду на Україну забирати худобу та 
людей в неволю. Тих людей татари продавали в неволю в далекі краї і у себе 
до господарства, до роботи уживали.

Так гірко було людям на Україні: не було просвітку від панів, а що не взяв 
пан, – заграбив своєвільний вояк польський, або спалив та забрав татарин. 
Як то у пісні співають:

Зажурилась Україна, що ніде прожити, –
Витоптала орда конем маленькії діти! 
Ой маленьких витоптала, великих забрала, 
Назад руки постягала, під хана погнала.

Багато тоді зложено жалісних пісень, так званих дум та псальм невіль-
ницьких про біду від татарського грабування, про тяжку долю невільників у 
неволі татарській або турецькій, що й досі ще в нашому народі пам’ятаються:

За річкою огні горять,
Там Татари полон ділять:
Село наше запалили
І багатство розграбили,
Стару неньку зарубали,
А миленьку в полон взяли:
А в долині бубни гудуть,
Що на заріз людей ведуть:
Коло шиї аркан в’ється,
А по ногам ланцух б’ється.

А про невільників в турецькій неволі, що їх турки, в кайдани закувавши, 
уживали до тяжкої роботи – до веслування на своїх кораблях, званих галерами 
або каторгами, така є сумна і жалісна дума стародавня (“Плач невільників”):

У святу неділю не сизі орли заклекотіли,
Як то бідні невольники у тяжкій неволі заплакали,
Угору руки підіймали, кайданами забрязчали,
Господа милосердного прохали та благали:
“Подай нам, Господи, з неба дрібен дощик,
А знизу – буйний вітер!
Хоча й би чи не встала на Чорному морю бистрая хвиля,
Хоча й би чи не повиривала якорів з турецької каторги!
Да вже ся нам турецька-бусурманська каторга надоїла:
Кайдани-залізо ноги повиривало,
Біле тіло козацьке, молодецьке коло жовтої кости пошмугляло!”
Баша турецький, бусурманський, недовірок християнський*,
По ринку він походжає, він сам добре те зачуває,
На слуги свої, на турки-яничари** зо зла гукає:
“Кажу я вам, турки-яничари, добре ви дбайте,
Із ряду до ряду заходжайте,
По три пучки тернини і червоної таволги набирайте,
Бідного невольника по тричі в однім місці затинайте!”
То ті слуги турки-яничари добре дбали,
Із ряду до ряду заходжали,

* Себто такий, що був християнин, та турецьку віру прийняв, до турків попавшися: 
такі перевертні найгірше невільників мучили.

** Турецьке військо так звалось.
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По три пучки тернини і червоної таволги у руки набирали,
По тричі в однім місці бідного невольника затинали,
Тіло біле козацьке-молодецьке коло жовтої кости обривали,
Кров християнську неповинно проливали.
Стали бідні невольники на собі кров християнську забачати,
Стали землю турецьку, віру бусурманську клясти-проклинати:
“Ти, земле турецька, віро бусурманська, ти, розлуко християнська!
Не одного ти розлучила з отцем, з матер’ю, або брата з сестрою,
Або мужа з вірною жоною!”
Визволь, Господи, всіх бідних невольників з тяжкої неволі турецької, 
З каторги бусурманської 
На тихі води, 
На ясні зорі, 
У край хрещений, 
У мир веселий, 
У городи християнські!

9. КОЗАЧЧИНА
Від тяжкої панщини, від усяких панських кривд почали селяни тікати в 

світ за очі, де далі – то все більше. Переходити селянинові з місця на місце 
не вільно було, тому тікали потайки. З Галичини йшли на Поділля, де було 
просторніше, на робітника тяжче, а на панщину легше, з Волині – на По-
божжя (де Вінниця й Умань), з лісових країв – до Київщини та за Дніпро.

Сі краї подніпрянські прозивалися тоді Україною, бо лежали вже “на 
краю” держави й з нею зачиналися дикі степи. Така назва була вже за часів 
Київської держави, а тепер особливо прив’язалась до сих сторін. З кінцем XV 
віку (від року 1482 почавши) татари кримські дуже часто на них нападали, бо 
король польський посварився з кримським ханом. Оборони тому краєві від 
держави не було, і за кільканадцять літ вичистили татари сю велику країну 
як шкло: зісталося кілька городів, де були кріпості й стояло потрохи війська, 
як Київ, Канів, Черкаси, Остер. А з сіл люди мусили тікати, бо не можна 
було ані жити, ані господарити серед таких татарських походів. Повтікали в 
лісові краї.

Так сей гарний край, де колись цвіло українське життя, був занапащений 
дурною управою – спочатку своїх князів та бояр, а добитий був безголов’ям 
королів та панів польських та литовських, що землі сі загорнули, а оборонити 
не вміли. Лежав пусткою без малого сто літ. Розмножився тут звір, риба в 
ріках, а людей не було. Тільки поблизу кріпостей, – куди б утікати можна 
було, орали землю, та й то сторожів ставили наоколо, аби татари не захопили. 
Як у пісні ще й досі співають:

Ой в неділеньку рано пораненько 
Да ізібрав женців да Коваленко, 

Да й усе женці одбірнії, 
Поробив їм серпи да все золотії. 
Ой повів женців на яру пшеницю. 
“Ой жніте, женчики, обжинайтеся, 
І на чорную хмару озирайтеся, 
А я піду додому пообідаю, 
Жінку та діточок да одвідаю”. 
Ой і жнуть женці, розжинаються, 
На чорную хмару озираються. 
Ой то ж не хмара, то орда іде, 
А Коваленко та передок веде! 
Зв’язали руки да сирицею, 
А залили очі та живицею.

Себто повиймали очі, аби не втік!
Але той спустошений край, розкішний та вільний, вабив до себе людей 

сміливих. Знаходилося чимало таких, що йшли на весну, на літо в сі краї, ло-
вили рибу, звіря били, пасіки закладали, а на зиму тільки до городів верталися.

В степах стрічались вони з татарськими чабанами або з такими ж татар-
ськими пройдисвітами, як і вони самі. Часом їх татари поб’ють та полуплять, 
часом вони татар підчикрижать та худобу заберуть. Такі татарські заволоки, 
воєнні неприкаяні люди звались козаками, то се ім’я й до наших людей при-
стало, що тут степами та пустками тинялись та промишляли.

З часом намножилось тих людей – козаків наших – багато. Старостам 
та воєводам, що по пограничних городах сиділи, були вони наручні, бо на 
татар страху наганяли, та й живились від них ті старости, як козаки з ріж-
ною здобиччю з степів на зиму приходили. Один такий староста – Остап 
Дашкович, староста черкаський, українець з роду, радив королеві, щоб з тих 
козаків зложити таке військо, яке б Україну від татар стерегло: взяти тисячу 
або дві тисячі козаків, платити їм з скарбу (казни), а вони б від татар Укра-
їну берегли. З тої ради нічого не вийшло, але видко з неї, що козаків тоді на 
Україні було вже дуже багато.

Що більше козаків ставало, то убувало сміливості татарам, а козакам 
прибувало. Все далі запускались вони в степи, під самі кочовища татарські, 
відбирали їм худобу, набігали на їх краї, відбивали від них невільників та самих 
татар в неволю забирали. Нижче порогів Дніпрових, де Дніпро ділиться та 
робить острови серед лози та очерету так, що й не видко їх, поставили вони 
собі кріпость. Звалась вона С і ч  або К і ш  козацький, а переносилась на 
ріжні острови й місця: часом була на острові Хортиці, часом на Базвлуку, на 
Микитинім Розі, на Чортомлику.

Тут тримали козаки всякий запас, зброю, тут була їх столиця, бо сюди 
ніхто не міг до них дістатись: ні поляки, ні татари, ні турки; тут було їх цар-
ство. І тому самі козаки стали зватись запорозькими, або низовими – що на 
“Низу” Дніпра сиділи.
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По три пучки тернини і червоної таволги у руки набирали,
По тричі в однім місці бідного невольника затинали,
Тіло біле козацьке-молодецьке коло жовтої кости обривали,
Кров християнську неповинно проливали.
Стали бідні невольники на собі кров християнську забачати,
Стали землю турецьку, віру бусурманську клясти-проклинати:
“Ти, земле турецька, віро бусурманська, ти, розлуко християнська!
Не одного ти розлучила з отцем, з матер’ю, або брата з сестрою,
Або мужа з вірною жоною!”
Визволь, Господи, всіх бідних невольників з тяжкої неволі турецької, 
З каторги бусурманської 
На тихі води, 
На ясні зорі, 
У край хрещений, 
У мир веселий, 
У городи християнські!

9. КОЗАЧЧИНА
Від тяжкої панщини, від усяких панських кривд почали селяни тікати в 

світ за очі, де далі – то все більше. Переходити селянинові з місця на місце 
не вільно було, тому тікали потайки. З Галичини йшли на Поділля, де було 
просторніше, на робітника тяжче, а на панщину легше, з Волині – на По-
божжя (де Вінниця й Умань), з лісових країв – до Київщини та за Дніпро.

Сі краї подніпрянські прозивалися тоді Україною, бо лежали вже “на 
краю” держави й з нею зачиналися дикі степи. Така назва була вже за часів 
Київської держави, а тепер особливо прив’язалась до сих сторін. З кінцем XV 
віку (від року 1482 почавши) татари кримські дуже часто на них нападали, бо 
король польський посварився з кримським ханом. Оборони тому краєві від 
держави не було, і за кільканадцять літ вичистили татари сю велику країну 
як шкло: зісталося кілька городів, де були кріпості й стояло потрохи війська, 
як Київ, Канів, Черкаси, Остер. А з сіл люди мусили тікати, бо не можна 
було ані жити, ані господарити серед таких татарських походів. Повтікали в 
лісові краї.

Так сей гарний край, де колись цвіло українське життя, був занапащений 
дурною управою – спочатку своїх князів та бояр, а добитий був безголов’ям 
королів та панів польських та литовських, що землі сі загорнули, а оборонити 
не вміли. Лежав пусткою без малого сто літ. Розмножився тут звір, риба в 
ріках, а людей не було. Тільки поблизу кріпостей, – куди б утікати можна 
було, орали землю, та й то сторожів ставили наоколо, аби татари не захопили. 
Як у пісні ще й досі співають:

Ой в неділеньку рано пораненько 
Да ізібрав женців да Коваленко, 

Да й усе женці одбірнії, 
Поробив їм серпи да все золотії. 
Ой повів женців на яру пшеницю. 
“Ой жніте, женчики, обжинайтеся, 
І на чорную хмару озирайтеся, 
А я піду додому пообідаю, 
Жінку та діточок да одвідаю”. 
Ой і жнуть женці, розжинаються, 
На чорную хмару озираються. 
Ой то ж не хмара, то орда іде, 
А Коваленко та передок веде! 
Зв’язали руки да сирицею, 
А залили очі та живицею.

Себто повиймали очі, аби не втік!
Але той спустошений край, розкішний та вільний, вабив до себе людей 

сміливих. Знаходилося чимало таких, що йшли на весну, на літо в сі краї, ло-
вили рибу, звіря били, пасіки закладали, а на зиму тільки до городів верталися.

В степах стрічались вони з татарськими чабанами або з такими ж татар-
ськими пройдисвітами, як і вони самі. Часом їх татари поб’ють та полуплять, 
часом вони татар підчикрижать та худобу заберуть. Такі татарські заволоки, 
воєнні неприкаяні люди звались козаками, то се ім’я й до наших людей при-
стало, що тут степами та пустками тинялись та промишляли.

З часом намножилось тих людей – козаків наших – багато. Старостам 
та воєводам, що по пограничних городах сиділи, були вони наручні, бо на 
татар страху наганяли, та й живились від них ті старости, як козаки з ріж-
ною здобиччю з степів на зиму приходили. Один такий староста – Остап 
Дашкович, староста черкаський, українець з роду, радив королеві, щоб з тих 
козаків зложити таке військо, яке б Україну від татар стерегло: взяти тисячу 
або дві тисячі козаків, платити їм з скарбу (казни), а вони б від татар Укра-
їну берегли. З тої ради нічого не вийшло, але видко з неї, що козаків тоді на 
Україні було вже дуже багато.

Що більше козаків ставало, то убувало сміливості татарам, а козакам 
прибувало. Все далі запускались вони в степи, під самі кочовища татарські, 
відбирали їм худобу, набігали на їх краї, відбивали від них невільників та самих 
татар в неволю забирали. Нижче порогів Дніпрових, де Дніпро ділиться та 
робить острови серед лози та очерету так, що й не видко їх, поставили вони 
собі кріпость. Звалась вона С і ч  або К і ш  козацький, а переносилась на 
ріжні острови й місця: часом була на острові Хортиці, часом на Базвлуку, на 
Микитинім Розі, на Чортомлику.

Тут тримали козаки всякий запас, зброю, тут була їх столиця, бо сюди 
ніхто не міг до них дістатись: ні поляки, ні татари, ні турки; тут було їх цар-
ство. І тому самі козаки стали зватись запорозькими, або низовими – що на 
“Низу” Дніпра сиділи.
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Господарили в степах та по ріках – рибу ловили, пасічникували, над та-
тарами промишляли, а як скучилося, вибирались походом десь у дальші краї. 
На Волощині (в теперішній Бессарабії та Румунії) тоді були часті війни, то 
козаки туди ходили помагати воєводі волоському, чи іншому кому, на турків 
та татар особливо. Бо через те, що Україна тоді таку біду від татар та турків 
терпіла, мали наші люди, а в тім і козаки, велике на них завзяття. За най-
святішу річ уважали з “бусурманами” воювати. Тож як не було якої війни, то 
козаки йшли походом просто на турецькі або татарські городи в Крим, над 
Чорне море, де були турецькі городи Очаків, Акерман, Кілія, Варна.

А ще частіше робили собі великі човни – чайками звалися, та й пускалися, 
як за давніх, київських часів, Дніпром на море. Приставали до побережних 
міст, виходили несподівано на берег, нападали на міста й села, забирали з 
собою здобич, котра легша та дорожча, випускали невільників на волю. Все 
інше палили та швиденько на човни, та й гайда назад, поки там татари чи 
турки зібрались. Великого страху тим завдавали татарам та туркам.

Їздили під сам Константинополь: прокрадались між турецькі кораблі, що 
доїзду стерегли, та під самим носом у турецького султана палили та руйнували 
передмістя. Або переїздили на противний азійський берег Чорного моря й 
там палили та руйнували багаті турецькі міста.

Правда, не раз велика буря розбивала ті козацькі човни, заносила їх боз-
на-куди, й пропадала та потопала в морі велика сила козацького війська – як 
у думі співається:

Ой на Чорному морю, на камені біленькім,
Там сидить сокіл ясненький,
Жалібненько квилить-проквиляє
І на Чорнеє море спильна поглядає,
Що на Чорному морю щось недобре починає.
Злосопротивна хвилечка-хвиля вставає.
Судна козацькі-молодецькі на три часті розбиває.
Перву часть ухопило – у білоарапську землю занесло,
Другу часть схопило – у Дунай у гирло забило,
А третя часть тут має – 
Посеред Чорного моря у бистрій хвилі, 
На лихій хуртовині потопає.

Але ще частіше удавалось козакам вернутися щасливо з великою здо-
биччю, з увільненими невільниками. Не раз гнались за ними наздогін турецькі 
кораблі, але козаки на легких човнах тікали їм з-під носа в Дніпро, а в гирла 
Дніпрові, серед лози та очеретів, ніякий корабель не міг за ними їхати. Тоді 
козаки ділили здобич на товариство – як то в думі співається:

Златосинії киндяки – на козаки,
Златоглави – на отамани,

Турецькую білую габу – на козаки, на біляки*,
А срібло-золото на три часті паювали;
Первую часть брали – на церкви накладали.
Котрі давнім козацьким скарбом будували,
Щоб за їх вставаючи й лягаючи милосердного Бога благали;
А другую часть між себе паювали,
А третюю часть брали – очеретами сідали,
Пили та гуляли, із семип’ядних пищалей** гримали.

На зиму мало хто лишався в Січі чи в степах: розходилися козаки по 
Україні, по городах і селах, де мали своє пристановище, свої сім’ї. Було багато 
й бездомного народу. Широко розносили вони по Україні славу про свої битви 
з турками й татарами, про свої сміливі походи, й славили їх кобзарі піснями:

Була Варна колись славна,
Славніші козаки,
Що тої Варни дістали
І в ній турків забрали.

10. ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОЛЬСЬКЕ ХОЧЕ РОБИТИ 
ПОРЯДКИ У КОЗАКІВ

Не було тоді на світі народу страшнішого для всіх, як турки: боялись їх, 
як останньої біди, в Польщі, на Угорщині, в Німеччині, вважали народом най-
сильнішим, непереможним. Тому всі дивувались відвазі козацькій, що вони 
сміють нападати на турків у їх власній землі, визволяють невільників з каторг 
турецьких та відплачують туркам і татарам за їх напади на християнські землі.

З ріжних сторін – з Польщі, з Литви, з Сербії – приходили до козаків 
на Запорожжя ріжні люди, між ними й багаті молоді пани, щоб набратись 
військової науки, відваги, духу козацького, та потім славитись, що вони 
були на Запорожжі, разом з козаками воювати ходили. Та довго попасати 
ті пани не могли, бо занадто тяжке та суворе було життя козацьке. Треба 
було вміти й голодати, й мерзнути, і в останній біді й небезпечності воювати. 
Тому справжні запорожці були все-таки найбільше з українських селян, за-
гартованих в біді й небезпеці.

Але королі та пани польські, що тепер Україною правили, не так тішились 
тими козацькими походами на турків, на татар, як ними журились. Татари та 
турки раз у раз до них посилали послів та жалілись на козаків. Грозили, як 
король козаків не спинить, як будуть вони далі на турецькі й татарські краї 
нападати, то турки підуть походом на Польщу й знищать її до останнього. В 
Польщі ж ніколи не було ані війська, ані грошей на військо, і тих турецьких 
погроз там дуже боялися.

* Киндаки, златоглави, габа – ріжні матерії турецькі.
** Гармат.
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Господарили в степах та по ріках – рибу ловили, пасічникували, над та-
тарами промишляли, а як скучилося, вибирались походом десь у дальші краї. 
На Волощині (в теперішній Бессарабії та Румунії) тоді були часті війни, то 
козаки туди ходили помагати воєводі волоському, чи іншому кому, на турків 
та татар особливо. Бо через те, що Україна тоді таку біду від татар та турків 
терпіла, мали наші люди, а в тім і козаки, велике на них завзяття. За най-
святішу річ уважали з “бусурманами” воювати. Тож як не було якої війни, то 
козаки йшли походом просто на турецькі або татарські городи в Крим, над 
Чорне море, де були турецькі городи Очаків, Акерман, Кілія, Варна.

А ще частіше робили собі великі човни – чайками звалися, та й пускалися, 
як за давніх, київських часів, Дніпром на море. Приставали до побережних 
міст, виходили несподівано на берег, нападали на міста й села, забирали з 
собою здобич, котра легша та дорожча, випускали невільників на волю. Все 
інше палили та швиденько на човни, та й гайда назад, поки там татари чи 
турки зібрались. Великого страху тим завдавали татарам та туркам.

Їздили під сам Константинополь: прокрадались між турецькі кораблі, що 
доїзду стерегли, та під самим носом у турецького султана палили та руйнували 
передмістя. Або переїздили на противний азійський берег Чорного моря й 
там палили та руйнували багаті турецькі міста.

Правда, не раз велика буря розбивала ті козацькі човни, заносила їх боз-
на-куди, й пропадала та потопала в морі велика сила козацького війська – як 
у думі співається:

Ой на Чорному морю, на камені біленькім,
Там сидить сокіл ясненький,
Жалібненько квилить-проквиляє
І на Чорнеє море спильна поглядає,
Що на Чорному морю щось недобре починає.
Злосопротивна хвилечка-хвиля вставає.
Судна козацькі-молодецькі на три часті розбиває.
Перву часть ухопило – у білоарапську землю занесло,
Другу часть схопило – у Дунай у гирло забило,
А третя часть тут має – 
Посеред Чорного моря у бистрій хвилі, 
На лихій хуртовині потопає.

Але ще частіше удавалось козакам вернутися щасливо з великою здо-
биччю, з увільненими невільниками. Не раз гнались за ними наздогін турецькі 
кораблі, але козаки на легких човнах тікали їм з-під носа в Дніпро, а в гирла 
Дніпрові, серед лози та очеретів, ніякий корабель не міг за ними їхати. Тоді 
козаки ділили здобич на товариство – як то в думі співається:

Златосинії киндяки – на козаки,
Златоглави – на отамани,

Турецькую білую габу – на козаки, на біляки*,
А срібло-золото на три часті паювали;
Первую часть брали – на церкви накладали.
Котрі давнім козацьким скарбом будували,
Щоб за їх вставаючи й лягаючи милосердного Бога благали;
А другую часть між себе паювали,
А третюю часть брали – очеретами сідали,
Пили та гуляли, із семип’ядних пищалей** гримали.

На зиму мало хто лишався в Січі чи в степах: розходилися козаки по 
Україні, по городах і селах, де мали своє пристановище, свої сім’ї. Було багато 
й бездомного народу. Широко розносили вони по Україні славу про свої битви 
з турками й татарами, про свої сміливі походи, й славили їх кобзарі піснями:

Була Варна колись славна,
Славніші козаки,
Що тої Варни дістали
І в ній турків забрали.

10. ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОЛЬСЬКЕ ХОЧЕ РОБИТИ 
ПОРЯДКИ У КОЗАКІВ

Не було тоді на світі народу страшнішого для всіх, як турки: боялись їх, 
як останньої біди, в Польщі, на Угорщині, в Німеччині, вважали народом най-
сильнішим, непереможним. Тому всі дивувались відвазі козацькій, що вони 
сміють нападати на турків у їх власній землі, визволяють невільників з каторг 
турецьких та відплачують туркам і татарам за їх напади на християнські землі.

З ріжних сторін – з Польщі, з Литви, з Сербії – приходили до козаків 
на Запорожжя ріжні люди, між ними й багаті молоді пани, щоб набратись 
військової науки, відваги, духу козацького, та потім славитись, що вони 
були на Запорожжі, разом з козаками воювати ходили. Та довго попасати 
ті пани не могли, бо занадто тяжке та суворе було життя козацьке. Треба 
було вміти й голодати, й мерзнути, і в останній біді й небезпечності воювати. 
Тому справжні запорожці були все-таки найбільше з українських селян, за-
гартованих в біді й небезпеці.

Але королі та пани польські, що тепер Україною правили, не так тішились 
тими козацькими походами на турків, на татар, як ними журились. Татари та 
турки раз у раз до них посилали послів та жалілись на козаків. Грозили, як 
король козаків не спинить, як будуть вони далі на турецькі й татарські краї 
нападати, то турки підуть походом на Польщу й знищать її до останнього. В 
Польщі ж ніколи не було ані війська, ані грошей на військо, і тих турецьких 
погроз там дуже боялися.

* Киндаки, златоглави, габа – ріжні матерії турецькі.
** Гармат.
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Правда, король відписував туркам, що козаки – люди своєвільні, йому не 
підвладні, він їх туркам не боронить: нехай пішлють своє військо та винищать їх 
там на Запорожжі хоч і до решти! Ба то-то й біда, що турки й татари не могли 
козаків на Запорожжі досягти, й тому далі жалілись і грозились королеві.

Тоді король став пробувати зробити, як ще давно радив Остап Дашкович: 
взяти козаків у службу, дати їм плату, настановити їм старшину, аби вони 
тільки Україну стерегли, або куди їх король на війну пішле, а самі самовільно 
на турецькі й татарські землі не нападали. Кілька разів король пробував того, 
але не ті вже часи були! Тепер козаків було не тисяча або дві, а намножилось 
їх по всій Україні подніпрянській, як казали: “Де кущ – там і козак, а де 
байрак – їх і ціла сотня”.

Король брав на свою службу тисячу або дві, і їх казав вписати у книгу, у 
реєстр: сі козаки звались реєстрові, вони діставали від короля “клейноти” – 
корогву й інші знаряди. Король визначав їм старшого, якого вони мали слу-
хатись, а за те вже ніяке інше начальство не мало нічого до козаків, не могло 
мішатись до їх управи й суду, ані податків від їх жадати. Тільки сі реєстрові 
мали бути козаками, а всі інші, що досі козакували, мали мешкати як міщани 
чи селяни, сповняти міщанські чи селянські обов’язки, а в походи не ходити.

Але що ж, коли в той реєстр брали, кажу, тисячу або дві, а козакувало, 
може, десять або двадцять тисяч? Та й сам король не раз, як треба було йому 
добрих вояків на війну (бо війська в Польщі подостатком не було ніколи), то 
кликав усіх, не питаючись, чи він реєстровий, чи не реєстровий.

Та й і реєстрові козаки клейноти й плату брали, але також на реєстр не 
вважали, і хто козакував, – далі козакував, і нові люди все прибували до 
них. Не тільки в степах, але й на Україні, за Києвом, ніхто не смів, ані міг 
справді робити якісь порядки у козаків. Король наказував, аби старости не 
пускали козаків у степи, у походи, не перепускали “на Низ” ні борошна, ні 
пороху, – щоб козаки своєвільні не мали чим в Січі та по степах жити, ані чим 
воювати. Хто б то повіз, або пішов самовільно на Низ, король казав ловити 
й смертю карати. Але старости боялися з козаками зачіпатись і не дуже тих 
наказів слухали. А козаки далі жили по своїй волі.

Вибирали самі собі старшину: отамана, званого також гетьманом, потім 
осавулів, полковників і сотників. Всякі справи рішали на раді, куди збирались 
усі козаки – там же й ту старшину вибирали. Королівської старшини – 
старостів* та панів не слухали. Кождого, хто до них приходив, приймали не 
питаючися, чий і звідки. Походами собі куди хотіли ходили: чи на татар, чи 
на турків. Тільки на короля й панів відказували та нарікали, що їх зачіпають 
та всякі трудності роблять. Недобрі на них були, і що далі, то більше було 
ворожнечі між козаками та панами.

* Старостами звались королівські правителі і державці великих маєтностей, що 
королі давали їм держати до кінця їх життя.

Треба знати, що поки ті українські землі над Дніпром пусткою лежали, 
доти й панів там не було. Як же стало там безпечніше за козаками: як татари 
стали рідше набігати, як настала від козаків оборона й захист, стало туди багато 
людей прибувати. Пішла чутка скоро про українське дозвілля: що там землі 
скільки хочеш, а панів нема, сподобається – осідай та ори, нікого не питаючи, 
нікому нічого не платячи. Сила народу почала збігатися з Полісся, з Волині 
та осідати в полудневій Київщині, де тепер Біла Церква, Канів, Черкаси, 
Звенигородка, Умань, та за Дніпром, де Ніжин, Остер, Переяслав, а далі 
й коло Лубен, Ромна, Гадяча, Полтави, де ще недавно самі порожні пустки 
лежали. Тоді й пани стали зараз до тих земель цікаві.

Почали випрошувати собі від короля ґрунти, а королі їм давали. Інші 
знов пригадували, що там за давніх часів їх предків земля була, почали старі 
документи собі вишукувати. Інші знову починали господарити як старости 
та державці королівські. Котрі люди на тих землях за той час посідали, тих 
уважали ті пани за своїх підданих. Також і нові слободи закладали та людей з 
дальших країв закликали, обіцюючи свободу на довгі літа на 10, 15, 20 і 30 літ.

Панщини ще так відразу не важились заводити, але почали ставити 
панські млини, шинки, а людям забороняли варити пиво та горілку. Стали й 
інші податки та драчки заводити. А де народу намножилось, то й панщину 
потроху на них накладали. Але тоді ще до того мало де приходило. Тільки ж 
і на ті заходи панські, що пани їх землі присвоювали, а їх своїми підданими, 
кріпаками вважали, тутешні люди дуже гнівались, між ними й козаки також.

11. ПЕРШІ ВІЙНИ КОЗАКІВ З ПАНАМИ 
ТА ДЕРЖАВОЮ ПОЛЬСЬКОЮ

Отак стало, що пани вважали всю землю – чи в Київщині, чи за Дніпром, 
в теперішній Полтавщині – за свою панську, власну, або королівську, від-
дану їм в державу, а про селян чи козаків так міркували, що то вони сидять 
на їх землі й мають бути їх піддані. Але самі ті пани на Україні здебільшого 
не проживали, бо були то великі пани переважно, що мали по інших сторонах 
розкішні замки та двори, а таки й боялися жити між козаками та в сусідстві 
степів татарських.

Тож присилали сюди своїх ріжних слуг, підпанків, як то кажуть, або 
орендарів, що брали в оренду шинки, стави, ліси і потім людям докучали 
ріжними драчами, щоб з лихвою вернути собі те, що панам заплатили. Особ-
ливо люди нарікали на сих орендарів, що найчастіше з євреїв бували,– як у 
думі співається:

Як до Кумівщини* да до Хмельниччини, 
Як од Хмельниччини да до Брянщини, 

* Кумівщина, або Кумейщина – то війна козаків з поляками 1637 р., як була битва 
під Кумейками.
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Правда, король відписував туркам, що козаки – люди своєвільні, йому не 
підвладні, він їх туркам не боронить: нехай пішлють своє військо та винищать їх 
там на Запорожжі хоч і до решти! Ба то-то й біда, що турки й татари не могли 
козаків на Запорожжі досягти, й тому далі жалілись і грозились королеві.

Тоді король став пробувати зробити, як ще давно радив Остап Дашкович: 
взяти козаків у службу, дати їм плату, настановити їм старшину, аби вони 
тільки Україну стерегли, або куди їх король на війну пішле, а самі самовільно 
на турецькі й татарські землі не нападали. Кілька разів король пробував того, 
але не ті вже часи були! Тепер козаків було не тисяча або дві, а намножилось 
їх по всій Україні подніпрянській, як казали: “Де кущ – там і козак, а де 
байрак – їх і ціла сотня”.

Король брав на свою службу тисячу або дві, і їх казав вписати у книгу, у 
реєстр: сі козаки звались реєстрові, вони діставали від короля “клейноти” – 
корогву й інші знаряди. Король визначав їм старшого, якого вони мали слу-
хатись, а за те вже ніяке інше начальство не мало нічого до козаків, не могло 
мішатись до їх управи й суду, ані податків від їх жадати. Тільки сі реєстрові 
мали бути козаками, а всі інші, що досі козакували, мали мешкати як міщани 
чи селяни, сповняти міщанські чи селянські обов’язки, а в походи не ходити.

Але що ж, коли в той реєстр брали, кажу, тисячу або дві, а козакувало, 
може, десять або двадцять тисяч? Та й сам король не раз, як треба було йому 
добрих вояків на війну (бо війська в Польщі подостатком не було ніколи), то 
кликав усіх, не питаючись, чи він реєстровий, чи не реєстровий.

Та й і реєстрові козаки клейноти й плату брали, але також на реєстр не 
вважали, і хто козакував, – далі козакував, і нові люди все прибували до 
них. Не тільки в степах, але й на Україні, за Києвом, ніхто не смів, ані міг 
справді робити якісь порядки у козаків. Король наказував, аби старости не 
пускали козаків у степи, у походи, не перепускали “на Низ” ні борошна, ні 
пороху, – щоб козаки своєвільні не мали чим в Січі та по степах жити, ані чим 
воювати. Хто б то повіз, або пішов самовільно на Низ, король казав ловити 
й смертю карати. Але старости боялися з козаками зачіпатись і не дуже тих 
наказів слухали. А козаки далі жили по своїй волі.

Вибирали самі собі старшину: отамана, званого також гетьманом, потім 
осавулів, полковників і сотників. Всякі справи рішали на раді, куди збирались 
усі козаки – там же й ту старшину вибирали. Королівської старшини – 
старостів* та панів не слухали. Кождого, хто до них приходив, приймали не 
питаючися, чий і звідки. Походами собі куди хотіли ходили: чи на татар, чи 
на турків. Тільки на короля й панів відказували та нарікали, що їх зачіпають 
та всякі трудності роблять. Недобрі на них були, і що далі, то більше було 
ворожнечі між козаками та панами.

* Старостами звались королівські правителі і державці великих маєтностей, що 
королі давали їм держати до кінця їх життя.

Треба знати, що поки ті українські землі над Дніпром пусткою лежали, 
доти й панів там не було. Як же стало там безпечніше за козаками: як татари 
стали рідше набігати, як настала від козаків оборона й захист, стало туди багато 
людей прибувати. Пішла чутка скоро про українське дозвілля: що там землі 
скільки хочеш, а панів нема, сподобається – осідай та ори, нікого не питаючи, 
нікому нічого не платячи. Сила народу почала збігатися з Полісся, з Волині 
та осідати в полудневій Київщині, де тепер Біла Церква, Канів, Черкаси, 
Звенигородка, Умань, та за Дніпром, де Ніжин, Остер, Переяслав, а далі 
й коло Лубен, Ромна, Гадяча, Полтави, де ще недавно самі порожні пустки 
лежали. Тоді й пани стали зараз до тих земель цікаві.

Почали випрошувати собі від короля ґрунти, а королі їм давали. Інші 
знов пригадували, що там за давніх часів їх предків земля була, почали старі 
документи собі вишукувати. Інші знову починали господарити як старости 
та державці королівські. Котрі люди на тих землях за той час посідали, тих 
уважали ті пани за своїх підданих. Також і нові слободи закладали та людей з 
дальших країв закликали, обіцюючи свободу на довгі літа на 10, 15, 20 і 30 літ.

Панщини ще так відразу не важились заводити, але почали ставити 
панські млини, шинки, а людям забороняли варити пиво та горілку. Стали й 
інші податки та драчки заводити. А де народу намножилось, то й панщину 
потроху на них накладали. Але тоді ще до того мало де приходило. Тільки ж 
і на ті заходи панські, що пани їх землі присвоювали, а їх своїми підданими, 
кріпаками вважали, тутешні люди дуже гнівались, між ними й козаки також.

11. ПЕРШІ ВІЙНИ КОЗАКІВ З ПАНАМИ 
ТА ДЕРЖАВОЮ ПОЛЬСЬКОЮ

Отак стало, що пани вважали всю землю – чи в Київщині, чи за Дніпром, 
в теперішній Полтавщині – за свою панську, власну, або королівську, від-
дану їм в державу, а про селян чи козаків так міркували, що то вони сидять 
на їх землі й мають бути їх піддані. Але самі ті пани на Україні здебільшого 
не проживали, бо були то великі пани переважно, що мали по інших сторонах 
розкішні замки та двори, а таки й боялися жити між козаками та в сусідстві 
степів татарських.

Тож присилали сюди своїх ріжних слуг, підпанків, як то кажуть, або 
орендарів, що брали в оренду шинки, стави, ліси і потім людям докучали 
ріжними драчами, щоб з лихвою вернути собі те, що панам заплатили. Особ-
ливо люди нарікали на сих орендарів, що найчастіше з євреїв бували,– як у 
думі співається:

Як до Кумівщини* да до Хмельниччини, 
Як од Хмельниччини да до Брянщини, 

* Кумівщина, або Кумейщина – то війна козаків з поляками 1637 р., як була битва 
під Кумейками.
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Як од Брянщини да й до сього дня, – 
Як у землі кралевській добра не було: 
Як жиди-рандарі всі шляхи козацькі заорендували, 
Що на одній милі да три шинки становили: 
Становили шинки по долинах, 
Зводили щогли по високих могилах.
Іще ж то жиди-рандарі у тому не перестали – 
На славній Україні всі козацькі торги заорендували, 
Да брали мито-промито;
Од возового по півзолотого, 
Од пішого пішениці по три денежки брали, 
Од неборака-старця брали кури да яйця, 
Да іще питає: “Чи нема, котик, сце цого”? 
Іще ж та жиди-рандарі у тому не перестали.
На славній Україні всі козацькі церкви заорендували. 
Котрому б то козаку альбо мужику дав Бог дитину появити, 
То не йди до попа благословиться,
Да пійди до жида-рандаря, да полож шостак,
Щоб позволив церкву одчинити,
Тую дитину охрестити.

Тут у думі все на тих рандарів звертається, – і справді, під час усяких 
повстань козацьких не жалували козаки євреїв за те, що вони, як орендарі та 
панські прислужники, їх обдирали. Але заразом розуміли козаки й селяни, 
що біда не в нім, а в пані, котрий тому орендареві ті шинки, ріки, торги та 
дорогу орендує, каже йому людей на їх вільній, предковічній землі обдирати.

Пани тільки такого козака, що був вписаний до реєстру, вважали за 
вільного, – признавали, що він не має платити податків, ані панщини робити. 
Та й то ще суперечки були, чи може такий козак у панській маєтності сидіти, 
чи тільки в королівській; чи може він собі горілку та мед варити, чи мусить з 
панського шинку брати, та й про інші такі справи.

Але всіх тих реєстрових козаків було мало: кількасот або тисяча, дві 
тисячі – щонайбільше. А були десятки тисяч козаків, що до реєстру вписані 
не були, але козакували часами, чи й завсіди, і в походи ходили, і себе ні в чім 
за гірших від реєстрових не мали, і так само не хотіли ані панів, ані старост 
слухати, ані податків платити, ані іншого підданства знати, як і реєстрові. 
Було багато сімей козацьких, вдів, що їх чоловіки-козаки погинули на війні, 
або так повмирали. Були великі сім’ї нерозділені, з котрих хтось козакував. 
Були при козацьких сім’ях так звані підсусідки, що в козацькім господарстві 
помагали, особливо, як козак у похід ішов. Усі вони хотіли бути вільні, як 
козаки, і нікого, крім козацької старшини, не слухати.

Багато з тих селян, що на Україну прибувало, також у козацтво приста-
вали, щоб бути свобідними від панів: однаково тут на пограниччі мусили вони 
бути людьми воєнними, бо все від татар небезпечно було. Та й усі селяни, що 

сюди на Україну від панів, від панщини світами мандрували, аби на свободі 
жити, против татарських стріл груди свої наставляти, аби бути панами своєї 
праці на своїй землі, – всі вони не хотіли тут нічого чути про панські поряд-
ки. Коли починали налазити до них пани, вони кидали свої оселі й осідалися 
ще далі, в порожніх місцях, або разом з козаками підій мались на панів. На 
козаків вони дивились, як на свою оборону й надію, а козаки також розуміли, 
що в селянстві їх сила, – як селяни по їх стороні стануть, то їх ніяке військо 
польське не переможе. Бо тутешні селяни були люди відважні і до військового 
діла привичні.

Так ото з тих причин і почалося велике ворогування, а далі й воювання 
між козаками та панами на Україні. Пани козаків тіснили, припасу їм на Низ 
не пускали, по своїх маєтностях ловили. Козаки при нагоді панські маєтності 
шарпали. А прийшло й до більшої війни.

Першу таку більшу війну з панами підняв в 1591 році отаман козацький 
Косинський. Його скривдили пани, відібравши йому маєтність, що він дістав 
від короля за свою службу, то він з козаками два роки ходив по Київщині та 
Волині та нищив панські маєтки й двори. Казали про нього, що він хотів від 
кримського хана і московського царя дістати поміч на Польщу й знищити панів 
на Україні, аби не було й духу їх. Але його вбито під Черкасами в 1593 р.

По нім інші отамани козацькі – Лобода, Шавула й Наливайко далі ще 
більше як два роки ходили по Україні та панів нищили й маєтки їх руйнували. 
Польське військо тоді воювало на Волощині, то пани мусили самі від козаків 
боронитись і не могли з ними ради дати. Але волоська війна скінчилась, і 
1596 р. польське військо пішло на козаків.

Старшим у нім був Жолкевський, пан з Галичини, добрий войовник. Він 
якнайскорше поспішився, щоб заскочити козаків не приготованих, докупи не 
зібраних, як вони по ріжних кінцях України пробували, розбиваючи панів. 
Та козаки, хоч по часті, таки зібралися коло Києва, перевезлись за Дніпро й 
човни потопили: надіялися поляків за Дніпро не пустити. Але міщани київські, 
яким козаки також докучили, повитягали човни з Дніпра й польське військо 
перевезлося за Дніпро.

Тоді козаки пішли в найдальші, порожні ще тоді краї й стали під 
Лубнями на Солониці, надіючися, що поляки туди за ними не підуть. Але 
Жолкевський завзявся, хоч би що, а винищити козаків: або панам бути на 
Україні, або козакам. Він пройшов під Лубні й так заскочив козаків неспо-
дівано, що вони отаборилися на місці дуже недобрім. Обступив їх та почав 
день у день стріляти з гармат на козацький табір. Два тижні держалися 
козаки, та бачуть, що помочі до них польське військо не перепустить, а в 
них уже й припасу не ставало, – мусили з поляками миритись. Стало на 
тім, що козаки своїх ватажків полякам видадуть, зброю й скарб також, а 
поляки їх свобідно додому пустять. Козаки так і зробили, та тут показалася 
польська неправда: як козаки без зброї вийшли з табору, обпало їх польське 
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Як од Брянщини да й до сього дня, – 
Як у землі кралевській добра не було: 
Як жиди-рандарі всі шляхи козацькі заорендували, 
Що на одній милі да три шинки становили: 
Становили шинки по долинах, 
Зводили щогли по високих могилах.
Іще ж то жиди-рандарі у тому не перестали – 
На славній Україні всі козацькі торги заорендували, 
Да брали мито-промито;
Од возового по півзолотого, 
Од пішого пішениці по три денежки брали, 
Од неборака-старця брали кури да яйця, 
Да іще питає: “Чи нема, котик, сце цого”? 
Іще ж та жиди-рандарі у тому не перестали.
На славній Україні всі козацькі церкви заорендували. 
Котрому б то козаку альбо мужику дав Бог дитину появити, 
То не йди до попа благословиться,
Да пійди до жида-рандаря, да полож шостак,
Щоб позволив церкву одчинити,
Тую дитину охрестити.

Тут у думі все на тих рандарів звертається, – і справді, під час усяких 
повстань козацьких не жалували козаки євреїв за те, що вони, як орендарі та 
панські прислужники, їх обдирали. Але заразом розуміли козаки й селяни, 
що біда не в нім, а в пані, котрий тому орендареві ті шинки, ріки, торги та 
дорогу орендує, каже йому людей на їх вільній, предковічній землі обдирати.

Пани тільки такого козака, що був вписаний до реєстру, вважали за 
вільного, – признавали, що він не має платити податків, ані панщини робити. 
Та й то ще суперечки були, чи може такий козак у панській маєтності сидіти, 
чи тільки в королівській; чи може він собі горілку та мед варити, чи мусить з 
панського шинку брати, та й про інші такі справи.

Але всіх тих реєстрових козаків було мало: кількасот або тисяча, дві 
тисячі – щонайбільше. А були десятки тисяч козаків, що до реєстру вписані 
не були, але козакували часами, чи й завсіди, і в походи ходили, і себе ні в чім 
за гірших від реєстрових не мали, і так само не хотіли ані панів, ані старост 
слухати, ані податків платити, ані іншого підданства знати, як і реєстрові. 
Було багато сімей козацьких, вдів, що їх чоловіки-козаки погинули на війні, 
або так повмирали. Були великі сім’ї нерозділені, з котрих хтось козакував. 
Були при козацьких сім’ях так звані підсусідки, що в козацькім господарстві 
помагали, особливо, як козак у похід ішов. Усі вони хотіли бути вільні, як 
козаки, і нікого, крім козацької старшини, не слухати.

Багато з тих селян, що на Україну прибувало, також у козацтво приста-
вали, щоб бути свобідними від панів: однаково тут на пограниччі мусили вони 
бути людьми воєнними, бо все від татар небезпечно було. Та й усі селяни, що 

сюди на Україну від панів, від панщини світами мандрували, аби на свободі 
жити, против татарських стріл груди свої наставляти, аби бути панами своєї 
праці на своїй землі, – всі вони не хотіли тут нічого чути про панські поряд-
ки. Коли починали налазити до них пани, вони кидали свої оселі й осідалися 
ще далі, в порожніх місцях, або разом з козаками підій мались на панів. На 
козаків вони дивились, як на свою оборону й надію, а козаки також розуміли, 
що в селянстві їх сила, – як селяни по їх стороні стануть, то їх ніяке військо 
польське не переможе. Бо тутешні селяни були люди відважні і до військового 
діла привичні.

Так ото з тих причин і почалося велике ворогування, а далі й воювання 
між козаками та панами на Україні. Пани козаків тіснили, припасу їм на Низ 
не пускали, по своїх маєтностях ловили. Козаки при нагоді панські маєтності 
шарпали. А прийшло й до більшої війни.

Першу таку більшу війну з панами підняв в 1591 році отаман козацький 
Косинський. Його скривдили пани, відібравши йому маєтність, що він дістав 
від короля за свою службу, то він з козаками два роки ходив по Київщині та 
Волині та нищив панські маєтки й двори. Казали про нього, що він хотів від 
кримського хана і московського царя дістати поміч на Польщу й знищити панів 
на Україні, аби не було й духу їх. Але його вбито під Черкасами в 1593 р.

По нім інші отамани козацькі – Лобода, Шавула й Наливайко далі ще 
більше як два роки ходили по Україні та панів нищили й маєтки їх руйнували. 
Польське військо тоді воювало на Волощині, то пани мусили самі від козаків 
боронитись і не могли з ними ради дати. Але волоська війна скінчилась, і 
1596 р. польське військо пішло на козаків.

Старшим у нім був Жолкевський, пан з Галичини, добрий войовник. Він 
якнайскорше поспішився, щоб заскочити козаків не приготованих, докупи не 
зібраних, як вони по ріжних кінцях України пробували, розбиваючи панів. 
Та козаки, хоч по часті, таки зібралися коло Києва, перевезлись за Дніпро й 
човни потопили: надіялися поляків за Дніпро не пустити. Але міщани київські, 
яким козаки також докучили, повитягали човни з Дніпра й польське військо 
перевезлося за Дніпро.

Тоді козаки пішли в найдальші, порожні ще тоді краї й стали під 
Лубнями на Солониці, надіючися, що поляки туди за ними не підуть. Але 
Жолкевський завзявся, хоч би що, а винищити козаків: або панам бути на 
Україні, або козакам. Він пройшов під Лубні й так заскочив козаків неспо-
дівано, що вони отаборилися на місці дуже недобрім. Обступив їх та почав 
день у день стріляти з гармат на козацький табір. Два тижні держалися 
козаки, та бачуть, що помочі до них польське військо не перепустить, а в 
них уже й припасу не ставало, – мусили з поляками миритись. Стало на 
тім, що козаки своїх ватажків полякам видадуть, зброю й скарб також, а 
поляки їх свобідно додому пустять. Козаки так і зробили, та тут показалася 
польська неправда: як козаки без зброї вийшли з табору, обпало їх польське 
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військо та майже всіх їх безборонних побило, порізало. А ватажків лютими 
карами покарали.

Потім поляки ухвалили на соймі, щоб війську козацькому більше не 
бути, – аби пани не мали на Україні клопоту. Але дістати козаків, що під 
Лубнями не були, а пішли на Низ, до Січі, польське військо не могло, і козаки 
далі собі там пробували. А незадовго почалася нова війна в Волощині, і по-
лякам до неї стало треба козаків. Почали їх кликати, але козаки сказали, що 
підуть тоді тільки, як король відновить давні вольності й права козацькі. Їм се 
обіцяли, і козаки на війну пішли, а сойм ухвалив, що військо козацьке має бути 
наново. Було се ділом старого гетьмана Самійла Кішки, що й головою в тій 
війні наложив. Незадовго козаки прийшли ще до більшої сили, як перед тим, 
а на Україні тим часом стались такі речі, що очі всього українського народу 
звернулись на козаків. Досі тільки українські селяни бачили в козаках свою 
оборону й надію, а тепер усі, хто хотів боронити прав українського народу, 
до козаків почали звертатися.

12. УКРАЇНЦІ БОРОНЯТЬ СВОЄЇ ВІРИ
Що українцям під Польщею недобре було, то вже ми бачили. Люди 

ріжного стану: селяни, міщани, духовні, а навіть і пани українські, котрі свого 
українського народу держались, терпіли ріжні недогоди, і всім спільні були 
кривди, які діялись українській народності, її мові й вірі. Кривди вірі були 
особливо дошкульні. В тих часах не розуміли так добре, як тепер, що можуть 
бути ріжні віри в народі: можуть бути українці православні, католики, уніяти, 
штундисти, ріжної віри, а всі одного народу, і свій народ будуть любити й для 
нього всього доброго старатись. Тоді так міркували: хто руської, православної 
віри, – той русин, українець, а хто польської – католицької, той поляк. Тому 
справи віри кождому народові вважались найбільше спільними, і ті кривди, 
які українському народові діялися в його православній вірі, ті найбільше всім 
докучали, всім станам українського народу були спільні, і на них всі українські 
люди озивались.

Вже було сказано, що пани й королі польські, слухаючися своїх духов них 
католицьких, мали собі за обов’язок віру католицьку ширити, а православну 
тіснити, аби православні приставали на католицьку віру. Спочатку думали 
вони навіть зовсім православну віру знести, та що православні за свою віру 
дуже держалися, то королі побоялися так дуже їх зачіпати. Тоді надумали 
“унію”, себто злуку, з’єднання православної віри з католицькою. Богослу-
ження, церкви, обряди – все щоб зіставалось на зверх так, як було, а тільки 
щоб православні слухались папи, а в чім ріжниться сама віра, в тім вірили, 
як католицька церква учить (що Дух Святий ісходить від Отця і Сина, – не 
Отця тільки, – що всі душі померших пробувають по смерті в чистилищі і 
там кару за гріхи відбувають, і інше дещо таке).

Справа ся була давня: я казав, що ще за короля Данила була на Україні 
мова про унію, і пізніше не раз про се говорено, тільки владики не хотіли на 
ту унію приставати: боялись, що народ їх покине. Але в р. 1590 і пізніших 
знайшлось між православними владиками чимало таких, що на унію пристали, 
а через що, зараз побачимо.

Були в тих часах між духовними, та й взагалі в церковних ділах великі не-
порядки, не тільки у нас на Україні, а й по інших краях: в Польщі, в Німеччині, 
Франції, Англії, – у католиків ще гірше, ніж у православних. Починаючи від 
простих священиків і монахів, аж до найвищих владик і самих пап, духовні 
покинули побожне життя, журились більше тим, щоб багато грошей зібрати та 
жити розкішно. Люди через те перестали духов них слухати, від католицької 
церкви почали відпадати, стали думати, щоб якось самим по Євангелію жити. 
Майже вся Німеччина, Англія, Швеція відпали від католицької церкви й 
окремо від папи й католицької церкви позаводили собі свої церкви.

У нас на Україні люди також шукали способу на поправу православної 
церкви, бачучи, який непорядок іде від самих духовних, і ще більше – від короля 
та польських панів, що мішалися в православні церковні справи та настановляли 
священиків і владик зовсім нікчемних. Почали до того братися б р а т с т в а.

Ті братства закладалися по ріжних містах між міщанами для помочі бідним 
і для побожного життя. Хто вписувавсь до братства, складав до братської 
скриньки невеличку вкладку на церкву, на бідних. В свята братчики сходи-
лись на братські розмови, помагали убогим, а умерших братчиків ховали всім 
братством. Мали часто в своїм нагляді й опіці православні церкви, і тепер 
думали над тим, як би поправити порядок в православній церкві.

Найпершим способом до того вважали друкарні, друкували книги, ви-
шукували учених людей, заводили школи. Також духовенство і самих владик 
напоминали, аби був в церкві порядок, аби на священиків і єпископів ставили 
людей чесних і розумних, не уживали церковних маєтків на свої розкоші, але 
обертали на церкву, на школи, на бідних.

Найбільше й найславніше братство в тім часі було львівське: воно мало 
друкарню, заложило гарну школу, де вчило слов’янської й грецької мови. 
Але львівський православний владика дуже не любив сього братства, бо воно 
не тільки що не слухалось його, але ще й докоряло йому за непорядки. І він 
перший надумав перейти на унію, щоб не мати клопоту з братством.

Православні владики тодішні були здебільшого люди, що йшли в ченці й 
на владицтва не ради Ісуса, а ради хліба куса, як то кажуть: аби з церковних 
грошей жити розкішно та багато. Заходи братств коло церковного порядку 
більше їх гнівали, як тішили. Не досить було біди від поляків, мовляли, а тут 
іще від своїх: міщани-братчики, шевці та кожем’яки, як їх владики прозивали, 
хочуть ними командувати, в церковних справах їм розказувати. А патріарх 
константинопольський, старший над українською церквою, замість щоб за 
владиками обстати, ще й собі руку братчиків тягне, їх заходи похваляє.
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а на Україні тим часом стались такі речі, що очі всього українського народу 
звернулись на козаків. Досі тільки українські селяни бачили в козаках свою 
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12. УКРАЇНЦІ БОРОНЯТЬ СВОЄЇ ВІРИ
Що українцям під Польщею недобре було, то вже ми бачили. Люди 

ріжного стану: селяни, міщани, духовні, а навіть і пани українські, котрі свого 
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кривди, які діялись українській народності, її мові й вірі. Кривди вірі були 
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нього всього доброго старатись. Тоді так міркували: хто руської, православної 
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докучали, всім станам українського народу були спільні, і на них всі українські 
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католицьких, мали собі за обов’язок віру католицьку ширити, а православну 
тіснити, аби православні приставали на католицьку віру. Спочатку думали 
вони навіть зовсім православну віру знести, та що православні за свою віру 
дуже держалися, то королі побоялися так дуже їх зачіпати. Тоді надумали 
“унію”, себто злуку, з’єднання православної віри з католицькою. Богослу-
ження, церкви, обряди – все щоб зіставалось на зверх так, як було, а тільки 
щоб православні слухались папи, а в чім ріжниться сама віра, в тім вірили, 
як католицька церква учить (що Дух Святий ісходить від Отця і Сина, – не 
Отця тільки, – що всі душі померших пробувають по смерті в чистилищі і 
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Давніше патріарх до справи української церкви не мішавсь, і митрополит з 
владиками правили зовсім по своїй волі. А тепер патріарх приїхав на Україну 
й почав робити порядки: митрополита скинув, деяких владик насварив і також 
загрозив, що скине, а з братствами тримав. А що не знав справ тутешніх, то 
часом дещо і невпопад зробив, і владик роздражнив до решти.

А король, пани, урядники польські – всі тоді докучали владикам, – чи то 
навмисно, щоб змусити їх до унії, чи тому, що звикли зневажати православну 
віру. Католицька церква тоді вже встигла поправитися в Польщі, і католицькі 
священики та єзуїти-монахи католицькі, що старались усякими способами 
скріпити силу католицької церкви, багато православних переманювали на 
католицьку віру. Прихиляли й панів, які ще між українцями полишались, на-
мовляли на унію й православних владик. Король обіцював, що владики тоді 
будуть мати таку ж честь і силу, як владики (біскупи) католицькі, а ніхто не 
буде мати до них права, а братствам король накаже, аби у всім були своїм 
владикам послушні.

Майже всі владики православні на се злакомились, щоб спекатись патріар-
ха та братств, і списали постанову, щоб їм папі піддатись та на унію пристати. 
Та коли довідались про се православні, то братства, а за ними й православні 
пани, духовні і всякого стану люди підняли голосний крик. Заявляли, що 
вони унії не хочуть, що то владики роблять самовільно, а не мають на те 
права самі, без собору православних, і що православні їх за владик більше 
не хочуть уважати. З панів особливо Константин Острозький (молодший) 
додавав відваги православним, заохочуючи їх, аби унії не приймали: обіцяв і 
оружною рукою боронити православної віри.

Деякі з владик, настрашившися тим, відкинулися від унії, інші ж зно-
ву, покладаючись на поміч короля та панів польських, далі стояли при унії. 
В 1596 р. зложений був собор в Бересті, і тут ті владики, що пристали до 
католиків, проголосили унію. Але інші, разом з православними панами, свя-
щениками й депутатами з ріжних країв і від самого патріарха заявили, що унії 
не приймають. А тих владик, що унію прийняли, патріарші посли засудили, 
що вони не мають бути більше владиками.

Так розділились владики на уніятів і православних. Уніятів спочатку 
ніхто не хотів слухати: православні хотіли їх поскидати. Але король обстав 
за уніятами, скинути їх не позволив. Навпаки – велів священикам і людям 
слухати тих владик-уніятів, а непослушних їм священиків сказав скидати. 
Братські церкви за непослух казав замикати, а як опорожнялось якесь місце 
владиче або архимандриче, то ті місця давав самим уніятам. І так незадовго 
всі старші місця були зайняті уніятами, а як вмерли сі владики, що зістались 
при православних, то православні лишилися зовсім без владик.

13. КОЗАКИ БОРОНЯТЬ ВІРУ І ПРАВА 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

В Польській державі пани здавна взяли велику силу: тільки вони дер-
жавою правили і тільки пани-шляхта в ній право мали, а прості люди нічого 
не значили. Тому й братства наші доти силу мали, доти могли противитись 
владикам-уніятам, всякому начальству й самому королеві, поки з ними разом 
стояли й боронили їх українські пани, – які ще держалися свого народу й 
своєї віри. Так само й духовенство – священики, ченці доти противились 
унії, поки у православних панів мали поміч та оборону. На соймах право-
славні пани раз-у-раз виступали проти унії й не давали королеві до решти 
придушити православну віру.

Але в тих часах, як настала унія, зводилося до решти те українське пан-
ство. Лакомилось на панування польське, на ту честь та вигоду, яку польщина 
могла дати, та й польщилося саме. Вчилися в польських, особливо єзуїтських 
школах, женилися з польками, приймали мову польську й віру католицьку, 
ставали поляками та разом із ними насідали на український нарід. Або ще 
й гірше – бо нема гіршого ворога, як перевертень, перекінчик, що свого  
відцурався.

Не минуло й п’ятдесяти літ по тім, як Волинь та Київщина прилучені 
були до Польщі, а в них уже не лишилось ані трохи можного українського 
панства, яке б хотіло та могло боронити український нарід. Хіба полишились 
якісь дрібні панки-шляхта, що між можними панами так само сили не мали.

Були тоді в великій тривозі всі, кому близьке було добро України. Особ-
ливо їх тривожила справа православної віри, за яку боролися вони як за  
перший знак української народності. Повмирали остатні православні владики, 
не було кому святити навіть попів. Уніяти все в більшу смілість приходили й 
усе більше людей до них приставало, навіть з учених духовних. Не було ані 
перед тим, ані потім короля, який би так слухався католицьких ксьондзів та 
єзуїтів та старався так викорінити православну віру, як тодішній польський 
король Жиґимонт III. Всякі насильства над православними позволяв робити, 
церкви православні запечатувати й відбирати, духовних арештувати, – бо, 
мовляв, мусять бути послушні своїм законним владикам уніятам.

Православні українці шукали помочі у заграничних православних волода-
рів: у волоських воєвод, у московських царів, – але ті лише грошима могли їм 
помогти. Одинока сила, яка ще була на Україні, – се була козаччина. Тому 
православні братства, духовні, міщани, пани-недобитки, починають кінець 
кінцем звертатись до козаків у всяких українських справах, чи що до віри, 
чи що до іншого.

Перед тим козаки боронили тільки своїх козацьких прав, та почасти 
селянства тамошнього, що за ними тягло. Тепер стають вони оборонцями 
цілого українського, – або як тоді ще казали – руського народу. А що тоді 
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найважнішою національною, всенародною справою вважалась оборона право-
славної віри, що була, як я сказав, мовби знаком української народності супроти 
польської, то козаки дуже завзято боронять православну віру від уніятів.

Коли, приміром, до Києва приїхав уніятський протопоп та став відбирати 
від православних церкви та запечатувати, тодішній отаман козацький прислав 
козаків сказати йому, аби того не робив, бо заб’ють його, “як пса”. Той не 
послухавсь, і козаки його справді утопили в Дніпрі й церкви православним 
вернули. Тому-то унія скрізь брала гору над православними, а до Київщини 
уніяти навіть заглянути не сміли, боячися козаків.

Через те Київ стає головним огнищем українського церковного життя. 
Львівські братчики тоді вже ледве могли себе оборонити, зате в Києві саме 
закладається братство, школа, друкарня, а гетьман тодішній – Петро Сагай-
дачний бере братчиків в свою опіку: з усім військом козацьким він вписався 
до київського братства.

Найбільшу ж поміч він зробив православній церкві тим, що як у 1620 р. 
переїздив через Київ єрусалимський патріарх, Сагайдачний з духовними 
київськими попросили його, аби поставив їм митрополита й владик на місця 
умерших, або тих, що на унію перейшли. Патріарх се й зробив, під охороною 
козацького війська, і так відновлена була православна церква. Боячися козаків, 
король не важився чіпати тих православних владик. Кілька літ сиділи вони в 
Києві під охороною козацького війська, аж по смерті того короля Жиґимонта 
від нового короля Володислава козацькі посли й інші українські депутати ви-
могли те, що він признав ту православну церкву за законну й визначив, де ті 
православні владики мали пробувáти.

Та Київ зістається і потім, під козацькою охороною, столицею україн-
ського життя. Багато в тім часі зробив для нього новий митрополит Петро 
Могила. Давнішу братську школу він побільшив, помножив учителями, по-
силав на науку в чужі краї православних ченців, аби вони могли бути ученими 
людьми, учителями, письменниками. Школа ся пізніше звалася Могилянською 
академією, на пам’ять трудів Могилиних; вона єсть і досі в Києві, тільки тепер 
там учаться на попів, ченців та на архиєреїв, а тоді училися в ній всякого стану 
люди. Була вона на ті часи як університет, і студентів в ній бувало більше 
тисячі, з них виходили потім і духовні, і світські, навіть воєнні люди.

Українці мали тепер школу, не гіршу від польських; з неї виходили 
письменні й учені люди на всю Україну. Також друкувалося в Києві багато 
книжок – на цілу Україну. Окрім книг церковних виходили тут ріжні книжки 
в оборону православної віри против католиків і уніятів. В 1674 р. була над-
рукована тут і перша історія України – називалася “Синопсис”. Правда, в 
ній українська історія була помішана з московською, а багато дечого зовсім 
бракувало, але, за браком кращої, її потім багато разів передруковували.

Перший раз, по багатьох літах, відколи впала Українська держава, дух 
вступив в український народ. Почув він свою силу, – що може чогось доби-

тись і свого оборонити. Почув, що єсть він на світі, почули свою одність ріжні 
землі українські і ріжні стани української людності. А на переді українського 
народу, як його щит і меч, як його оборона, стояла тепер козаччина.

14. КОЗАЦЬКІ ВІЙНИ ПЕРЕД ХМЕЛЬНИЧЧИНОЮ
Ніколи перед тим козаки не мали такої сили й слави, як за Сагайдачно-

го. Правительство польське зайняте було війною в Московщині (в тім часі 
Польща замало не знищила Московської держави). В тій війні були йому 
потрібні козаки, й за те позволяло воно їм на Україні робити, що хочуть. Або 
не так позволяло, як не боронило. Україна київська й задніпрянська була в 
козацьких руках, були вони тут хозяями, і пани польські, на них оглядаючись, 
не важились і селян тіснити в сусідстві козаків.

Тому й селянство тутешнє було далеко свобідніше та достатніше, ніж на 
Волині та в Галичині, не дуже то позволяло панам над собою коверзувати й 
на кожний поклик готове було разом з козаками на панів повстати. Але поки 
Польща давала козакам у всім свободу, до того не приходило.

Козаки тоді найбільше ходили на турецькі землі Чорним морем, аж 
до Константинополя та Синопа (на Малоазійськім побережжі). В 1614 р. 
знищили вони Синоп, попалили арсенал, де зберігалися всякі військові й ко-
рабельні запаси, й наробили туркам шкоди на яких 40 мільйонів. На другий 
рік на 80 човнах напали на околиці Константинополя, султанської столиці. 
Попалили кораблі, які там при березі стояли, знищили передмістя й пішли 
собі. Турецькі кораблі погнались за ними, наздогнали їх коло Дунаю, але 
козаки їх не злякались: кинулись на турецькі кораблі, порубали й забрали в 
неволю турків, що були на тих кораблях, а самі кораблі привели під турецьку 
кріпость Очаків (стояла на усті Дніпра), і тут, на очах турків, їх спалили.  
І інші такі походи робили.

Турецький султан дуже гнівавсь за се; грозивсь королеві Польщу зруйну-
вати, як не зроблять з козаками порядку: насилав татар на Україну. Нарешті 
в 1620 р. вислав своє військо на Польщу. Козаки гнівались тоді на Польщу 
й не помогли їй. Жолкевський пішов з самим польським військом против 
турецького, але турки його погромили, й самого Жолкевського в битві убито.

По тім турецьке військо пішло назад, але на другий рік пішов на Польщу 
сам султан з іще більшим військом. Великий страх напав на поляків, думали, 
що вже їм кінець прийшов. Просили Сагайдачного, аби доконче їм поміг з 
козаками. Не одно тоді мусив обіцяти король Жиґимонт козацьким послам, – 
між іншим і те, що новопоставлених у Києві митрополита та владик не буде 
чіпати і не боронитиме їм правити православною церквою. Тоді Сагайдачний 
пішов помагати польському війську.

Військо польське стояло за Дністром, в теперішній Бессарабії під Хо-
тином, містом турецьким. Султан прийшов на них з величезним військом, 
але козаки з поляками не дались йому; особливо козаки при тім просто чуда 
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найважнішою національною, всенародною справою вважалась оборона право-
славної віри, що була, як я сказав, мовби знаком української народності супроти 
польської, то козаки дуже завзято боронять православну віру від уніятів.

Коли, приміром, до Києва приїхав уніятський протопоп та став відбирати 
від православних церкви та запечатувати, тодішній отаман козацький прислав 
козаків сказати йому, аби того не робив, бо заб’ють його, “як пса”. Той не 
послухавсь, і козаки його справді утопили в Дніпрі й церкви православним 
вернули. Тому-то унія скрізь брала гору над православними, а до Київщини 
уніяти навіть заглянути не сміли, боячися козаків.

Через те Київ стає головним огнищем українського церковного життя. 
Львівські братчики тоді вже ледве могли себе оборонити, зате в Києві саме 
закладається братство, школа, друкарня, а гетьман тодішній – Петро Сагай-
дачний бере братчиків в свою опіку: з усім військом козацьким він вписався 
до київського братства.

Найбільшу ж поміч він зробив православній церкві тим, що як у 1620 р. 
переїздив через Київ єрусалимський патріарх, Сагайдачний з духовними 
київськими попросили його, аби поставив їм митрополита й владик на місця 
умерших, або тих, що на унію перейшли. Патріарх се й зробив, під охороною 
козацького війська, і так відновлена була православна церква. Боячися козаків, 
король не важився чіпати тих православних владик. Кілька літ сиділи вони в 
Києві під охороною козацького війська, аж по смерті того короля Жиґимонта 
від нового короля Володислава козацькі посли й інші українські депутати ви-
могли те, що він признав ту православну церкву за законну й визначив, де ті 
православні владики мали пробувáти.

Та Київ зістається і потім, під козацькою охороною, столицею україн-
ського життя. Багато в тім часі зробив для нього новий митрополит Петро 
Могила. Давнішу братську школу він побільшив, помножив учителями, по-
силав на науку в чужі краї православних ченців, аби вони могли бути ученими 
людьми, учителями, письменниками. Школа ся пізніше звалася Могилянською 
академією, на пам’ять трудів Могилиних; вона єсть і досі в Києві, тільки тепер 
там учаться на попів, ченців та на архиєреїв, а тоді училися в ній всякого стану 
люди. Була вона на ті часи як університет, і студентів в ній бувало більше 
тисячі, з них виходили потім і духовні, і світські, навіть воєнні люди.

Українці мали тепер школу, не гіршу від польських; з неї виходили 
письменні й учені люди на всю Україну. Також друкувалося в Києві багато 
книжок – на цілу Україну. Окрім книг церковних виходили тут ріжні книжки 
в оборону православної віри против католиків і уніятів. В 1674 р. була над-
рукована тут і перша історія України – називалася “Синопсис”. Правда, в 
ній українська історія була помішана з московською, а багато дечого зовсім 
бракувало, але, за браком кращої, її потім багато разів передруковували.

Перший раз, по багатьох літах, відколи впала Українська держава, дух 
вступив в український народ. Почув він свою силу, – що може чогось доби-

тись і свого оборонити. Почув, що єсть він на світі, почули свою одність ріжні 
землі українські і ріжні стани української людності. А на переді українського 
народу, як його щит і меч, як його оборона, стояла тепер козаччина.

14. КОЗАЦЬКІ ВІЙНИ ПЕРЕД ХМЕЛЬНИЧЧИНОЮ
Ніколи перед тим козаки не мали такої сили й слави, як за Сагайдачно-

го. Правительство польське зайняте було війною в Московщині (в тім часі 
Польща замало не знищила Московської держави). В тій війні були йому 
потрібні козаки, й за те позволяло воно їм на Україні робити, що хочуть. Або 
не так позволяло, як не боронило. Україна київська й задніпрянська була в 
козацьких руках, були вони тут хозяями, і пани польські, на них оглядаючись, 
не важились і селян тіснити в сусідстві козаків.

Тому й селянство тутешнє було далеко свобідніше та достатніше, ніж на 
Волині та в Галичині, не дуже то позволяло панам над собою коверзувати й 
на кожний поклик готове було разом з козаками на панів повстати. Але поки 
Польща давала козакам у всім свободу, до того не приходило.

Козаки тоді найбільше ходили на турецькі землі Чорним морем, аж 
до Константинополя та Синопа (на Малоазійськім побережжі). В 1614 р. 
знищили вони Синоп, попалили арсенал, де зберігалися всякі військові й ко-
рабельні запаси, й наробили туркам шкоди на яких 40 мільйонів. На другий 
рік на 80 човнах напали на околиці Константинополя, султанської столиці. 
Попалили кораблі, які там при березі стояли, знищили передмістя й пішли 
собі. Турецькі кораблі погнались за ними, наздогнали їх коло Дунаю, але 
козаки їх не злякались: кинулись на турецькі кораблі, порубали й забрали в 
неволю турків, що були на тих кораблях, а самі кораблі привели під турецьку 
кріпость Очаків (стояла на усті Дніпра), і тут, на очах турків, їх спалили.  
І інші такі походи робили.

Турецький султан дуже гнівавсь за се; грозивсь королеві Польщу зруйну-
вати, як не зроблять з козаками порядку: насилав татар на Україну. Нарешті 
в 1620 р. вислав своє військо на Польщу. Козаки гнівались тоді на Польщу 
й не помогли їй. Жолкевський пішов з самим польським військом против 
турецького, але турки його погромили, й самого Жолкевського в битві убито.

По тім турецьке військо пішло назад, але на другий рік пішов на Польщу 
сам султан з іще більшим військом. Великий страх напав на поляків, думали, 
що вже їм кінець прийшов. Просили Сагайдачного, аби доконче їм поміг з 
козаками. Не одно тоді мусив обіцяти король Жиґимонт козацьким послам, – 
між іншим і те, що новопоставлених у Києві митрополита та владик не буде 
чіпати і не боронитиме їм правити православною церквою. Тоді Сагайдачний 
пішов помагати польському війську.

Військо польське стояло за Дністром, в теперішній Бессарабії під Хо-
тином, містом турецьким. Султан прийшов на них з величезним військом, 
але козаки з поляками не дались йому; особливо козаки при тім просто чуда 
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робили. Султан помирився з поляками й пішов назад. Всі в Польщі призна-
вали, що тільки завдяки козакам Польща увільнилась від небезпеки, – що 
Сагайдачний спас поляків від останньої біди.

Але Сагайдачний вмер по кількох місяцях, ранений у тій війні з турками. 
Поляки стали забувати свою вдячність до козаків, а нарікати на клопоти, які 
через козаків мають. Турків вони тепер не боялись, як їх козаки приборкали. 
Війна московська скінчилась теж. Тим часом пани з України скаржились на 
козаків, що через них не можуть хазяйнувати – бо селяни їх не слухають. 
Правительство польське почало знову жадати по-давньому, щоб козаків не 
було більше понад те, що в реєстр вписано, а інші щоб своїм панам були по-
слушні, щоб козаки по панських маєтностях не проживали, турків і татар не 
зачіпали, і таке інше. Козаки не слухались, і 1625 р. прийшло до війни.

Польське військо, як за Жолкевського, поспішилося скорим маршом на 
козаків, доки вони ще не постягались. Були битви коло Крилова і Курукова, 
на границі теперішньої Київської губернії з Херсонською; з обох боків багато 
погинуло людей, і потім почались переговори. Козаки згодились, аби їх не 
було більше понад 6 тисяч, і обіцяли на чужі землі не ходити.

Надіялись вони, що зачнеться незадовго нова війна у Польщі з Швецією, 
й Польща сама буде якнайбільше козаків потребувати, а ті умови в непам’ять 
підуть. Так воно й справді сталось, і козаки знов робили на Україні, що хоті-
ли. По війні шведській пробували поляки козаків приборкати, але в тій війні 
(1630) полякам пощастило ще менше, як у попередній. Про сю війну оповідали 
потім, що як козаки з поляками стояли під Переяславом, то Тарас – гетьман 
козацький – вночі поляків побив (Тарасова ніч зветься):

Лягло сонце за горою, зірки засіяли,
А козаки, як та хмара, ляхів обступали.
Як став місяць серед неба, ревнула гармата:
Прокинулись ляшки-панки – нікуди втікати!
Прокинулись ляшки-панки та й не повставали;
Зійшло сонце, ляшки-панки покотом лежали.

(Шевченко. “Тарасова ніч”).
Скоро по тім умер старий король Жиґимонт, завзятий ворог православної 

віри і козацтва, взагалі всього українського. Його син і наступник Володислав, 
навпаки, старавсь задоволити православних, щоб прихилити до себе і право-
славне громадянство, і козаччину. Мав в планах великі війни і для того хотів 
мати козаків за собою. Але пани польські хотіли спокою для господарства і 
не хотіли війни і податків для неї.

Вони гасили всі війни, які виникали, пильнували короля і козаків, аби 
не давали приводу до війни. Щоб козаки не ходили на море, поставлено 
коло Кодацького порога на Дніпрі кріпость Кодак, і так не пускали людей 
на Запорожжя і на степові промисли. Отак козаки сподівались при новім 

королі поширення вольностей, а опинилися в тісноті, якої ще досі не знали! 
Зав’язалась війна з шведами, козаків покликано на Балтійське море воювати 
з шведською фльотою. Покладаючися на сю війну – що польське військо 
буде там зайняте, козаки під проводом Сулими знищили Кодак (1635). Але 
польські пани загасили війну з шведами, і польське військо могло вдарити на 
козаків. Сього не хотілося реєстровим козакам. А ще до того польські комісари 
сипнули грошима між старшину, щоб намовляла реєстровців відступити від 
Сулими. Сулиму з товаришами видано і скарано смертю.

Але невдоволення між козаками з того тільки збільшилось і війна таки 
розгорілась, два роки по тім. Панам тоді удалось загасити всі війни, і поль-
ське військо поставлено по квартирах на Україні, для порядку ніби. Та від 
тих польських вояків завсіди тільки непорядки виходили, бо наприкрялись 
людям, забирали від них всячину, зневажали. Піднялось повстання. Зачав 
його гетьман Павлюк, скликаючи всіх “благочестивих” (так православних 
звали), аби повставали на поляків. Сила народу тоді повстала, – приставали 
до козаків, побивали панів та панське військо по квартирах.

Повстання було велике, але війна того року не пощастила козакам; їх по-
бито під Кумейками, і Потоцький, що командував польським військом, почав 
вішати та голови стинати всім, хто до повстання ходив (1637).

На весну, одначе, повстання прокинулось ще сильніше. Почав його 
гетьман Острянин. Спочатку побив він поляків, але, погнавшись за ними, за-
далеко загнався, не діждавши війська, що надходило до нього з ріжних боків. 
Поляки побили ті ватаги під Лубнями, а потім під Жовнином погромили й 
самого Острянина. Тоді Острянин кинув військо, пішов з частиною козаків 
за московську границю й оселився слободами під Чугуєвом. А в війську ко-
зацькім узяв провід Дмитро Гуня, славний войовник. Він військо козацьке 
відвів над Дніпро, на устя Сули, і тут в такім гарнім місці табором став і так 
добре се місце укріпив, що поляки ніяк не могли козакам нічого зробити. 
Шість тижнів боронились тут козаки, і силу побили польського війська. Та 
підрізало Гуню се, що поляки заступили дорогу й погромили військо, що з 
Запорожжя до Гуні йшло з поживою та військовим запасом. Як се сталось, 
Гуня мусив піддатися, бо вже козаки не мали що їсти, ані чим стріляти – 
тільки на ту поміч покладали надію.

Поляки дуже розгнівались на козаків за ті дві війни: де могли, не жалува-
ли, – чи силою, чи підступом нищили, рубали. Тепер же сподівались задавити 
їх до останку. Зовсім знести козацьке військо, як у 1596 р. були ухвалили, 
поляки тепер уже не хотіли: переконались, що без нього не обій дуться. Але 
хотіли в руках його держати.

Всю вищу старшину над козаками від себе понастановляли. Реєстр спи-
сали і всіх, хто до того реєстру не попав, з козацтва виключили; повписували 
ріжних своїх повірників, а кому не вірили – в реєстр не вписали. Знов роз-
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робили. Султан помирився з поляками й пішов назад. Всі в Польщі призна-
вали, що тільки завдяки козакам Польща увільнилась від небезпеки, – що 
Сагайдачний спас поляків від останньої біди.

Але Сагайдачний вмер по кількох місяцях, ранений у тій війні з турками. 
Поляки стали забувати свою вдячність до козаків, а нарікати на клопоти, які 
через козаків мають. Турків вони тепер не боялись, як їх козаки приборкали. 
Війна московська скінчилась теж. Тим часом пани з України скаржились на 
козаків, що через них не можуть хазяйнувати – бо селяни їх не слухають. 
Правительство польське почало знову жадати по-давньому, щоб козаків не 
було більше понад те, що в реєстр вписано, а інші щоб своїм панам були по-
слушні, щоб козаки по панських маєтностях не проживали, турків і татар не 
зачіпали, і таке інше. Козаки не слухались, і 1625 р. прийшло до війни.

Польське військо, як за Жолкевського, поспішилося скорим маршом на 
козаків, доки вони ще не постягались. Були битви коло Крилова і Курукова, 
на границі теперішньої Київської губернії з Херсонською; з обох боків багато 
погинуло людей, і потім почались переговори. Козаки згодились, аби їх не 
було більше понад 6 тисяч, і обіцяли на чужі землі не ходити.

Надіялись вони, що зачнеться незадовго нова війна у Польщі з Швецією, 
й Польща сама буде якнайбільше козаків потребувати, а ті умови в непам’ять 
підуть. Так воно й справді сталось, і козаки знов робили на Україні, що хоті-
ли. По війні шведській пробували поляки козаків приборкати, але в тій війні 
(1630) полякам пощастило ще менше, як у попередній. Про сю війну оповідали 
потім, що як козаки з поляками стояли під Переяславом, то Тарас – гетьман 
козацький – вночі поляків побив (Тарасова ніч зветься):

Лягло сонце за горою, зірки засіяли,
А козаки, як та хмара, ляхів обступали.
Як став місяць серед неба, ревнула гармата:
Прокинулись ляшки-панки – нікуди втікати!
Прокинулись ляшки-панки та й не повставали;
Зійшло сонце, ляшки-панки покотом лежали.

(Шевченко. “Тарасова ніч”).
Скоро по тім умер старий король Жиґимонт, завзятий ворог православної 

віри і козацтва, взагалі всього українського. Його син і наступник Володислав, 
навпаки, старавсь задоволити православних, щоб прихилити до себе і право-
славне громадянство, і козаччину. Мав в планах великі війни і для того хотів 
мати козаків за собою. Але пани польські хотіли спокою для господарства і 
не хотіли війни і податків для неї.

Вони гасили всі війни, які виникали, пильнували короля і козаків, аби 
не давали приводу до війни. Щоб козаки не ходили на море, поставлено 
коло Кодацького порога на Дніпрі кріпость Кодак, і так не пускали людей 
на Запорожжя і на степові промисли. Отак козаки сподівались при новім 

королі поширення вольностей, а опинилися в тісноті, якої ще досі не знали! 
Зав’язалась війна з шведами, козаків покликано на Балтійське море воювати 
з шведською фльотою. Покладаючися на сю війну – що польське військо 
буде там зайняте, козаки під проводом Сулими знищили Кодак (1635). Але 
польські пани загасили війну з шведами, і польське військо могло вдарити на 
козаків. Сього не хотілося реєстровим козакам. А ще до того польські комісари 
сипнули грошима між старшину, щоб намовляла реєстровців відступити від 
Сулими. Сулиму з товаришами видано і скарано смертю.

Але невдоволення між козаками з того тільки збільшилось і війна таки 
розгорілась, два роки по тім. Панам тоді удалось загасити всі війни, і поль-
ське військо поставлено по квартирах на Україні, для порядку ніби. Та від 
тих польських вояків завсіди тільки непорядки виходили, бо наприкрялись 
людям, забирали від них всячину, зневажали. Піднялось повстання. Зачав 
його гетьман Павлюк, скликаючи всіх “благочестивих” (так православних 
звали), аби повставали на поляків. Сила народу тоді повстала, – приставали 
до козаків, побивали панів та панське військо по квартирах.

Повстання було велике, але війна того року не пощастила козакам; їх по-
бито під Кумейками, і Потоцький, що командував польським військом, почав 
вішати та голови стинати всім, хто до повстання ходив (1637).

На весну, одначе, повстання прокинулось ще сильніше. Почав його 
гетьман Острянин. Спочатку побив він поляків, але, погнавшись за ними, за-
далеко загнався, не діждавши війська, що надходило до нього з ріжних боків. 
Поляки побили ті ватаги під Лубнями, а потім під Жовнином погромили й 
самого Острянина. Тоді Острянин кинув військо, пішов з частиною козаків 
за московську границю й оселився слободами під Чугуєвом. А в війську ко-
зацькім узяв провід Дмитро Гуня, славний войовник. Він військо козацьке 
відвів над Дніпро, на устя Сули, і тут в такім гарнім місці табором став і так 
добре се місце укріпив, що поляки ніяк не могли козакам нічого зробити. 
Шість тижнів боронились тут козаки, і силу побили польського війська. Та 
підрізало Гуню се, що поляки заступили дорогу й погромили військо, що з 
Запорожжя до Гуні йшло з поживою та військовим запасом. Як се сталось, 
Гуня мусив піддатися, бо вже козаки не мали що їсти, ані чим стріляти – 
тільки на ту поміч покладали надію.

Поляки дуже розгнівались на козаків за ті дві війни: де могли, не жалува-
ли, – чи силою, чи підступом нищили, рубали. Тепер же сподівались задавити 
їх до останку. Зовсім знести козацьке військо, як у 1596 р. були ухвалили, 
поляки тепер уже не хотіли: переконались, що без нього не обій дуться. Але 
хотіли в руках його держати.

Всю вищу старшину над козаками від себе понастановляли. Реєстр спи-
сали і всіх, хто до того реєстру не попав, з козацтва виключили; повписували 
ріжних своїх повірників, а кому не вірили – в реєстр не вписали. Знов роз-
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ложили польське військо по Україні – аби козаків пильнувало. Відбудували 
наново Кодак на Дніпрі і залогу з реєстрових на Запорожжі поставили, – аби 
в степах не піднялась ніяка своєволя козацька. І здавалося, справді придушили 
козаччину, а з нею й цілу Україну.

15. ХМЕЛЬНИЧЧИНА
В такій неволі прожила Україна без малого десять літ. Пани пильнували, 

щоб король ніякої війни не починав. Польща ні з ким війни не мала, козаків не 
потребувала, і польське військо могло стерегти панського спокою на Україні. 
Король Володислав хотів війну з турками почати і козаків до того взяти, – 
навіть з їх старшими накладав і листи їм дав, аби човни собі будували та на 
море йшли, аби з того війна з турком зачалась. Але старшина знала, що того 
пани не хочуть, затаїла листи і не рушила козаків, аби з того їй біди не вийшло.

Аж тепер настав добрий час для панів. Козакам по панських маєтностях не 
вільно було пробувáти, могли тепер пани господарити, як хотіли. Множились 
села й хутори в їх маєтках, збільшалось число їх “підданих”, заводили вони 
двори й фільварки, накладали на селян ріжні оплати та ладилися завести й 
панщину, в самій глибокій, козацькій Україні.

Але тільки до часу те все держалось. Україна угиналась під тяжким ярмом, 
але тільки часу чекала, аби його скинути. Селяни були невдоволені на панів, 
на їх вимисли. Козаки “випищики”, себто виключені з реєстру, тільки чекали 
хвилі, щоб скинути з себе підданство. Реєстрові були сердиті на польську 
старшину, що їх за слуг своїх мала, зневажала, а грошей заслужених що не 
платила. Духовні й міщани відказували на кривди, що діялись від уніятів і 
католиків православній вірі і вкраїнським людям. І все чекало тільки іскри, 
аби відразу спалахнути ясним огнем.

І тоді, каже старий літописець український, серед ріжних кривд, які укра-
їнським людям робилися, “натрапили на чоловіка одного, у которого відібрали 
пасіку, а та пасіка наробила лиха на всю Польщу”. А був тим чоловіком сотник 
козацький чигиринський Зиновій-Богдан Хмельницький.

Був він чоловік заможний, досить учений, в війську козацькім заслуже-
ний; в пізнішім показав він себе як надзвичайний войовник і правитель та 
великого хисту і вдачі чоловік. Після повстання Павлюка настановлено його 
військовим писарем; по повстанні 1638 р., як козаки не могли вищих урядів 
займати, настановлено його сотником чигиринським. Та не злюбив його під-
староста чигиринський!

Намовив старосту, щоб відібрав від Хмельницького його батьківщи-
ну – хутір Суботів, бо він батькові Хмельницького попереднім старостою 
був даний не на віки, а тільки “до ласки”. І відібрано йому той хутір, та ще 
як! Наслали людей, як самого Хмельницького не було дома, – поїхав десь 
у козацькій справі, – знищили майно Хмельницького, а хлопця, сина його, 
так канчуками вибили, що він з того вмер.

Хмельницький став своїх кривд доходити, та його оскаржено як бунтів-
ника, всаджено до в’язниці, і навіть свого життя він був непевний. Тоді, як 
пущено його з арешту, удавсь він на Низ. Як старий козак, знав він там усі 
входи і виходи і став збирати всіх, хто був з польського панування невдово-
лений, аби кривд своїх доходити. Було се зимою з 1647 року на 1648.

Зібравши людей, Хмельницький опанував Січ – залога з реєстровців, 
що стояла тут, пристала до нього. Взявши в руки Запорожжя, повів він пере-
говори з ханом кримським, щоб прихилити його до помочі козакам на поляків. 
Хан тоді був недобрий на поляків, бо довгий час грошей йому не давали, до 
того в Криму була розруха, був голод, і татарам хотілось війною поживитись. 
Тому хан обіцяв Хмельницькому, що пошле йому в поміч перекопського мурзу 
Тугай-бея з великим військом. Велика се річ була для козаків; не раз уже 
й перед Хмельницьким ріжні гетьмани козацькі старалися дістати поміч від 
татар на поляків, та се їм не вдавалось, а Хмельницькому вдалося.

Коли висланці Хмельницького понесли про се вісті по Україні між людей, 
що реєстровці пристали до Хмельницького і хан йому помагає, почався ве-
ликий рух між людьми. Старший над військом польським (гетьман коронний 
називався) Потоцький, прочувши про се, почав ладитись і собі до походу. 
Наперед вислав на Хмельницького свого сина Стефана з польським військом 
і козаками, решту реєстрових козаків з драгунами виправив Дніпром човнами, 
а сам з своїм помічником (гетьманом польним) збирав головне військо і з ним 
поволі посувавсь на полудне, чекаючи вістей від сина.

Тим часом син його попавсь у велику біду. Надіючись на свої сили, йшов 
він не питаючись. А тим часом Хмельницький обступив його несподівано з 
своїм військом і татарами на Жовтих Водах. Козаки реєстрові, що в тім війську 
були, прилучились до Хмельницького, а й ті, що Дніпром плили, – реєстрові 
та драгуни, також з українців набрані, теж до Хмельницького пристали. По-
бачивши се, став Стефан Потоцький відступати. Але Хмельницький з усім 
військом обпав його і погромив так, що сливе ніхто цілий не вийшов.

Потім Хмельницький пішов на головне польське військо. Воно, не маючи 
вістей від переднього полку, теж почало відступати, але під Корсунем ударив 
на нього Хмельницький, загнав у засідку й погромив також до решти. Обоз, 
гармату, все забрали козаки. З цілого війська ледве кількасот утекло, та й то 
головно джури та слуги панські. Потоцький і Каліновський – обидва в руки 
козацькі попали, – Хмельницький віддав їх татарам. Як у думі співається:

Тогді козаки ляхів доганяли, 
Пана Потоцького піймали, як барана, і зв’язали 
Та перед Хмельницького гетьмана примчали; 
“Гей, пане Потоцький, чом у тебе й досі розум жіноцький! 
Не вмів ти єси в Кам’янці-Подільськім пробувати, 
Печеного поросяти, куриці з перцем та з шафраном уживати, 
А тепер зумієш ти з нами козаками воювати, 
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ложили польське військо по Україні – аби козаків пильнувало. Відбудували 
наново Кодак на Дніпрі і залогу з реєстрових на Запорожжі поставили, – аби 
в степах не піднялась ніяка своєволя козацька. І здавалося, справді придушили 
козаччину, а з нею й цілу Україну.

15. ХМЕЛЬНИЧЧИНА
В такій неволі прожила Україна без малого десять літ. Пани пильнували, 

щоб король ніякої війни не починав. Польща ні з ким війни не мала, козаків не 
потребувала, і польське військо могло стерегти панського спокою на Україні. 
Король Володислав хотів війну з турками почати і козаків до того взяти, – 
навіть з їх старшими накладав і листи їм дав, аби човни собі будували та на 
море йшли, аби з того війна з турком зачалась. Але старшина знала, що того 
пани не хочуть, затаїла листи і не рушила козаків, аби з того їй біди не вийшло.

Аж тепер настав добрий час для панів. Козакам по панських маєтностях не 
вільно було пробувáти, могли тепер пани господарити, як хотіли. Множились 
села й хутори в їх маєтках, збільшалось число їх “підданих”, заводили вони 
двори й фільварки, накладали на селян ріжні оплати та ладилися завести й 
панщину, в самій глибокій, козацькій Україні.

Але тільки до часу те все держалось. Україна угиналась під тяжким ярмом, 
але тільки часу чекала, аби його скинути. Селяни були невдоволені на панів, 
на їх вимисли. Козаки “випищики”, себто виключені з реєстру, тільки чекали 
хвилі, щоб скинути з себе підданство. Реєстрові були сердиті на польську 
старшину, що їх за слуг своїх мала, зневажала, а грошей заслужених що не 
платила. Духовні й міщани відказували на кривди, що діялись від уніятів і 
католиків православній вірі і вкраїнським людям. І все чекало тільки іскри, 
аби відразу спалахнути ясним огнем.

І тоді, каже старий літописець український, серед ріжних кривд, які укра-
їнським людям робилися, “натрапили на чоловіка одного, у которого відібрали 
пасіку, а та пасіка наробила лиха на всю Польщу”. А був тим чоловіком сотник 
козацький чигиринський Зиновій-Богдан Хмельницький.

Був він чоловік заможний, досить учений, в війську козацькім заслуже-
ний; в пізнішім показав він себе як надзвичайний войовник і правитель та 
великого хисту і вдачі чоловік. Після повстання Павлюка настановлено його 
військовим писарем; по повстанні 1638 р., як козаки не могли вищих урядів 
займати, настановлено його сотником чигиринським. Та не злюбив його під-
староста чигиринський!

Намовив старосту, щоб відібрав від Хмельницького його батьківщи-
ну – хутір Суботів, бо він батькові Хмельницького попереднім старостою 
був даний не на віки, а тільки “до ласки”. І відібрано йому той хутір, та ще 
як! Наслали людей, як самого Хмельницького не було дома, – поїхав десь 
у козацькій справі, – знищили майно Хмельницького, а хлопця, сина його, 
так канчуками вибили, що він з того вмер.

Хмельницький став своїх кривд доходити, та його оскаржено як бунтів-
ника, всаджено до в’язниці, і навіть свого життя він був непевний. Тоді, як 
пущено його з арешту, удавсь він на Низ. Як старий козак, знав він там усі 
входи і виходи і став збирати всіх, хто був з польського панування невдово-
лений, аби кривд своїх доходити. Було се зимою з 1647 року на 1648.

Зібравши людей, Хмельницький опанував Січ – залога з реєстровців, 
що стояла тут, пристала до нього. Взявши в руки Запорожжя, повів він пере-
говори з ханом кримським, щоб прихилити його до помочі козакам на поляків. 
Хан тоді був недобрий на поляків, бо довгий час грошей йому не давали, до 
того в Криму була розруха, був голод, і татарам хотілось війною поживитись. 
Тому хан обіцяв Хмельницькому, що пошле йому в поміч перекопського мурзу 
Тугай-бея з великим військом. Велика се річ була для козаків; не раз уже 
й перед Хмельницьким ріжні гетьмани козацькі старалися дістати поміч від 
татар на поляків, та се їм не вдавалось, а Хмельницькому вдалося.

Коли висланці Хмельницького понесли про се вісті по Україні між людей, 
що реєстровці пристали до Хмельницького і хан йому помагає, почався ве-
ликий рух між людьми. Старший над військом польським (гетьман коронний 
називався) Потоцький, прочувши про се, почав ладитись і собі до походу. 
Наперед вислав на Хмельницького свого сина Стефана з польським військом 
і козаками, решту реєстрових козаків з драгунами виправив Дніпром човнами, 
а сам з своїм помічником (гетьманом польним) збирав головне військо і з ним 
поволі посувавсь на полудне, чекаючи вістей від сина.

Тим часом син його попавсь у велику біду. Надіючись на свої сили, йшов 
він не питаючись. А тим часом Хмельницький обступив його несподівано з 
своїм військом і татарами на Жовтих Водах. Козаки реєстрові, що в тім війську 
були, прилучились до Хмельницького, а й ті, що Дніпром плили, – реєстрові 
та драгуни, також з українців набрані, теж до Хмельницького пристали. По-
бачивши се, став Стефан Потоцький відступати. Але Хмельницький з усім 
військом обпав його і погромив так, що сливе ніхто цілий не вийшов.

Потім Хмельницький пішов на головне польське військо. Воно, не маючи 
вістей від переднього полку, теж почало відступати, але під Корсунем ударив 
на нього Хмельницький, загнав у засідку й погромив також до решти. Обоз, 
гармату, все забрали козаки. З цілого війська ледве кількасот утекло, та й то 
головно джури та слуги панські. Потоцький і Каліновський – обидва в руки 
козацькі попали, – Хмельницький віддав їх татарам. Як у думі співається:

Тогді козаки ляхів доганяли, 
Пана Потоцького піймали, як барана, і зв’язали 
Та перед Хмельницького гетьмана примчали; 
“Гей, пане Потоцький, чом у тебе й досі розум жіноцький! 
Не вмів ти єси в Кам’янці-Подільськім пробувати, 
Печеного поросяти, куриці з перцем та з шафраном уживати, 
А тепер зумієш ти з нами козаками воювати, 
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Житньої соломахи з туслуком* уплітати, 
Хіба велю тебе до рук кримському хану дати.
Щоб навчили тебе кримські нагаї сирої кобилини жувати”.

Ще такого не бувало на Україні. Не тільки все українське панство, а й 
ціла Польща зісталась без війська й оборони. Якби козаки схотіли, могли б за 
кілька день безпечно бути в Кракові чи Варшаві. Але Хмельницький тоді не 
мав у гадці нищити Польщу. По побіді корсунській пройшов до Білої Церкви 
й став тут табором. Навколо Україна, як море, хвилювалась. Підіймалось 
селянство, зброїлось, побивало або проганяло панів та жидів-орендарів, ни-
щило панські двори та католицькі костели, що за той час пани побудували на 
Вкраїні. Тікали пани куди видно, аж над саму Віслу, – як у пісні співається:

Зависли ляшки, зависли, 
Як чорна хмара, на Віслі, –

збіглися туди з усіх країв. Інші знову, в кім дух український жив, до війська 
козацького приставали. За короткий час не стало духа панського та польського 
на Україні тій, що ближче Дніпра, а люди українські співали:

Та немає лучче, та немає краще,
Як у нас на Вкраїні!
Та немає ляха, та немає пана – 
Не буде зміни!

Або останні слова ще й трохи інакше співалися:
Та немає ляха, та немає жида,
Не буде унії.

16. УКРАЇНА ВІДРИВАЄТЬСЯ ВІД ПОЛЬЩІ
Хмельницький і його товариші, розпочинаючи повстання, не мали іншої 

думки, як тільки те, щоб вернути вольності козацькі й порядки з-перед по-
встань 1637–1638 рр. та прикоротити панування польського панства на 
Україні. При тім вони були певні, що й король сам хотів би помогти козакам, 
та не може через панів – отже, треба панам трохи нагнати холоду.

Тому по своїх побідах Хмельницький думає, що, може, й досить буде їм 
сеї науки. Розписав листи до ріжної польської старшини, де виправдувався 
з свого повстання, а до короля вислав послів, щоб козакам вернули їх давні 
вольності, виплатили незаплачену плату та побільшили реєстр до 12 тисяч 
(стільки сам король хотів побільшити для війни з турками). Просив, отже, 
небагато, та сподівавсь, що по тих побідах козаки на Україні будуть панами, як 
за Сагайдачного, і ніхто їм того реєстру чи інших постанов не буде пильнувати.

Але саме під той час умер король Володислав, а пани, зібравшися ви-
бирати короля, одним разом казали козакам чекати з своїми справами до 
нового короля, а другим разом ухваляли зібрати військо на козаків. До того 

* Сіль, у воді розпущена, щоб рибу солити.

ще впав тоді між повстанців кн. Ярема Вишневецький, великий ворог козаків, 
що знищили йому його задніпрянські маєтки (Прилуччину та Лубенщину). 
Почав на Брацлавщині битися з повстанцями, зачепився з славним ватажком 
Кривоносом (Перебийносом), що про нього пісня споминає:

Гей не дивуйте, добрії люди, 
Що на Вкраїні повстало – 
Що за Дашевим, під Сорокою 
Множество ляхів пропало. 
Перебийніс водить немного, 
Сімсот козаків з собою. 
Рубає мечем голови з плечей, 
А решту топить водою.

Козаччину се дуже роздражнило. Хмельницький був з-під Білої Церкви 
відійшов до Чигрина, покладаючись на польські запевнення, що тепер козаць-
ка справа буде полагоджена. Тепер він знову рушив на козацьке пограниччя, 
а далі – на Волинь, де польські пани збирали против нього сили.

Польське військо напало на нього під Пилявцями. Воно було велике, але 
нездале. В першій же серйозній битві поляки стільки потратили свого війська, 
що постановили відступити. Але поки ладились до того відступ лення, вночі 
напав на польське військо великий страх: пішла поголоска, що старші з вій-
ська потайки тікають, і всі пустились навтьоки куди видко. Бігли без пам’яті, 
лишивши козакам пребагатий табір. Військо було зложене з панів-шляхти, 
а вибирались пани на той похід, як на весілля, а не на війну: везли з собою 
дорогоцінні убори, дорогу посуду і всяку всячину. І все те дісталось козакам.

Польща знову зісталась без війська й оборони, але Хмельницький все ще 
хотів з нею не битись, а миритись – по-доброму справу кінчити. Він пройшов 
з військом в Галичину, де люди також піднялись на панів, потім у Холмщину, 
під Замостя, і тут чекав вибору нового короля. Подавав і свій голос за брата 
покійного короля Володислава Яна-Казимира, й справді його поляки вибрали, 
сподіваючись, що тим скорше прийдуть до згоди з Хмельницьким.

Ян-Казимир по своїм виборі написав до Хмельницького, щоб він на 
Україну вертався, а він, король, до нього висилає послів, що всі потреби ко-
зацькі задовольнять. Одержавши сей лист, Хмельницький казав стріляти з 
гармат на знак радості й військо своє завернув на Україну. Було се під зиму 
1648 р., в місяці падолисті.

Скінчивши таким чином війну, Хмельницький поїхав до Києва, де його 
всі з великою радістю й честю вітали як освободителя України, називаючи 
новим Мойсеєм: як Мойсей ізраїльський народ увільнив з неволі єгипетської, 
так Хмельницький увільнив Україну з неволі лядської, – казали на Україні. 
В Києві окружили його люди найбільш учені, досвідні та найбільше україн-
ству вірні й прихильні. Серед них здавна була така думка, що українцям з 
Польщею нічого робить, треба зв’язатися з Туреччиною або з Москвою, та 
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Житньої соломахи з туслуком* уплітати, 
Хіба велю тебе до рук кримському хану дати.
Щоб навчили тебе кримські нагаї сирої кобилини жувати”.

Ще такого не бувало на Україні. Не тільки все українське панство, а й 
ціла Польща зісталась без війська й оборони. Якби козаки схотіли, могли б за 
кілька день безпечно бути в Кракові чи Варшаві. Але Хмельницький тоді не 
мав у гадці нищити Польщу. По побіді корсунській пройшов до Білої Церкви 
й став тут табором. Навколо Україна, як море, хвилювалась. Підіймалось 
селянство, зброїлось, побивало або проганяло панів та жидів-орендарів, ни-
щило панські двори та католицькі костели, що за той час пани побудували на 
Вкраїні. Тікали пани куди видно, аж над саму Віслу, – як у пісні співається:

Зависли ляшки, зависли, 
Як чорна хмара, на Віслі, –

збіглися туди з усіх країв. Інші знову, в кім дух український жив, до війська 
козацького приставали. За короткий час не стало духа панського та польського 
на Україні тій, що ближче Дніпра, а люди українські співали:

Та немає лучче, та немає краще,
Як у нас на Вкраїні!
Та немає ляха, та немає пана – 
Не буде зміни!

Або останні слова ще й трохи інакше співалися:
Та немає ляха, та немає жида,
Не буде унії.

16. УКРАЇНА ВІДРИВАЄТЬСЯ ВІД ПОЛЬЩІ
Хмельницький і його товариші, розпочинаючи повстання, не мали іншої 

думки, як тільки те, щоб вернути вольності козацькі й порядки з-перед по-
встань 1637–1638 рр. та прикоротити панування польського панства на 
Україні. При тім вони були певні, що й король сам хотів би помогти козакам, 
та не може через панів – отже, треба панам трохи нагнати холоду.

Тому по своїх побідах Хмельницький думає, що, може, й досить буде їм 
сеї науки. Розписав листи до ріжної польської старшини, де виправдувався 
з свого повстання, а до короля вислав послів, щоб козакам вернули їх давні 
вольності, виплатили незаплачену плату та побільшили реєстр до 12 тисяч 
(стільки сам король хотів побільшити для війни з турками). Просив, отже, 
небагато, та сподівавсь, що по тих побідах козаки на Україні будуть панами, як 
за Сагайдачного, і ніхто їм того реєстру чи інших постанов не буде пильнувати.

Але саме під той час умер король Володислав, а пани, зібравшися ви-
бирати короля, одним разом казали козакам чекати з своїми справами до 
нового короля, а другим разом ухваляли зібрати військо на козаків. До того 

* Сіль, у воді розпущена, щоб рибу солити.

ще впав тоді між повстанців кн. Ярема Вишневецький, великий ворог козаків, 
що знищили йому його задніпрянські маєтки (Прилуччину та Лубенщину). 
Почав на Брацлавщині битися з повстанцями, зачепився з славним ватажком 
Кривоносом (Перебийносом), що про нього пісня споминає:

Гей не дивуйте, добрії люди, 
Що на Вкраїні повстало – 
Що за Дашевим, під Сорокою 
Множество ляхів пропало. 
Перебийніс водить немного, 
Сімсот козаків з собою. 
Рубає мечем голови з плечей, 
А решту топить водою.

Козаччину се дуже роздражнило. Хмельницький був з-під Білої Церкви 
відійшов до Чигрина, покладаючись на польські запевнення, що тепер козаць-
ка справа буде полагоджена. Тепер він знову рушив на козацьке пограниччя, 
а далі – на Волинь, де польські пани збирали против нього сили.

Польське військо напало на нього під Пилявцями. Воно було велике, але 
нездале. В першій же серйозній битві поляки стільки потратили свого війська, 
що постановили відступити. Але поки ладились до того відступ лення, вночі 
напав на польське військо великий страх: пішла поголоска, що старші з вій-
ська потайки тікають, і всі пустились навтьоки куди видко. Бігли без пам’яті, 
лишивши козакам пребагатий табір. Військо було зложене з панів-шляхти, 
а вибирались пани на той похід, як на весілля, а не на війну: везли з собою 
дорогоцінні убори, дорогу посуду і всяку всячину. І все те дісталось козакам.

Польща знову зісталась без війська й оборони, але Хмельницький все ще 
хотів з нею не битись, а миритись – по-доброму справу кінчити. Він пройшов 
з військом в Галичину, де люди також піднялись на панів, потім у Холмщину, 
під Замостя, і тут чекав вибору нового короля. Подавав і свій голос за брата 
покійного короля Володислава Яна-Казимира, й справді його поляки вибрали, 
сподіваючись, що тим скорше прийдуть до згоди з Хмельницьким.

Ян-Казимир по своїм виборі написав до Хмельницького, щоб він на 
Україну вертався, а він, король, до нього висилає послів, що всі потреби ко-
зацькі задовольнять. Одержавши сей лист, Хмельницький казав стріляти з 
гармат на знак радості й військо своє завернув на Україну. Було се під зиму 
1648 р., в місяці падолисті.

Скінчивши таким чином війну, Хмельницький поїхав до Києва, де його 
всі з великою радістю й честю вітали як освободителя України, називаючи 
новим Мойсеєм: як Мойсей ізраїльський народ увільнив з неволі єгипетської, 
так Хмельницький увільнив Україну з неволі лядської, – казали на Україні. 
В Києві окружили його люди найбільш учені, досвідні та найбільше україн-
ству вірні й прихильні. Серед них здавна була така думка, що українцям з 
Польщею нічого робить, треба зв’язатися з Туреччиною або з Москвою, та 
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відбитися від поляків і зробити Україну вільним краєм, окремою державою. 
Розмовляючи з тими людьми, та з патріархом єрусалимським, що там тоді 
пробував, і Хмельницький став інакшими очима дивитися на справу.

Досі він мав перед очима козацькі потреби, тепер зрозумів, що се справа 
дрібна, треба брати ширше. Треба думати про увільнення від Польщі всього 
українського народу, щоб міг він жити свобідно і сам собою правити під 
охороною козацького війська. “Доказав я, чого не думав, тепер докажу, що 
надумав, – казав Хмельницький: – виб’ю з лядської неволі увесь наш народ 
руський (себто український). Попереду воював я за свою шкоду і кривду, 
тепер буду воювати за нашу православну віру (знаємо, що в тім часі право-
славна віра вважалася за знак української народності). Поможе мені в тім вся 
чернь (простий народ), аж по Люблін, по Краків, та, що не відступає нашої 
віри, і я її не відступлю, бо то права рука наша!”

В лютім (февралі) 1649 р. приїхали королівські посли, привезли Хмель-
ницькому клейноти від короля й хотіли з ним умовлятись, які порядки між 
козаками мають бути. Але для Хмельницького тепер се вже була дрібна річ, 
коли він хотів зовсім увільнити Україну від польських панів, щоб вона й далі 
зісталась самостійною, окремою державою, якою стала з попереднього року, 
як поляків погромлено. Він не хотів і умовлятись з тими послами, відіслав їх 
ні з чим; сказав, що буде війна. Натомість вислав послів до інших держав: 
до Туреччини, Московщини, Угорщини, Молдови, намовляючи воювати 
Польщу разом з українцями.

Війна почалася під літо – війна велика, найважніша, яка коли-небудь досі 
підіймалась на Україні. І з української, і з польської сторони розуміли, що се 
буде боротьба на життя і на смерть, буде рішатись доля України й Польщі. 
На Україні наддніпрянській все, що здужало, йшло в козаки. В поміч Хмель-
ницькому вибрався сам хан з усею ордою, сподіваючись великої здобичі по 
торішніх побідах Хмельницького. В Польщі король зібрав полки, які міг, і 
теж сам пустивсь їх вести на козаків.

Але король був до війни нездалий, а Хмельницький – великий войов-
ник. Іще король полків не зібрав, а Хмельницький уже обступив польське 
передове військо під Збаражем, на границі Волині й Галичини, й притис його 
так, що воно ґвалтом до короля почало кричати, аби йшов виручати. Король 
мусив іти на поміч, хоч не мав іще з собою усього шляхетського війська. Але 
Хмельницький, довідавшися про се, лишив частину війська під Збаражем, а 
сам з татарами непомітно, серед мряки й дощу, зайшов королеві дорогу коло 
Зборова. Обступив його військо і почав битву. Королеві з рештою війська 
не було виходу. Та зрадив Хмельницького хан. Король послав до нього своїх 
людей та почав умовляти, аби відступився від Хмельницького. Обіцяв великі 
гроші, позволив ханові забрати скільки схоче в неволю людей з України, і хан 
пристав на се. Добив з ним король торгу: заплатив йому за згоду золотом і 
кров’ю українською.

Став хан Хмельницькому тоді вже від себе казати, аби помирився з 
королем, а інакше татари злучаться з королем на козаків. Гірко було Хмель-
ницькому і козакам, а нічого робити. Мусили миритися з королем. Списали 
йому свої пункти, щоб було за військом козацьким те, чим воно зараз володіє, 
і вірі православній щоб не було утиску, а унія щоб була скасована, – так по-
ляки, маючи за собою хана, і на се не приставали. Мусило військо спускати 
і з тих невеликих жадань.

Списали таку умову, названу Зборівським трактатом. Козаків має бути 
40 тисяч, можуть вони мешкати, де хочуть, у воєводствах Київськім, Брац-
лавськім і Чернігівськім (землях побозьких і наддніпрянських), а військо 
польське в ті землі входити не має; начальство в тих землях має бути з пра-
вославних (українців); кривди православної віри мають бути заспокоєні; хто 
в козацький реєстр не вписаний, має бути своїм панам послушний, і в усім 
іншім лишалися старі польські порядки.

Засмучений вертався Хмельницький з старшиною на Україну. Навіть 
оповістити того, на чім погодились з королем, не важились. Особливо був 
великий гнів за того невільника, що позволено татарам. На Україні не знали, 
що то королеве діло, і Хмельницький тільки з біди на те позволив. Думали, 
що то він дав дозвіл татарам на Україні брати невільника, і за се його кляли. 
Таку пісню зложили:

Бодай тебе, Хмельниченьку, перва куля не минула,
Що велів орді брати дівки й молодиці! 
Парубки йдуть гукаючи, а дівчата співаючи,
А молоді молодиці старого Хмеля проклинають... 
Бодай тебе, Хмельниченьку, перва куля не минула. 

Не знали люди правди. Як то в думі співається:
Бог святий знає, Бог святий і відає,
Що Хмельницький думає-гадає.
Тоді ж то не могли знати ні сотники, ні полковники,
Ні джури козацькії, ні мужі громадськії,
Що наш пан гетьман Хмельницький
Батю Зинов Богдану чигиринський
У городі, у Чигирині задумав вже й загадав.

17. УКРАЇНА ОБ’ЄДНУЄТЬСЯ З МОСКОВЩИНОЮ
З того, що діялось на Україні по Зборівськім трактаті, Хмельницький 

ясно побачив, що люди українські таки ніяк уже не пристануть на те, щоб 
Польща над ними панувала, і йому, Хмельницькому, й старшині за се кінець 
зробили б. Тому й не оповіщав людей, на чім згода стала, а всякими спосо-
бами протягав її здійснення. Козацьких військ не виводив звідти, звідки їм 
“трактат” казав; польських панів до їх маєтків на Вкраїну не пускав, і поль-
ського війська також.
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відбитися від поляків і зробити Україну вільним краєм, окремою державою. 
Розмовляючи з тими людьми, та з патріархом єрусалимським, що там тоді 
пробував, і Хмельницький став інакшими очима дивитися на справу.

Досі він мав перед очима козацькі потреби, тепер зрозумів, що се справа 
дрібна, треба брати ширше. Треба думати про увільнення від Польщі всього 
українського народу, щоб міг він жити свобідно і сам собою правити під 
охороною козацького війська. “Доказав я, чого не думав, тепер докажу, що 
надумав, – казав Хмельницький: – виб’ю з лядської неволі увесь наш народ 
руський (себто український). Попереду воював я за свою шкоду і кривду, 
тепер буду воювати за нашу православну віру (знаємо, що в тім часі право-
славна віра вважалася за знак української народності). Поможе мені в тім вся 
чернь (простий народ), аж по Люблін, по Краків, та, що не відступає нашої 
віри, і я її не відступлю, бо то права рука наша!”

В лютім (февралі) 1649 р. приїхали королівські посли, привезли Хмель-
ницькому клейноти від короля й хотіли з ним умовлятись, які порядки між 
козаками мають бути. Але для Хмельницького тепер се вже була дрібна річ, 
коли він хотів зовсім увільнити Україну від польських панів, щоб вона й далі 
зісталась самостійною, окремою державою, якою стала з попереднього року, 
як поляків погромлено. Він не хотів і умовлятись з тими послами, відіслав їх 
ні з чим; сказав, що буде війна. Натомість вислав послів до інших держав: 
до Туреччини, Московщини, Угорщини, Молдови, намовляючи воювати 
Польщу разом з українцями.

Війна почалася під літо – війна велика, найважніша, яка коли-небудь досі 
підіймалась на Україні. І з української, і з польської сторони розуміли, що се 
буде боротьба на життя і на смерть, буде рішатись доля України й Польщі. 
На Україні наддніпрянській все, що здужало, йшло в козаки. В поміч Хмель-
ницькому вибрався сам хан з усею ордою, сподіваючись великої здобичі по 
торішніх побідах Хмельницького. В Польщі король зібрав полки, які міг, і 
теж сам пустивсь їх вести на козаків.

Але король був до війни нездалий, а Хмельницький – великий войов-
ник. Іще король полків не зібрав, а Хмельницький уже обступив польське 
передове військо під Збаражем, на границі Волині й Галичини, й притис його 
так, що воно ґвалтом до короля почало кричати, аби йшов виручати. Король 
мусив іти на поміч, хоч не мав іще з собою усього шляхетського війська. Але 
Хмельницький, довідавшися про се, лишив частину війська під Збаражем, а 
сам з татарами непомітно, серед мряки й дощу, зайшов королеві дорогу коло 
Зборова. Обступив його військо і почав битву. Королеві з рештою війська 
не було виходу. Та зрадив Хмельницького хан. Король послав до нього своїх 
людей та почав умовляти, аби відступився від Хмельницького. Обіцяв великі 
гроші, позволив ханові забрати скільки схоче в неволю людей з України, і хан 
пристав на се. Добив з ним король торгу: заплатив йому за згоду золотом і 
кров’ю українською.

Став хан Хмельницькому тоді вже від себе казати, аби помирився з 
королем, а інакше татари злучаться з королем на козаків. Гірко було Хмель-
ницькому і козакам, а нічого робити. Мусили миритися з королем. Списали 
йому свої пункти, щоб було за військом козацьким те, чим воно зараз володіє, 
і вірі православній щоб не було утиску, а унія щоб була скасована, – так по-
ляки, маючи за собою хана, і на се не приставали. Мусило військо спускати 
і з тих невеликих жадань.

Списали таку умову, названу Зборівським трактатом. Козаків має бути 
40 тисяч, можуть вони мешкати, де хочуть, у воєводствах Київськім, Брац-
лавськім і Чернігівськім (землях побозьких і наддніпрянських), а військо 
польське в ті землі входити не має; начальство в тих землях має бути з пра-
вославних (українців); кривди православної віри мають бути заспокоєні; хто 
в козацький реєстр не вписаний, має бути своїм панам послушний, і в усім 
іншім лишалися старі польські порядки.

Засмучений вертався Хмельницький з старшиною на Україну. Навіть 
оповістити того, на чім погодились з королем, не важились. Особливо був 
великий гнів за того невільника, що позволено татарам. На Україні не знали, 
що то королеве діло, і Хмельницький тільки з біди на те позволив. Думали, 
що то він дав дозвіл татарам на Україні брати невільника, і за се його кляли. 
Таку пісню зложили:

Бодай тебе, Хмельниченьку, перва куля не минула,
Що велів орді брати дівки й молодиці! 
Парубки йдуть гукаючи, а дівчата співаючи,
А молоді молодиці старого Хмеля проклинають... 
Бодай тебе, Хмельниченьку, перва куля не минула. 

Не знали люди правди. Як то в думі співається:
Бог святий знає, Бог святий і відає,
Що Хмельницький думає-гадає.
Тоді ж то не могли знати ні сотники, ні полковники,
Ні джури козацькії, ні мужі громадськії,
Що наш пан гетьман Хмельницький
Батю Зинов Богдану чигиринський
У городі, у Чигирині задумав вже й загадав.

17. УКРАЇНА ОБ’ЄДНУЄТЬСЯ З МОСКОВЩИНОЮ
З того, що діялось на Україні по Зборівськім трактаті, Хмельницький 

ясно побачив, що люди українські таки ніяк уже не пристануть на те, щоб 
Польща над ними панувала, і йому, Хмельницькому, й старшині за се кінець 
зробили б. Тому й не оповіщав людей, на чім згода стала, а всякими спосо-
бами протягав її здійснення. Козацьких військ не виводив звідти, звідки їм 
“трактат” казав; польських панів до їх маєтків на Вкраїну не пускав, і поль-
ського війська також.
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Знав і те також, що й польські пани не хочуть Зборівської умови спов-
няти, – мовляв, у ній забагато козакам і Україні попущено. Тому далі шукав 
помочі на Польщу по інших державах, сподіваючись скорої війни, і доконче 
хотів відірватися від Польщі.

Справді, вже на другий рік (1650) заносилось на нову війну з поляками. 
Але що хан тримався Польщі й не хотів козакам помагати, то вийшла нато-
мість війна з Волощиною (Молдовою), котру Хмельницький немилосердно 
погромив за хистку й невірну політику її воєводи.

Тільки за рік пізніше Хмельницький перетягнув до себе хана і почав ві-
йну з Польщею. Та хан і вдруге зрадив Хмельницького, під Берестечком, і 
знову Хмельницький мусив з королем миритись. Се звався Білоцерківський 
трактат, він був подібний до попереднього, тільки для України ще гірший. 
Сповняти його Хмельницький не хотів, і в 1652 р. зачав нову війну. І сим 
разом татарська орда почала з королем накладати. Але Хмельницький уже 
не схотів укладати з королем трактатів ніяких.

Досі він не мав іншої помочі, як тільки від татар, – та й то більше біди 
від них було, як помочі. Тепер же прийшла до нього звістка, що московський 
цар намірився з Хмельницьким Польщу воювати, – тому Хмельницький не 
хотів більше миритися з Польщею. Москву на Польщу намовляв він вже від 
самого початку війни. Московському цареві і хотілось, і боявсь він з Поль-
щею зачинати. Хотілось – бо сподівався від Польщі щось здобути. Давні 
московські царі були з київського княжого роду, й вони все думали про те, як 
би забрати ті українські та білоруські землі, що за давніх часів належали до 
київських князів. До того ж Польща недавно, за короля Жиґимонта, багато 
краю забрала від Москви, і се Москві хотілося теж назад вернути. Але й 
боялася вона тої війни.

При тім же Хмельницький хотів тільки помочі на Польщу, а Москва, 
як уже воювати з Польщею, то хотіла, щоб Україна прилучилась до Мос-
ковської держави. Довго про се були переговори. Хмельницькому хотілось 
якнайскорше напустити Москву на Польщу, й для того згодився він піддатись 
з Україною під зверхність московського царя й з’єднати Україну з Москов-
ською державою. І з кінцем 1653 р. повідомив його цар, що він з земським 
собором – скликаними з усього царства людьми, порішив Україну прийняти 
під свою зверхність і разом з українцями воювати Польщу. З тим разом ви-
слав він своїх бояр до Хмельницького, аби від нього, від старшини козацької 
і від усіх людей прийняти присягу московському цареві.

Сі бояри приїхали до Хмельницького до Переяслава, і дня 8-го січня 
скликав Хмельницький раду козацьку військову. На ній ухвалили пристати до 
Москви з тим, щоб цар зіставив Україну при її вольності і ворогам її не видавав. 
Тоді бояри закликали всіх до церкви, щоб присягти цареві. Але Хмельницький 
з старшиною зажадав, аби наперед бояри присягли за царя, що він вольності 
й порядків України порушати не буде й ворогам її не видасть. Такий порядок 

в Польщі був, – та й скрізь, де свобода має бути забезпечена, – що новий 
король насамперед складає присягу на закони й права, що буде їх сповняти, 
а тоді народ складає йому присягу, що буде його слухати й шанувати.

На те бояри сказали, що вони такої присяги не можуть зложити, бо мос-
ковський цар – “самодержець” і присяги своїм підданим не складає. Стар-
шину се дуже збентежило, і вона не могла зрозуміти такого порядку, що цар 
не хоче присягти на заховання свободи України. Але що бояри таки ніяк не 
хотіли присягти, то гетьман з старшиною, аби справи не розбити, – бо дуже 
хотіли мати московську поміч против Польщі, – згодились присягти на слово 
боярів-послів, що цар не тільки зіставить в цілості права й устави, привілеї і 
всякі свободи України, себто її нинішній самостійний державний устрій, а ще 
примножить і розширить.

Так сталась “Переяславська умова”, з котрою Україна пристала до Мо-
скви, “під високу царську руку”. Як з української, так і з московської сторони 
на неї дивились як на непорушну умову, котру можна тільки за обопільною 
згодою змінити. Але вона була усна. Щоб цар її закріпив своєю грамотою, 
постановили, що військо пошле своїх послів до Москви і ті вияснять цареві 
та боярам українські порядки, права і вольності і цар їх потвердить своїм 
привілеєм. На тім гетьман і старшина присягли цареві й по тім люди по всіх 
городах і селах присягли московському цареві.

Місяць по тім вислав Хмельницький з старшиною своїх послів до Мо-
скви – умовитися щодо дальших порядків на Україні, які мають бути. Та 
тут уже зараз виявилася ріжниця між бажаннями і планами українськими й 
московськими. Сі роки – від самого повстання Україна жила як самостійна 
держава: вибраний гетьман з радою старшини й військовою радою правив 
усім краєм. Хмельницький з старшиною хотіли й надалі задержати такий 
устрій, – щоб Україна самостійно правилась собі сама вибраними своїми 
людьми, тільки була під зверхністю московського царя. Але в Москві на те 
не пристали, бо Московська держава не мала в собі такого свобідного устрою.

Правительство московське лишило на Україні поки що все далі в управі 
гетьмана й старшини козацької. Але щоб так назавсіди мало бути, на се не 
дало згоди в своїх відповідях на козацькі домагання (так званих “статтях 
Б.Хмельницького”) . Згодилось, щоб військо козацьке свобідно вибирало 
гетьмана, а царя тільки сповіщало при виборі; щоб Україна з гетьманом сама 
мала зносини з іншими державами, як самостійна держава; щоб було військо 
козацьке, 60 тисяч, гетьманові підвласне, і щоб до суду українського ніякі 
московські власті не мішались. Але прислала зараз до Києва своїх воєводів 
з військом, – нібито України хоронити, а більше, щоб України й самого 
гетьмана пильнувати.

Ті воєводи побудували собі осібну кріпость у Києві й гетьмана ні в чім 
не слухали. Таких воєводів з військом хотіло правительство московське по-
ставити й по інших більших українських городах. Все се українцям дуже мало 
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Знав і те також, що й польські пани не хочуть Зборівської умови спов-
няти, – мовляв, у ній забагато козакам і Україні попущено. Тому далі шукав 
помочі на Польщу по інших державах, сподіваючись скорої війни, і доконче 
хотів відірватися від Польщі.

Справді, вже на другий рік (1650) заносилось на нову війну з поляками. 
Але що хан тримався Польщі й не хотів козакам помагати, то вийшла нато-
мість війна з Волощиною (Молдовою), котру Хмельницький немилосердно 
погромив за хистку й невірну політику її воєводи.

Тільки за рік пізніше Хмельницький перетягнув до себе хана і почав ві-
йну з Польщею. Та хан і вдруге зрадив Хмельницького, під Берестечком, і 
знову Хмельницький мусив з королем миритись. Се звався Білоцерківський 
трактат, він був подібний до попереднього, тільки для України ще гірший. 
Сповняти його Хмельницький не хотів, і в 1652 р. зачав нову війну. І сим 
разом татарська орда почала з королем накладати. Але Хмельницький уже 
не схотів укладати з королем трактатів ніяких.

Досі він не мав іншої помочі, як тільки від татар, – та й то більше біди 
від них було, як помочі. Тепер же прийшла до нього звістка, що московський 
цар намірився з Хмельницьким Польщу воювати, – тому Хмельницький не 
хотів більше миритися з Польщею. Москву на Польщу намовляв він вже від 
самого початку війни. Московському цареві і хотілось, і боявсь він з Поль-
щею зачинати. Хотілось – бо сподівався від Польщі щось здобути. Давні 
московські царі були з київського княжого роду, й вони все думали про те, як 
би забрати ті українські та білоруські землі, що за давніх часів належали до 
київських князів. До того ж Польща недавно, за короля Жиґимонта, багато 
краю забрала від Москви, і се Москві хотілося теж назад вернути. Але й 
боялася вона тої війни.

При тім же Хмельницький хотів тільки помочі на Польщу, а Москва, 
як уже воювати з Польщею, то хотіла, щоб Україна прилучилась до Мос-
ковської держави. Довго про се були переговори. Хмельницькому хотілось 
якнайскорше напустити Москву на Польщу, й для того згодився він піддатись 
з Україною під зверхність московського царя й з’єднати Україну з Москов-
ською державою. І з кінцем 1653 р. повідомив його цар, що він з земським 
собором – скликаними з усього царства людьми, порішив Україну прийняти 
під свою зверхність і разом з українцями воювати Польщу. З тим разом ви-
слав він своїх бояр до Хмельницького, аби від нього, від старшини козацької 
і від усіх людей прийняти присягу московському цареві.

Сі бояри приїхали до Хмельницького до Переяслава, і дня 8-го січня 
скликав Хмельницький раду козацьку військову. На ній ухвалили пристати до 
Москви з тим, щоб цар зіставив Україну при її вольності і ворогам її не видавав. 
Тоді бояри закликали всіх до церкви, щоб присягти цареві. Але Хмельницький 
з старшиною зажадав, аби наперед бояри присягли за царя, що він вольності 
й порядків України порушати не буде й ворогам її не видасть. Такий порядок 

в Польщі був, – та й скрізь, де свобода має бути забезпечена, – що новий 
король насамперед складає присягу на закони й права, що буде їх сповняти, 
а тоді народ складає йому присягу, що буде його слухати й шанувати.

На те бояри сказали, що вони такої присяги не можуть зложити, бо мос-
ковський цар – “самодержець” і присяги своїм підданим не складає. Стар-
шину се дуже збентежило, і вона не могла зрозуміти такого порядку, що цар 
не хоче присягти на заховання свободи України. Але що бояри таки ніяк не 
хотіли присягти, то гетьман з старшиною, аби справи не розбити, – бо дуже 
хотіли мати московську поміч против Польщі, – згодились присягти на слово 
боярів-послів, що цар не тільки зіставить в цілості права й устави, привілеї і 
всякі свободи України, себто її нинішній самостійний державний устрій, а ще 
примножить і розширить.

Так сталась “Переяславська умова”, з котрою Україна пристала до Мо-
скви, “під високу царську руку”. Як з української, так і з московської сторони 
на неї дивились як на непорушну умову, котру можна тільки за обопільною 
згодою змінити. Але вона була усна. Щоб цар її закріпив своєю грамотою, 
постановили, що військо пошле своїх послів до Москви і ті вияснять цареві 
та боярам українські порядки, права і вольності і цар їх потвердить своїм 
привілеєм. На тім гетьман і старшина присягли цареві й по тім люди по всіх 
городах і селах присягли московському цареві.

Місяць по тім вислав Хмельницький з старшиною своїх послів до Мо-
скви – умовитися щодо дальших порядків на Україні, які мають бути. Та 
тут уже зараз виявилася ріжниця між бажаннями і планами українськими й 
московськими. Сі роки – від самого повстання Україна жила як самостійна 
держава: вибраний гетьман з радою старшини й військовою радою правив 
усім краєм. Хмельницький з старшиною хотіли й надалі задержати такий 
устрій, – щоб Україна самостійно правилась собі сама вибраними своїми 
людьми, тільки була під зверхністю московського царя. Але в Москві на те 
не пристали, бо Московська держава не мала в собі такого свобідного устрою.

Правительство московське лишило на Україні поки що все далі в управі 
гетьмана й старшини козацької. Але щоб так назавсіди мало бути, на се не 
дало згоди в своїх відповідях на козацькі домагання (так званих “статтях 
Б.Хмельницького”) . Згодилось, щоб військо козацьке свобідно вибирало 
гетьмана, а царя тільки сповіщало при виборі; щоб Україна з гетьманом сама 
мала зносини з іншими державами, як самостійна держава; щоб було військо 
козацьке, 60 тисяч, гетьманові підвласне, і щоб до суду українського ніякі 
московські власті не мішались. Але прислала зараз до Києва своїх воєводів 
з військом, – нібито України хоронити, а більше, щоб України й самого 
гетьмана пильнувати.

Ті воєводи побудували собі осібну кріпость у Києві й гетьмана ні в чім 
не слухали. Таких воєводів з військом хотіло правительство московське по-
ставити й по інших більших українських городах. Все се українцям дуже мало 
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подобалось – так що Хмельницький і не оповістив війську царських “статей”, 
як не оповістив раніше Зборівського “трактату”.

18. УКРАЇНА НЕ ХОЧЕ БУТИ ПІД МОСКВОЮ
Хмельницький з старшиною з того побачили, що їм з Москвою не по до-

розі: чого іншого вони хотіли, а що інше вона задумує. Українці бажали, щоб 
Україна, як відірвалась від Польщі, так і зісталась свобідною, самостійною 
державою, а від Москви хотіли підмоги, щоб усі українські землі від поляків 
відібрати і докупи злучити. А московські бояри бажали Україну помаленьку 
до рук своїх узяти й правити нею, як правили іншими землями. Об’єднанням 
України вони мало журилися, а хотіли забрати білоруські землі від Польщі 
(чи, властиво, від Литви, що від 1569 р. була тісно злучена з Польщею).

Се їм ішло добре, тим більше, що на Польщу напала тоді ще й Швеція. 
Тоді поляки почали з царем переговори: обіцяли йому, що виберуть його 
польським королем – так, щоб він польських земель уже не нищив. Цар на се 
пристав, повірив і перемир’я з Польщею зробив. Учинив се без порозуміння 
з українцями, і на Україні се вважали за зламання умови. Українці знали, 
що поляки царя королем не виберуть, але боялися, що, заприязнившися з 
Польщею, Москва, чого доброго, ще й Україну їй назад віддасть. Через те 
гнівались на Москву за се перемир’я, і Хмельницький став шукати нових 
помічників на Польщу, а злуку з Москвою хотів розірвати.

Під Польщу вертатись він ніяк не хотів. Як його король польський намов-
ляв до нього вернутись, він польському послові таку байку сказав: “У одного 
чоловіка жив в хаті уж. Він був домашній, нікого не кусав; йому ставили страву 
і не боронили лазити по хаті. Раз хлопець їв молоко, уж приліз і став собі 
хлептати; хлопець ударив ложкою ужа, а той зі злості вкусив хлопця. Хло-
пець крикнув, прибіг господар і схотів зарубати ужа, але відрубав йому тільки 
хвоста, а уж утік. Хлопець же з того укушення вмер. З того часу перестало 
вестися тому господареві, – пішло нещастя за нещастям. Сказали йому, що се 
через те, що він образив ужа. Тоді господар став миритися з ужем, поставив 
йому молока. Але уж наївсь і знову сховавсь до нори. “Вже, – каже, – не 
буде між нами давньої приязні: тобі твого сина не забути, а мені – мого хвоста; 
живім кождий собі сам, у доб рій згоді, і один другому помагаймо, а більшого 
вже нічого не видумаємо”. Так і поляки, – казав Хмельницький, – нехай нас 
лишать і зречуться всеї України, то ми будемо їм по силі помічні, будемо їх від 
ворогів боронити. Але що ж! Коли в Польщі хоч сто панів лишиться, то вони 
того не попустять. А козаки знов не пристануть на те, що ті пани хочуть”.

Тому Хмельницький шукав інших союзників, помічників на поляків. 
Він пересилався з Туреччиною, Швецією, Угорщиною, намовляючи їх на 
Польщу. Він розумів, що поки Польща буде мати силу, вона України не 
попустить. Нарешті з Швецією й угорським (семигородським) воєводою 
Ракоцієм уложив він умову, щоб спільно воювати Польщу, зовсім знищити 

й між собою її землі поділити. А Москва тим часом, як я вже сказав, встигла 
помиритися з Польщею, і разом із нею зачала воювати з шведами. Накликáла 
й Хмельницького, аби з Польщею не зачіпавсь, а воював шведів.

Але Хмельницький не послухав. Він ніяк не хотів розривати з Швецією, 
навпаки, став укладати з нею тісний союз, обіцяючи їй помагати против кож-
дого неприятеля (хоч би й против Москви), а шведи за те обіцяли боронити 
незалежності України і цілості її земель. Весною 1657 р. він і зачав війну з 
Польщею на спілку з Швецією й Ракоцієм, а против волі Москви. Так мала 
злука України з Москвою розірватись. Але в війні козакам не пощастило, 
в війську прокинувся непослух. Хмельницький і без того був хорий, а ся 
прикрість іще більше його розстроїла і він умер 27 липня 1657 р., лишивши 
справи непорішеними.

Дуже не в часі вмер і з великим жалем проводила його в могилу Україна. 
Поховали його в Суботові в церкві, що він побудував. Але кілька років пізніше, 
коли польське військо йшло через Україну, польський воєвода Чарнецький 
казав на злість викопати Богдана з могили, спалити його кості й попіл по ві-
тру розвіяти – за те, що він Україну від Польщі відірвав. Польщі то нічого 
не помогло, а Хмельницькому не пошкодило.

За заслуги Хмельницького ще за життя його вибрало військо козацьке 
гетьманом сина його Юрка – “нехай тая слава буде, що Хмельницький геть-
маном”. Але до булави треба голови, а Юрко був молодий та нездалий. Тому 
старшина потім се перемінила й настановила гетьманом Івана Виговського, 
що був військовим писарем. Але в війську се було багатьом не до вподоби, 
і се було недобре в тій великій замотанині, в якій опинилась тоді Україна.

Хотіла вона жити свобідно, по своїй волі, але, з одного боку, протягала до 
неї руки Польща, не хотячи пустити від себе: то війною пробувала вернути, 
то намовляла козацьку старшину, аби під короля вернулась. З другого боку, 
й Москва, раз Україну під царську руку прийнявши, не хотіла упускати.

Але вернутися під Польщу, – значило, що й пани б на Вкраїну вернулись, 
почали б підданство та панщину заводити: від того б вони нізащо не відре-
клись. Під Москвою бути – московські бояри Україну своїми воєводами та 
залогами обсадять, московські порядки заведуть. А скоро тільки вони себе 
дали взнаки на Україні, скоро тільки ті воєводи з’явились, зараз почались 
скарги, що воєводи українські права ламають, людей зневажають, і від вояків 
московських, від кривд і здирств Москви нема людям просвітку. Не можна 
було на се пристати.

Старшина козацька відразу, ще за Хмельницького, поміркувала, що під 
Москвою не буде Україні свободи. Тому вона не від того була, щоб при-
йти знову до ладу з Польщею. Але люди українські й чути про Польщу не 
хотіли, і на старшину невірно дивилися за її переговори з королем. Старий 
Хмельницький се розумів, що під Польщу вже нема вороття, тому накладав з 
Швецією, Угорщиною, Туреччиною, тільки не з нею. Але його наступникам 
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подобалось – так що Хмельницький і не оповістив війську царських “статей”, 
як не оповістив раніше Зборівського “трактату”.

18. УКРАЇНА НЕ ХОЧЕ БУТИ ПІД МОСКВОЮ
Хмельницький з старшиною з того побачили, що їм з Москвою не по до-

розі: чого іншого вони хотіли, а що інше вона задумує. Українці бажали, щоб 
Україна, як відірвалась від Польщі, так і зісталась свобідною, самостійною 
державою, а від Москви хотіли підмоги, щоб усі українські землі від поляків 
відібрати і докупи злучити. А московські бояри бажали Україну помаленьку 
до рук своїх узяти й правити нею, як правили іншими землями. Об’єднанням 
України вони мало журилися, а хотіли забрати білоруські землі від Польщі 
(чи, властиво, від Литви, що від 1569 р. була тісно злучена з Польщею).

Се їм ішло добре, тим більше, що на Польщу напала тоді ще й Швеція. 
Тоді поляки почали з царем переговори: обіцяли йому, що виберуть його 
польським королем – так, щоб він польських земель уже не нищив. Цар на се 
пристав, повірив і перемир’я з Польщею зробив. Учинив се без порозуміння 
з українцями, і на Україні се вважали за зламання умови. Українці знали, 
що поляки царя королем не виберуть, але боялися, що, заприязнившися з 
Польщею, Москва, чого доброго, ще й Україну їй назад віддасть. Через те 
гнівались на Москву за се перемир’я, і Хмельницький став шукати нових 
помічників на Польщу, а злуку з Москвою хотів розірвати.

Під Польщу вертатись він ніяк не хотів. Як його король польський намов-
ляв до нього вернутись, він польському послові таку байку сказав: “У одного 
чоловіка жив в хаті уж. Він був домашній, нікого не кусав; йому ставили страву 
і не боронили лазити по хаті. Раз хлопець їв молоко, уж приліз і став собі 
хлептати; хлопець ударив ложкою ужа, а той зі злості вкусив хлопця. Хло-
пець крикнув, прибіг господар і схотів зарубати ужа, але відрубав йому тільки 
хвоста, а уж утік. Хлопець же з того укушення вмер. З того часу перестало 
вестися тому господареві, – пішло нещастя за нещастям. Сказали йому, що се 
через те, що він образив ужа. Тоді господар став миритися з ужем, поставив 
йому молока. Але уж наївсь і знову сховавсь до нори. “Вже, – каже, – не 
буде між нами давньої приязні: тобі твого сина не забути, а мені – мого хвоста; 
живім кождий собі сам, у доб рій згоді, і один другому помагаймо, а більшого 
вже нічого не видумаємо”. Так і поляки, – казав Хмельницький, – нехай нас 
лишать і зречуться всеї України, то ми будемо їм по силі помічні, будемо їх від 
ворогів боронити. Але що ж! Коли в Польщі хоч сто панів лишиться, то вони 
того не попустять. А козаки знов не пристануть на те, що ті пани хочуть”.

Тому Хмельницький шукав інших союзників, помічників на поляків. 
Він пересилався з Туреччиною, Швецією, Угорщиною, намовляючи їх на 
Польщу. Він розумів, що поки Польща буде мати силу, вона України не 
попустить. Нарешті з Швецією й угорським (семигородським) воєводою 
Ракоцієм уложив він умову, щоб спільно воювати Польщу, зовсім знищити 

й між собою її землі поділити. А Москва тим часом, як я вже сказав, встигла 
помиритися з Польщею, і разом із нею зачала воювати з шведами. Накликáла 
й Хмельницького, аби з Польщею не зачіпавсь, а воював шведів.

Але Хмельницький не послухав. Він ніяк не хотів розривати з Швецією, 
навпаки, став укладати з нею тісний союз, обіцяючи їй помагати против кож-
дого неприятеля (хоч би й против Москви), а шведи за те обіцяли боронити 
незалежності України і цілості її земель. Весною 1657 р. він і зачав війну з 
Польщею на спілку з Швецією й Ракоцієм, а против волі Москви. Так мала 
злука України з Москвою розірватись. Але в війні козакам не пощастило, 
в війську прокинувся непослух. Хмельницький і без того був хорий, а ся 
прикрість іще більше його розстроїла і він умер 27 липня 1657 р., лишивши 
справи непорішеними.

Дуже не в часі вмер і з великим жалем проводила його в могилу Україна. 
Поховали його в Суботові в церкві, що він побудував. Але кілька років пізніше, 
коли польське військо йшло через Україну, польський воєвода Чарнецький 
казав на злість викопати Богдана з могили, спалити його кості й попіл по ві-
тру розвіяти – за те, що він Україну від Польщі відірвав. Польщі то нічого 
не помогло, а Хмельницькому не пошкодило.

За заслуги Хмельницького ще за життя його вибрало військо козацьке 
гетьманом сина його Юрка – “нехай тая слава буде, що Хмельницький геть-
маном”. Але до булави треба голови, а Юрко був молодий та нездалий. Тому 
старшина потім се перемінила й настановила гетьманом Івана Виговського, 
що був військовим писарем. Але в війську се було багатьом не до вподоби, 
і се було недобре в тій великій замотанині, в якій опинилась тоді Україна.

Хотіла вона жити свобідно, по своїй волі, але, з одного боку, протягала до 
неї руки Польща, не хотячи пустити від себе: то війною пробувала вернути, 
то намовляла козацьку старшину, аби під короля вернулась. З другого боку, 
й Москва, раз Україну під царську руку прийнявши, не хотіла упускати.

Але вернутися під Польщу, – значило, що й пани б на Вкраїну вернулись, 
почали б підданство та панщину заводити: від того б вони нізащо не відре-
клись. Під Москвою бути – московські бояри Україну своїми воєводами та 
залогами обсадять, московські порядки заведуть. А скоро тільки вони себе 
дали взнаки на Україні, скоро тільки ті воєводи з’явились, зараз почались 
скарги, що воєводи українські права ламають, людей зневажають, і від вояків 
московських, від кривд і здирств Москви нема людям просвітку. Не можна 
було на се пристати.

Старшина козацька відразу, ще за Хмельницького, поміркувала, що під 
Москвою не буде Україні свободи. Тому вона не від того була, щоб при-
йти знову до ладу з Польщею. Але люди українські й чути про Польщу не 
хотіли, і на старшину невірно дивилися за її переговори з королем. Старий 
Хмельницький се розумів, що під Польщу вже нема вороття, тому накладав з 
Швецією, Угорщиною, Туреччиною, тільки не з нею. Але його наступникам 
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на гетьманстві не було так з чого вибирати, бо Швеція кинула війну з Поль-
щею, зайнята іншими справами; союз з Швецією так і не ввійшов в життя. 
Туреччина й Семигород підупали й на них не можна було рахувати. Отже, 
щоб вирватися з московських рук, Богданові наступники не бачили іншого 
виходу, як союз з Польщею.

Не рахуючися з настроєм народу, вони думали, що можна й під польського 
короля вернутись, тільки забезпечити, щоб Україна мала свою автономію: 
мала свою виборну осібну управу, в яку б поляки не мішались, а правили б 
Україною гетьмани й інші власті, вибрані військом і людом українським – що 
се буде краще, як московська зверхність.

Таку умову й зробив незабаром по смерті Хмельницького новий гетьман 
Виговський в Гадячі, в 1658 р. Називається Гадяцька умова або Гадяць-
ка унія. На основі сього трактату Україна мала ввійти яко рівноправний з 
Польщею й Литвою член до “Польської республіки” (Речі Посполитої), 
під назвою В[еликого] кн[язівства] Руського. З політичного боку се мало 
свої добрі сторони. Але люди на Україні – тій, що з-під Польщі вибилась*, 
про Польщу, як я казав уже, ані чути не хотіли. Вони думали, що старшині 
заманулось панувати на Україні над народом, з польськими панами разом, і 
не хотіли старшини слухати. 

Виговський, умовившися з поляками, підняв повстання на Україні против 
Москви і сильно побив московське військо під Конотопом, але українські 
люди, особливо на лівім боці Дніпра (в Полтавщині та Чернігівщині), здебіль-
шого не схотіли за ним іти. Не хотіли під Польщу вертатись, тому не хотіли 
розривати з Москвою. Військо козацьке Виговського скинуло, кажучи, що 
се панський, старшинський гетьман, та вибрало знов Юрка Хмельниченка.

Ще воєводів і стрільців московських люди тоді добре не зазнали. Як 
зазнали, то кілька років пізніше уже на них самі бунтувались і скрізь їх по 
Україні побивали. Та все-таки від тих воєводів не сподівались такого лиха, 
як від польських панів. А московські воєводи навмисно ще більше відводили 
людей від старшини: казали людям, що старшина їх хоче своїми підданими 
поробити, під Польщу запроторити, а цар їх хоче від старшини боронити, 
щоб вони від неї кривди не мали. І те роздвоєння, що люди й старшина одні 
одним не вірили та наперекір робили, найгірше Україну підтинало та ворогам 
на поталу давало.

19. НЕЗГОДА НА УКРАЇНІ
То таки була правда, що старшина дивилась на порядки польські чи 

московські (де також пани поміщики – бояри людей у тяжкім кріпацтві дер-
жали), та й собі хотіла на Україні поміщикувати. Хутори закладала, людей 
осаджувала на них та казала собі чинші грошеві чи осипи збіжжям давати, в 

* Волинь, Галичина й більша частина Поділля зіставались під Польщею. Козацька 
управа тільки по Случ сягала, тому й говорилось: знай, ляше, що по Случ, – то наше.

господарстві помагати. Не минуло яких п’ятдесят літ від того часу, як народ 
український, з Хмельницьким повставши, панів з України повиганяв і землю 
всю, що панською була, для всіх вільною зробив, а вже з тої козацької стар-
шини нове панство викублилось. Землі позасідало, людей своїми підданими 
поробило і вже до панщини почало нагинати.

Сей панський дух в старшині почули українські люди дуже скоро – тому 
й не хотіли слухати старшини. Є така гарна дума старосвітська про Феська 
Ганжу Андибера, гетьмана запорозького. Вона зложена недовго по смерті 
старого Хмельницького і з неї видко, як тоді вже люди на Україні невірно 
дивились на старшину, прозиваючи їх ляхами за панський дух. В думі опо-
відається, як зайшов бідний обдертий козак до корчми черкаської:

Там пили три ляхи, дуки срібляники.
Первий пив Гаврило Довгополенко переяславський,
Другий Війтенко ніженський,
Третій пив Золотаренко чернігівський.
От вони пили-підпивали, з козака-нетяги насміхались,
На шинкарку покликали:
“Гей шинкарко Горовая, Насте молодая,
Добре ти дбай,
Нам солодкі меди, оковиту горілку ще підсипай,
Сього козака, пресучого сина, у потилицю з хати випихай!”

Але козак-нетяга, випивши доброго меду, став сам на тих дуків гримати:
“Гей ви, ляхове, вразькі синове, ік порогу посувайтесь,
Мені козаку-нетязі на покуті місце попускайте,
Посувайтесь тісно,
Щоб було мені козаку-нетязі де на покуті із лаптями сісти!"
Тоді ляхи, дуки срібляники добре дбали,
Дальше ік порогу посували,
Козаку-нетязі більше місця на покуті поступали.
Тоді козак-нетяга на покуті сідає,
Із-під поли позлотистий недолимок* виймає,
Шинкарці молодій за цебер меду заставляє.

Вийняв з череса червінці та заложив ними весь стіл. Закликав до квар-
тирки: аж тут один козак іде, шати дорогії несе, другий – чоботи сап’янці, 
третій – шапку козацьку. Убрали нетягу, і пізнали тоді дуки, що се гетьман 
запорозький Фесько Ганжа Андибер. Стали його до себе до компанії запро-
шати та медом-горілкою частувати:

То він теє од дуків срібляників приймав, сам не випивав,
А все на свої шати проливав:
“Ей, шати, мої шати, пийте-гуляйте!
Не мене шанують, бо вас поважають:

* Булаву.
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на гетьманстві не було так з чого вибирати, бо Швеція кинула війну з Поль-
щею, зайнята іншими справами; союз з Швецією так і не ввійшов в життя. 
Туреччина й Семигород підупали й на них не можна було рахувати. Отже, 
щоб вирватися з московських рук, Богданові наступники не бачили іншого 
виходу, як союз з Польщею.

Не рахуючися з настроєм народу, вони думали, що можна й під польського 
короля вернутись, тільки забезпечити, щоб Україна мала свою автономію: 
мала свою виборну осібну управу, в яку б поляки не мішались, а правили б 
Україною гетьмани й інші власті, вибрані військом і людом українським – що 
се буде краще, як московська зверхність.

Таку умову й зробив незабаром по смерті Хмельницького новий гетьман 
Виговський в Гадячі, в 1658 р. Називається Гадяцька умова або Гадяць-
ка унія. На основі сього трактату Україна мала ввійти яко рівноправний з 
Польщею й Литвою член до “Польської республіки” (Речі Посполитої), 
під назвою В[еликого] кн[язівства] Руського. З політичного боку се мало 
свої добрі сторони. Але люди на Україні – тій, що з-під Польщі вибилась*, 
про Польщу, як я казав уже, ані чути не хотіли. Вони думали, що старшині 
заманулось панувати на Україні над народом, з польськими панами разом, і 
не хотіли старшини слухати. 

Виговський, умовившися з поляками, підняв повстання на Україні против 
Москви і сильно побив московське військо під Конотопом, але українські 
люди, особливо на лівім боці Дніпра (в Полтавщині та Чернігівщині), здебіль-
шого не схотіли за ним іти. Не хотіли під Польщу вертатись, тому не хотіли 
розривати з Москвою. Військо козацьке Виговського скинуло, кажучи, що 
се панський, старшинський гетьман, та вибрало знов Юрка Хмельниченка.

Ще воєводів і стрільців московських люди тоді добре не зазнали. Як 
зазнали, то кілька років пізніше уже на них самі бунтувались і скрізь їх по 
Україні побивали. Та все-таки від тих воєводів не сподівались такого лиха, 
як від польських панів. А московські воєводи навмисно ще більше відводили 
людей від старшини: казали людям, що старшина їх хоче своїми підданими 
поробити, під Польщу запроторити, а цар їх хоче від старшини боронити, 
щоб вони від неї кривди не мали. І те роздвоєння, що люди й старшина одні 
одним не вірили та наперекір робили, найгірше Україну підтинало та ворогам 
на поталу давало.

19. НЕЗГОДА НА УКРАЇНІ
То таки була правда, що старшина дивилась на порядки польські чи 

московські (де також пани поміщики – бояри людей у тяжкім кріпацтві дер-
жали), та й собі хотіла на Україні поміщикувати. Хутори закладала, людей 
осаджувала на них та казала собі чинші грошеві чи осипи збіжжям давати, в 

* Волинь, Галичина й більша частина Поділля зіставались під Польщею. Козацька 
управа тільки по Случ сягала, тому й говорилось: знай, ляше, що по Случ, – то наше.

господарстві помагати. Не минуло яких п’ятдесят літ від того часу, як народ 
український, з Хмельницьким повставши, панів з України повиганяв і землю 
всю, що панською була, для всіх вільною зробив, а вже з тої козацької стар-
шини нове панство викублилось. Землі позасідало, людей своїми підданими 
поробило і вже до панщини почало нагинати.

Сей панський дух в старшині почули українські люди дуже скоро – тому 
й не хотіли слухати старшини. Є така гарна дума старосвітська про Феська 
Ганжу Андибера, гетьмана запорозького. Вона зложена недовго по смерті 
старого Хмельницького і з неї видко, як тоді вже люди на Україні невірно 
дивились на старшину, прозиваючи їх ляхами за панський дух. В думі опо-
відається, як зайшов бідний обдертий козак до корчми черкаської:

Там пили три ляхи, дуки срібляники.
Первий пив Гаврило Довгополенко переяславський,
Другий Війтенко ніженський,
Третій пив Золотаренко чернігівський.
От вони пили-підпивали, з козака-нетяги насміхались,
На шинкарку покликали:
“Гей шинкарко Горовая, Насте молодая,
Добре ти дбай,
Нам солодкі меди, оковиту горілку ще підсипай,
Сього козака, пресучого сина, у потилицю з хати випихай!”

Але козак-нетяга, випивши доброго меду, став сам на тих дуків гримати:
“Гей ви, ляхове, вразькі синове, ік порогу посувайтесь,
Мені козаку-нетязі на покуті місце попускайте,
Посувайтесь тісно,
Щоб було мені козаку-нетязі де на покуті із лаптями сісти!"
Тоді ляхи, дуки срібляники добре дбали,
Дальше ік порогу посували,
Козаку-нетязі більше місця на покуті поступали.
Тоді козак-нетяга на покуті сідає,
Із-під поли позлотистий недолимок* виймає,
Шинкарці молодій за цебер меду заставляє.

Вийняв з череса червінці та заложив ними весь стіл. Закликав до квар-
тирки: аж тут один козак іде, шати дорогії несе, другий – чоботи сап’янці, 
третій – шапку козацьку. Убрали нетягу, і пізнали тоді дуки, що се гетьман 
запорозький Фесько Ганжа Андибер. Стали його до себе до компанії запро-
шати та медом-горілкою частувати:

То він теє од дуків срібляників приймав, сам не випивав,
А все на свої шати проливав:
“Ей, шати, мої шати, пийте-гуляйте!
Не мене шанують, бо вас поважають:

* Булаву.
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Як я вас на собі не мав,
То й честі від дуків срібляників не знав”.

Тоді-то Фесько Ганжа Андибер, гетьман запорозький, стиха словами 
промовляє:

“Ей, козаки, каже, діти, друзі, молодці!
Прошу я вас, добре дбайте,
Сих дуків срібляників наче волів із-за стола вивождайте,
Перед вікнами покладайте, у три березини потягайте,
Щоб вони мене споминали, мене довіку пам’ятали!”
Тогді ж то козаки, діти, друзі, молодці добре дбали,
Сих дуків срібляників за лоб брали,
Із-за стола наче волів вивождали,
Перед вікнами покладали, у три березини потягали,
Словами промовляли:
“Ей, дуки, кажуть, ви дуки!
За вами всі луги і луки!
Нігде нашому брату, козаку-нетязі, стати
І коня попасти”.

Під тими дуками представлені тут три полковники козацькі: переяслав-
ський, київський і ніжинський, а під тим нетягою – гетьман Брюховецький, 
отаман кошовий запорозький, що по Юрку Хмельниченку хотів на геть-
манство дістатись. Він на старшину відказував, а себе за великого приятеля 
простому людові удавав. Як же гетьманом став, обдирав людей гірше, ніж ті 
дуки, і Москві їх запродав.

Так і не раз бувало: хто під старшиною яму копав та на панський дух 
старшинський нарікав, потім як сам на верх діставсь, сам таким же зробився. 
Хто тільки з простого народу виходив наверх, зараз тягнуло його до панства; 
хотів маєтності мати, підданих держати, роботою їх обкладати. Щоб тому 
запобігти, треба було інших способів: треба було підданство заборонити, щоб 
один чоловік до другого, до його особи не міг мати ніяких прав, як пан до 
підданого; треба було б міру земельну уставити, щоб понад неї ніхто землі 
більше не мав; треба було з свобідних земель запас установити, який би цілій 
Україні, всьому народові належав, з цього давалася б земля для господарства, 
а як хтось перестав на ній робити, до того б запасу поверталась. Але все се 
такі речі, до яких тільки за теперішніх часів люди стали додумуватись, а тоді 
того не розуміла ні старшина, ні простий народ.

Простий народ на Москву надії покладав, вірив, коли воєводи його на 
старшину підмовляли. Але в самій Московщині був кріпацький дух, і Москва 
на Україні своїм повірникам, що їй вислужувались, роздавала землі, селян і 
сама ж найбільше помагала їм на Україні кріпацтво заводити, людей прибор-
кувати. А тим часом, противлячися старшині, наперекір їй роблячи, простий 
народ не добачив і не вмів розріжнити доброго від злого: що старшина не тільки 

панування бажала, але хотіла забезпечити й свободу та самостійність Україні. 
Не вміли люди від неї того перейняти, в тім помогти, а панським забаганкам 
зась сказати. Без народу ж не могла старшина й за право українське стояти і 
нарешті піддалася Москві, побачивши, що не може без народу їй противитись. 
Зріклася прав і свободи української, а за те від московського правительства 
дістала на простих людей всякі права панські, грамоти царські та надання.

Так і впала українська свобода через те ворогування – що старшина 
панувати хотіла: з чужого ярма народ визволяючи, своє накладала, а люди не 
попускали, та в тій боротьбі з старшиною й свою власну свободу проґавили. 
І не стало ані свободи на Україні, ані людям не покращало. Попали-таки в 
підданство та кріпацтво старшині, і та ж Москва помагала тим новим панам 
держати своїх людей в кріпацтві. Свобода людська так само була противна 
московському ладові, як і політична свобода автономної України.

20. РУЇНА
Так от старшина хотіла вернутись до Польщі, аби лиш свободу Україні 

забезпечити, та люди не хотіли. Москви держатись – так Москва не хоті-
ла попустити, щоб Україна сама своїми виборними людьми: гетьманом та 
полковниками правилась без московських воєвод. Навпаки, вона все того 
пильнувала, щоб там своїх воєвод завести, а гетьманську власть укоротити. 
Й кидались і старшина, і люди українські то в той бік, то в сей бік, і не було 
їм просвітку, а в тих роздорах та війнах тільки гинула українська сила, земля 
пустіла, люди розбігались. І назвався той час “Руїною”, знищенням України.

Виговський хотів тримати з Польщею, забезпечивши українську само-
стійність, щоб Україна при Польщі була осібним “Великим князівством 
Руським”. Але люди не хотіли вертатись під Польщу, скинули Виговського 
й обрали гетьманом Хмельниченка. Хмельниченко з своєю старшиною рад 
був Москви триматись, тільки хотів, аби Москва де в чім попустила: щоб 
воєвод ніде, окрім Києва, не було; щоб військо московське, яке на Україні 
буде, гетьманові було послушне; щоб московські бояри в українські справи 
поза гетьманом не мішались.

Він стояв тоді з військом на правім боці Дніпра; воєвода московський 
закликав, щоб він до нього приїхав про се умовитись. Коли ж Хмельничен-
ко послухав і приїхав, військо московське його обступило, скликали раду з 
тих місць, де люди за Москвою потягали, і тоді на раді бояри московські 
зовсім інші постанови прочитали: гетьманові власті й права ще поменшили, 
а воєводам, щоб іще бути в Переяславі, Чернігові, Ніжині й інших містах. 
Хмельниченко з старшиною раді не раді згодились, бо були в московських 
руках. Тільки ж другого року, як поляки московське військо погромили, знову 
пристали до Польщі – бо в Москві зневірились.

Тоді ото Україна й розділилась; правобічна сторона (Київщина) зісталась 
при Польщі, а лівобічна (Полтавщина й Чернігівщина) – при Москві. Пішли 
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Як я вас на собі не мав,
То й честі від дуків срібляників не знав”.

Тоді-то Фесько Ганжа Андибер, гетьман запорозький, стиха словами 
промовляє:

“Ей, козаки, каже, діти, друзі, молодці!
Прошу я вас, добре дбайте,
Сих дуків срібляників наче волів із-за стола вивождайте,
Перед вікнами покладайте, у три березини потягайте,
Щоб вони мене споминали, мене довіку пам’ятали!”
Тогді ж то козаки, діти, друзі, молодці добре дбали,
Сих дуків срібляників за лоб брали,
Із-за стола наче волів вивождали,
Перед вікнами покладали, у три березини потягали,
Словами промовляли:
“Ей, дуки, кажуть, ви дуки!
За вами всі луги і луки!
Нігде нашому брату, козаку-нетязі, стати
І коня попасти”.

Під тими дуками представлені тут три полковники козацькі: переяслав-
ський, київський і ніжинський, а під тим нетягою – гетьман Брюховецький, 
отаман кошовий запорозький, що по Юрку Хмельниченку хотів на геть-
манство дістатись. Він на старшину відказував, а себе за великого приятеля 
простому людові удавав. Як же гетьманом став, обдирав людей гірше, ніж ті 
дуки, і Москві їх запродав.

Так і не раз бувало: хто під старшиною яму копав та на панський дух 
старшинський нарікав, потім як сам на верх діставсь, сам таким же зробився. 
Хто тільки з простого народу виходив наверх, зараз тягнуло його до панства; 
хотів маєтності мати, підданих держати, роботою їх обкладати. Щоб тому 
запобігти, треба було інших способів: треба було підданство заборонити, щоб 
один чоловік до другого, до його особи не міг мати ніяких прав, як пан до 
підданого; треба було б міру земельну уставити, щоб понад неї ніхто землі 
більше не мав; треба було з свобідних земель запас установити, який би цілій 
Україні, всьому народові належав, з цього давалася б земля для господарства, 
а як хтось перестав на ній робити, до того б запасу поверталась. Але все се 
такі речі, до яких тільки за теперішніх часів люди стали додумуватись, а тоді 
того не розуміла ні старшина, ні простий народ.

Простий народ на Москву надії покладав, вірив, коли воєводи його на 
старшину підмовляли. Але в самій Московщині був кріпацький дух, і Москва 
на Україні своїм повірникам, що їй вислужувались, роздавала землі, селян і 
сама ж найбільше помагала їм на Україні кріпацтво заводити, людей прибор-
кувати. А тим часом, противлячися старшині, наперекір їй роблячи, простий 
народ не добачив і не вмів розріжнити доброго від злого: що старшина не тільки 

панування бажала, але хотіла забезпечити й свободу та самостійність Україні. 
Не вміли люди від неї того перейняти, в тім помогти, а панським забаганкам 
зась сказати. Без народу ж не могла старшина й за право українське стояти і 
нарешті піддалася Москві, побачивши, що не може без народу їй противитись. 
Зріклася прав і свободи української, а за те від московського правительства 
дістала на простих людей всякі права панські, грамоти царські та надання.

Так і впала українська свобода через те ворогування – що старшина 
панувати хотіла: з чужого ярма народ визволяючи, своє накладала, а люди не 
попускали, та в тій боротьбі з старшиною й свою власну свободу проґавили. 
І не стало ані свободи на Україні, ані людям не покращало. Попали-таки в 
підданство та кріпацтво старшині, і та ж Москва помагала тим новим панам 
держати своїх людей в кріпацтві. Свобода людська так само була противна 
московському ладові, як і політична свобода автономної України.

20. РУЇНА
Так от старшина хотіла вернутись до Польщі, аби лиш свободу Україні 

забезпечити, та люди не хотіли. Москви держатись – так Москва не хоті-
ла попустити, щоб Україна сама своїми виборними людьми: гетьманом та 
полковниками правилась без московських воєвод. Навпаки, вона все того 
пильнувала, щоб там своїх воєвод завести, а гетьманську власть укоротити. 
Й кидались і старшина, і люди українські то в той бік, то в сей бік, і не було 
їм просвітку, а в тих роздорах та війнах тільки гинула українська сила, земля 
пустіла, люди розбігались. І назвався той час “Руїною”, знищенням України.

Виговський хотів тримати з Польщею, забезпечивши українську само-
стійність, щоб Україна при Польщі була осібним “Великим князівством 
Руським”. Але люди не хотіли вертатись під Польщу, скинули Виговського 
й обрали гетьманом Хмельниченка. Хмельниченко з своєю старшиною рад 
був Москви триматись, тільки хотів, аби Москва де в чім попустила: щоб 
воєвод ніде, окрім Києва, не було; щоб військо московське, яке на Україні 
буде, гетьманові було послушне; щоб московські бояри в українські справи 
поза гетьманом не мішались.

Він стояв тоді з військом на правім боці Дніпра; воєвода московський 
закликав, щоб він до нього приїхав про се умовитись. Коли ж Хмельничен-
ко послухав і приїхав, військо московське його обступило, скликали раду з 
тих місць, де люди за Москвою потягали, і тоді на раді бояри московські 
зовсім інші постанови прочитали: гетьманові власті й права ще поменшили, 
а воєводам, щоб іще бути в Переяславі, Чернігові, Ніжині й інших містах. 
Хмельниченко з старшиною раді не раді згодились, бо були в московських 
руках. Тільки ж другого року, як поляки московське військо погромили, знову 
пристали до Польщі – бо в Москві зневірились.

Тоді ото Україна й розділилась; правобічна сторона (Київщина) зісталась 
при Польщі, а лівобічна (Полтавщина й Чернігівщина) – при Москві. Пішли 
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з того війни великі, Польща хотіла й лівобічну Україну забрати, а Москва – 
правобічну. І було з того велике спустошення, й людям біда.

На лівім боці гетьманом вибрано Брюховецького, що так до людей при-
добрювавсь. Запобігав він ласки у Москви, й Москва помогла йому на геть-
манство дістатись, а тих полковників, що йому противились, смертю скарала. 
За московською волею пристав він на те, щоб Москва з українських людей 
податки збирала, й завела Москва свої нові податки на людей. Стали люди 
дуже на те нарікати й бунтувати, бо не хотіли нових московських податків, а 
Брюховецький радив Москві непослушні села та містечка палити та побивати.

Але люди бунтувалися далі, і Брюховецький побоявся, що так і його з 
гетьманства скинуть, і Москва йому не поможе. Тож і він забунтував проти 
Москви, казав побивати московських воєвод і хотів з Москвою воюватись 
разом з правобічними.

На правім боці Дніпра Хмельниченка вже гетьманом тоді не було, пере-
мінилось їх кілька, аж настав в 1665 р. гетьманом Петро Дорошенко. Він не 
хотів з Польщею тримати, а надумав піддатись Туреччині, щоб вона йому 
помогла від Польщі відборонитись. Думав він, до сили прийшовши, Україну 
докупи зібрати, Москву змусити, щоб зіставила Україну тільки під зверхністю 
царською, а українські справи лишила українцям самим порядкувати, щоб ніх-
то до її управи не мішавсь. От саме тоді Брюховецький закликав Дорошенка, 
аби йшов Москву воювати. Дорошенко й прийшов, але тоді всі люди з Ліво-
бічної України пристали до нього, а Брюховецького вбили за його невірність. 

Так Дорошенко став гетьманом обох сторін Дніпра і сподівався, що тепер 
Москва згодиться на те, чого він хотів, – Україні свободу забезпечити.

Але під той час сталася Дорошенкові в його сім’ї пригода, і він, покинувши 
військо, спішно поїхав до Чигирина. Московські воєводи скористали з сього 
й почали свою роботу між українцями. Ріжні люди стали говорити, що краще 
таки Москви триматись, аби тільки свободу попустила Україні. Полковника 
Многогрішного, котрого Дорошенко замість себе лишив, вони проголосили 
гетьманом. Але й Многогрішний того ж від Москви допевнявся, що й До-
рошенко, – аби вона в українські справи не втручалась. Тоді й московські 
бояри стали водити та пробувати, котрий поступить з свого, Дорошенко чи 
Многогрішний. Многогрішний був слабший і пристав на московські бажання. 
Тільки недовго гетьманував, бо його старшина не любила і скинула, а собі 
нового гетьмана вибрала – Самойловича, Поповича призвищем.

Дорошенко тим часом накликав турків, аби йшли та помогли йому Укра-
їну визволяти – усю, де лиш живе український народ, від Перемишля аж до 
Путивля, – так йому турки обіцяли. Дорошенка тоді держалася Київщина, 
полуднева Полтавщина й Запорожжя. На Запорожжі тоді верховодив Сірко, 
славний лицар – він Москві дуже протививсь, особливо відколи на Сибіру 
побував, боярами засланий без вини й права. Він тримав з Дорошенком. Але 
як люди довідалися, що Дорошенко піддавсь туркові, багато людей від нього 

відкинулось. Бо люди турків боялись і ненавиділи як бусурменів, татарських 
братів, і з Київщини багато людей стало тікати за Дніпро. В 1672 р. прийшли 
турки Дорошенкові в поміч, вигнали поляків з Київщини, Брацлавщини й 
Поділля, й віддали сі землі Дорошенкові. Але сей похід турецький ще більше 
настрашив тутешніх людей. Особливо то їх гнівало й страшило, що турки 
малих хлопців забирали, турчили їх і в турецьке військо потім записували. 
Тому люди тікали від Дорошенка.

Дорошенко переговорював з Москвою, що піддався б їй, якби вона його 
хоч на самім правім березі гетьманом лишила і в тутешні справи не мішалась. 
Але Самойлович відмовляв московських бояр від того – боявся Дорошенка.

Та й Польща не приставала на те, щоб Правобічна Україна була під До-
рошенком, і протестувалась перед Москвою, а Москва недовго перед тим, в 
1667 р., таку угоду з Польщею зробила, що, крім Києва самого, вся Україна 
на правім боці Дніпра зістається Польщі, тільки лівобічна під Москвою має 
бути. Дуже українці за се на Москву тоді жалували, що вона Україною з 
Польщею поділилась – против умови з Богданом Хмельницьким. І се правда, 
що якби Москва схотіла була Україну при її свободі держати, то Україна ціла 
б Москви трималась, і не прийшлося б їй з Польщею ділитись.

Дорошенко ще кілька років держався на правім боці. Завзятий козак 
був, не хотів піддатися Москві. Все думав якось тої свободи дійти. Але що 
мало не всі його покинули, за Дніпро повтікали, не хотячи під турком жити, 
то й він в 1676 р. піддавсь, як Самойлович з московським військом прийшов 
його з Чигирина виганяти.

Хотів в спокої свою старість дожити, коли не вдалось те, що він думав, – 
Україну визволити, цілу докупи злучити й над нею гетьманувати. Але Москва 
казала йому в московські краї їхати, і там він і умер:

Мов орел той приборканий
Без крил та без волі 
Знеміг славний Дорошенко, 
Сидячи в неволі:
Та й умер з нудьги. Остило
Волочить кайдани! 
І забули на Вкраїні 
Славного гетьмана.

Забули тоді, а тепер спом’янули за його завзяте!
Тоді Самойлович паном зістався, й решту людей з Київщини за Дніпро 

зігнав, і Київщина зісталася пусткою. Москва відступила полудневу Київщину 
й теперішню Херсонщину туркам, аби з ними помиритись. Одначе недовго 
по тім кілька полковників, між ними Семен Палій, славний полковник фас-
тівський, стали знову людей в Київщині й Брацлавщині садити, козаччину 
заводити, з татарами та поляками воювати, і знову віджила трохи країна. 
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з того війни великі, Польща хотіла й лівобічну Україну забрати, а Москва – 
правобічну. І було з того велике спустошення, й людям біда.

На лівім боці гетьманом вибрано Брюховецького, що так до людей при-
добрювавсь. Запобігав він ласки у Москви, й Москва помогла йому на геть-
манство дістатись, а тих полковників, що йому противились, смертю скарала. 
За московською волею пристав він на те, щоб Москва з українських людей 
податки збирала, й завела Москва свої нові податки на людей. Стали люди 
дуже на те нарікати й бунтувати, бо не хотіли нових московських податків, а 
Брюховецький радив Москві непослушні села та містечка палити та побивати.

Але люди бунтувалися далі, і Брюховецький побоявся, що так і його з 
гетьманства скинуть, і Москва йому не поможе. Тож і він забунтував проти 
Москви, казав побивати московських воєвод і хотів з Москвою воюватись 
разом з правобічними.

На правім боці Дніпра Хмельниченка вже гетьманом тоді не було, пере-
мінилось їх кілька, аж настав в 1665 р. гетьманом Петро Дорошенко. Він не 
хотів з Польщею тримати, а надумав піддатись Туреччині, щоб вона йому 
помогла від Польщі відборонитись. Думав він, до сили прийшовши, Україну 
докупи зібрати, Москву змусити, щоб зіставила Україну тільки під зверхністю 
царською, а українські справи лишила українцям самим порядкувати, щоб ніх-
то до її управи не мішавсь. От саме тоді Брюховецький закликав Дорошенка, 
аби йшов Москву воювати. Дорошенко й прийшов, але тоді всі люди з Ліво-
бічної України пристали до нього, а Брюховецького вбили за його невірність. 

Так Дорошенко став гетьманом обох сторін Дніпра і сподівався, що тепер 
Москва згодиться на те, чого він хотів, – Україні свободу забезпечити.

Але під той час сталася Дорошенкові в його сім’ї пригода, і він, покинувши 
військо, спішно поїхав до Чигирина. Московські воєводи скористали з сього 
й почали свою роботу між українцями. Ріжні люди стали говорити, що краще 
таки Москви триматись, аби тільки свободу попустила Україні. Полковника 
Многогрішного, котрого Дорошенко замість себе лишив, вони проголосили 
гетьманом. Але й Многогрішний того ж від Москви допевнявся, що й До-
рошенко, – аби вона в українські справи не втручалась. Тоді й московські 
бояри стали водити та пробувати, котрий поступить з свого, Дорошенко чи 
Многогрішний. Многогрішний був слабший і пристав на московські бажання. 
Тільки недовго гетьманував, бо його старшина не любила і скинула, а собі 
нового гетьмана вибрала – Самойловича, Поповича призвищем.

Дорошенко тим часом накликав турків, аби йшли та помогли йому Укра-
їну визволяти – усю, де лиш живе український народ, від Перемишля аж до 
Путивля, – так йому турки обіцяли. Дорошенка тоді держалася Київщина, 
полуднева Полтавщина й Запорожжя. На Запорожжі тоді верховодив Сірко, 
славний лицар – він Москві дуже протививсь, особливо відколи на Сибіру 
побував, боярами засланий без вини й права. Він тримав з Дорошенком. Але 
як люди довідалися, що Дорошенко піддавсь туркові, багато людей від нього 

відкинулось. Бо люди турків боялись і ненавиділи як бусурменів, татарських 
братів, і з Київщини багато людей стало тікати за Дніпро. В 1672 р. прийшли 
турки Дорошенкові в поміч, вигнали поляків з Київщини, Брацлавщини й 
Поділля, й віддали сі землі Дорошенкові. Але сей похід турецький ще більше 
настрашив тутешніх людей. Особливо то їх гнівало й страшило, що турки 
малих хлопців забирали, турчили їх і в турецьке військо потім записували. 
Тому люди тікали від Дорошенка.

Дорошенко переговорював з Москвою, що піддався б їй, якби вона його 
хоч на самім правім березі гетьманом лишила і в тутешні справи не мішалась. 
Але Самойлович відмовляв московських бояр від того – боявся Дорошенка.

Та й Польща не приставала на те, щоб Правобічна Україна була під До-
рошенком, і протестувалась перед Москвою, а Москва недовго перед тим, в 
1667 р., таку угоду з Польщею зробила, що, крім Києва самого, вся Україна 
на правім боці Дніпра зістається Польщі, тільки лівобічна під Москвою має 
бути. Дуже українці за се на Москву тоді жалували, що вона Україною з 
Польщею поділилась – против умови з Богданом Хмельницьким. І се правда, 
що якби Москва схотіла була Україну при її свободі держати, то Україна ціла 
б Москви трималась, і не прийшлося б їй з Польщею ділитись.

Дорошенко ще кілька років держався на правім боці. Завзятий козак 
був, не хотів піддатися Москві. Все думав якось тої свободи дійти. Але що 
мало не всі його покинули, за Дніпро повтікали, не хотячи під турком жити, 
то й він в 1676 р. піддавсь, як Самойлович з московським військом прийшов 
його з Чигирина виганяти.

Хотів в спокої свою старість дожити, коли не вдалось те, що він думав, – 
Україну визволити, цілу докупи злучити й над нею гетьманувати. Але Москва 
казала йому в московські краї їхати, і там він і умер:

Мов орел той приборканий
Без крил та без волі 
Знеміг славний Дорошенко, 
Сидячи в неволі:
Та й умер з нудьги. Остило
Волочить кайдани! 
І забули на Вкраїні 
Славного гетьмана.

Забули тоді, а тепер спом’янули за його завзяте!
Тоді Самойлович паном зістався, й решту людей з Київщини за Дніпро 

зігнав, і Київщина зісталася пусткою. Москва відступила полудневу Київщину 
й теперішню Херсонщину туркам, аби з ними помиритись. Одначе недовго 
по тім кілька полковників, між ними Семен Палій, славний полковник фас-
тівський, стали знову людей в Київщині й Брацлавщині садити, козаччину 
заводити, з татарами та поляками воювати, і знову віджила трохи країна. 
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Навіть люди з Лівобіччя стали туди тікати, бо в Лівобічній Гетьманщині 
також несолодко людям ставало.

21. МАЗЕПИНІ ЧАСИ
Самойлович іще десять літ був гетьманом по тім, як піддався Дорошен-

ко. Але таки не потрапив московським боярам, і вони казали старшині його 
скинути, а вибрати на його місце генерального осаула Івана Мазепу. Само-
йловича ж на Сибір заслано, як Многогрішного перед тим, хоч вини ніякої 
ані за сим, ані за тим не було.

І Мазепа довго потрапляв Москві, хоч то й дуже тяжко було, бо тоді 
новий цар Петро загадував українцям ріжну небувалу службу: казав козацькі 
полки в далекі сторони посилати кріпості будувати, потім канали коло Петер-
бурга копати, де сила-силенна козаків погинула від незвичайного повітря й 
нездорової води. Дуже за те люди відказували на Москву й на Мазепу, що 
вислужується їй. Не любили також Мазепу, як і Самойловича за те, що дуже 
з новими панами-старшиною тримає, помагає їй панство на Україні заводити.

Петрик Іваненко, канцелярист військовий, пробував з запорожцями 
й татарами Мазепу скинути, визволити Україну від тих нових панів та від 
Москви. Але Мазепу Москва боронила, а народ уже так від тих віковічних 
війн і повстань притомивсь, що й не рушився на панів.

Але Мазепа не був Україні ворог, навпаки, любив її і в дечім добре для неї 
робив. Приміром, за школи дбав і їм помагав, любив мистецтво, будівництво, 
набудував гарних і розкішних церков на славу і похвалу собі, щоб духовні його 
славили та перемагали неохоту людську.

Ні перед Мазепою, ні по нім не було другого такого гетьмана, щоб так 
піклувався Київською академією: вона вважала його своїм особливим про-
тектором і справді багато йому завдячала. Він побудував їй нові, розкішні як 
на той час будинки. Так само монастиреві Печерському й іншому славному 
київському монастиреві Никольському. По інших містах також поставив гарні 
церкви й інші будови. Замовляв для церков дорогоцінні шати й прибори, 
спомагав видавництва, учених людей і мистців. За його прикладом ішла й 
старшина.

Україна по тяжких війнах і усобицях прийшла в сих часах до деякого 
спокою й ладу. Правда, становище простого народу погіршувалось, свобода 
прикорочувалась, але був достаток, особливо в вищих верствах, і московщина 
не здавила ще так місцевого життя, як пізніше. Українська держава не була 
ще зламана і давала опіку культурному українському життю. Тому в сім часі 
особливо розвинулась та культура і мистецтво українське, яке освітило ціле 
XVIII століття й, пройшовши в мистецтво народне, й досі прикрашує наше 
народне життя.

Розвивається оригінальне українське будівництво, кам’яне й дерев’яне 
(особливо церковне), малярство й особливо гравюра. З течій старих, ві-

зантійсько-українських і східних під новими впливами західного мистецтва 
вироблюється той оздобний український стиль, український орнамент, що 
чарує нас в вишивках, на килимах і на всяких прикрасах. Тим ся доба має 
велику вагу в історії українського життя.

Національне, державне почуття в українськім громадянстві також було 
дійшло значного розвитку й сили в сих часах. Воно відбивається і в літератур-
них творах перших десятиліть XVIII в., таких, скажім, як Літопись Самійла 
Величка, або драма “Милость Божая Україну свободившая”, дає себе знати і 
в політиці. Хоч Мазепа всяко старався йти в лад московському правительству, 
проте й він сам і старшина були на Москву недобрі, що вона українцями по-
своєму розпоряджає, ні за що вже має й гетьмана, й українські права. В тім 
часі цар Петро воював з королем шведським Карлом, великим войовником. 
Здавалося, що Карло Петра поб’є і на Україну прийде. Старшина пригадувала 
свій давній, до кінця не доведений союз з шведами за Хмельницького і тепер 
думала, чи не краще їй пристати до щведів, віддатися під опіку шведського 
короля й забезпечити українську самостійність. Сам Мазепа довго вагавсь, 
не знаючи, на яку ступити. Але ж Карло восени 1708 р. прийшов на Україну 
і Мазепа послухав старшини і до нього прилучився. Запорожжя теж до них 
пристало.

На чолі його стояв тоді завзятий оборонець української свободи Кость 
Гордієнко, дуже за се поважаний у запорожців. Давніше він ворогував з Ма-
зепою, вважаючи його московським прислужником, коли ж Мазепа повстав 
против Москви, і Гордієнко з усею Січею пристали до шведів.

Але народ на Вкраїні не рушився: раз через те, що взагалі Мазепу не лю-
бив і йому не вірив, та й зробив се все Мазепа занадто несподівано: ще вчора 
Москві вислужувавсь, а тепер її покинув. А до того – військо московське 
на Україні стояло, й його всі боялись. І справді, зараз же на першу вість те 
військо здобуло гетьманську столицю – Батурин, страшенно поруйнувало, 
людей побило, Січ знищило. Не тільки живих, кого попало, люто катувало, 
але й з мертвих знущалось. Всім тим великого страху на людей нагнало.

Як же Україна не рушилась, то багато і з тої старшини, що з Мазепою 
до шведів пішло, почало назад до Петра вертатись. Побачив Мазепа, що по-
милився; та вже не можна було поправити. На другий рік цар Петро шведів 
під Полтавою побив – задалеко вони від свого краю відбились. Карло утік 
до Туреччини, а з ним і Мазепа з старшиною.

Мазепа скоро вмер, а старшина, що з ним була, вибрала гетьманом 
Филипа Орлика, писаря генерального. Надія була на турків, що вони бу-
дуть воювати з Москвою й за Україну уступляться. Злидні тоді не одному 
старшину навчили: вибираючи Орлика, вони зложили закони для України на 
конституційний спосіб. Все се дуже добре було – тільки що тій старшині з 
тими законами не довелось уже вернутись на Україну!
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Навіть люди з Лівобіччя стали туди тікати, бо в Лівобічній Гетьманщині 
також несолодко людям ставало.

21. МАЗЕПИНІ ЧАСИ
Самойлович іще десять літ був гетьманом по тім, як піддався Дорошен-

ко. Але таки не потрапив московським боярам, і вони казали старшині його 
скинути, а вибрати на його місце генерального осаула Івана Мазепу. Само-
йловича ж на Сибір заслано, як Многогрішного перед тим, хоч вини ніякої 
ані за сим, ані за тим не було.

І Мазепа довго потрапляв Москві, хоч то й дуже тяжко було, бо тоді 
новий цар Петро загадував українцям ріжну небувалу службу: казав козацькі 
полки в далекі сторони посилати кріпості будувати, потім канали коло Петер-
бурга копати, де сила-силенна козаків погинула від незвичайного повітря й 
нездорової води. Дуже за те люди відказували на Москву й на Мазепу, що 
вислужується їй. Не любили також Мазепу, як і Самойловича за те, що дуже 
з новими панами-старшиною тримає, помагає їй панство на Україні заводити.

Петрик Іваненко, канцелярист військовий, пробував з запорожцями 
й татарами Мазепу скинути, визволити Україну від тих нових панів та від 
Москви. Але Мазепу Москва боронила, а народ уже так від тих віковічних 
війн і повстань притомивсь, що й не рушився на панів.

Але Мазепа не був Україні ворог, навпаки, любив її і в дечім добре для неї 
робив. Приміром, за школи дбав і їм помагав, любив мистецтво, будівництво, 
набудував гарних і розкішних церков на славу і похвалу собі, щоб духовні його 
славили та перемагали неохоту людську.

Ні перед Мазепою, ні по нім не було другого такого гетьмана, щоб так 
піклувався Київською академією: вона вважала його своїм особливим про-
тектором і справді багато йому завдячала. Він побудував їй нові, розкішні як 
на той час будинки. Так само монастиреві Печерському й іншому славному 
київському монастиреві Никольському. По інших містах також поставив гарні 
церкви й інші будови. Замовляв для церков дорогоцінні шати й прибори, 
спомагав видавництва, учених людей і мистців. За його прикладом ішла й 
старшина.

Україна по тяжких війнах і усобицях прийшла в сих часах до деякого 
спокою й ладу. Правда, становище простого народу погіршувалось, свобода 
прикорочувалась, але був достаток, особливо в вищих верствах, і московщина 
не здавила ще так місцевого життя, як пізніше. Українська держава не була 
ще зламана і давала опіку культурному українському життю. Тому в сім часі 
особливо розвинулась та культура і мистецтво українське, яке освітило ціле 
XVIII століття й, пройшовши в мистецтво народне, й досі прикрашує наше 
народне життя.

Розвивається оригінальне українське будівництво, кам’яне й дерев’яне 
(особливо церковне), малярство й особливо гравюра. З течій старих, ві-

зантійсько-українських і східних під новими впливами західного мистецтва 
вироблюється той оздобний український стиль, український орнамент, що 
чарує нас в вишивках, на килимах і на всяких прикрасах. Тим ся доба має 
велику вагу в історії українського життя.

Національне, державне почуття в українськім громадянстві також було 
дійшло значного розвитку й сили в сих часах. Воно відбивається і в літератур-
них творах перших десятиліть XVIII в., таких, скажім, як Літопись Самійла 
Величка, або драма “Милость Божая Україну свободившая”, дає себе знати і 
в політиці. Хоч Мазепа всяко старався йти в лад московському правительству, 
проте й він сам і старшина були на Москву недобрі, що вона українцями по-
своєму розпоряджає, ні за що вже має й гетьмана, й українські права. В тім 
часі цар Петро воював з королем шведським Карлом, великим войовником. 
Здавалося, що Карло Петра поб’є і на Україну прийде. Старшина пригадувала 
свій давній, до кінця не доведений союз з шведами за Хмельницького і тепер 
думала, чи не краще їй пристати до щведів, віддатися під опіку шведського 
короля й забезпечити українську самостійність. Сам Мазепа довго вагавсь, 
не знаючи, на яку ступити. Але ж Карло восени 1708 р. прийшов на Україну 
і Мазепа послухав старшини і до нього прилучився. Запорожжя теж до них 
пристало.

На чолі його стояв тоді завзятий оборонець української свободи Кость 
Гордієнко, дуже за се поважаний у запорожців. Давніше він ворогував з Ма-
зепою, вважаючи його московським прислужником, коли ж Мазепа повстав 
против Москви, і Гордієнко з усею Січею пристали до шведів.

Але народ на Вкраїні не рушився: раз через те, що взагалі Мазепу не лю-
бив і йому не вірив, та й зробив се все Мазепа занадто несподівано: ще вчора 
Москві вислужувавсь, а тепер її покинув. А до того – військо московське 
на Україні стояло, й його всі боялись. І справді, зараз же на першу вість те 
військо здобуло гетьманську столицю – Батурин, страшенно поруйнувало, 
людей побило, Січ знищило. Не тільки живих, кого попало, люто катувало, 
але й з мертвих знущалось. Всім тим великого страху на людей нагнало.

Як же Україна не рушилась, то багато і з тої старшини, що з Мазепою 
до шведів пішло, почало назад до Петра вертатись. Побачив Мазепа, що по-
милився; та вже не можна було поправити. На другий рік цар Петро шведів 
під Полтавою побив – задалеко вони від свого краю відбились. Карло утік 
до Туреччини, а з ним і Мазепа з старшиною.

Мазепа скоро вмер, а старшина, що з ним була, вибрала гетьманом 
Филипа Орлика, писаря генерального. Надія була на турків, що вони бу-
дуть воювати з Москвою й за Україну уступляться. Злидні тоді не одному 
старшину навчили: вибираючи Орлика, вони зложили закони для України на 
конституційний спосіб. Все се дуже добре було – тільки що тій старшині з 
тими законами не довелось уже вернутись на Україну!
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Турки почали були війну з царем Петром і їм пощастило: тепер Петро 
задалеко загнавсь, як перед тим Карло. Турки його обступили з своїм військом 
і вже так як у руках мали. Мусив Петро приставати на те, чого турки хотіли. 
Між іншим вони й сього вимагали, аби Москва від України відступилась. Та 
Петро підплатив турецького міністра, і умову про се написано так неясно, що 
Москва казала потім, що се не говориться про ту Україну, яка зістається під 
московською рукою. Туреччина за се почала знову війну, але з сеї другої війни 
вже зовсім нічого не вийшло, й зіставсь Орлик гетьманом на чужій стороні.

Цар же Петро задумав скористати з прилучення Мазепи до шведів, щоб 
зробити кінець Гетьманщині. Хоч Україна зовсім не пішла за Мазепою, але 
Москва, як я вже казав, віддавна того пильнувала, щоб українські права 
поволі вкорочувати і тепер та Мазепина історія давала їй добру нагоду, щоб 
“Малую Россію к рукам прибрать”, як Петрові міністри та генерали казали.

22. УКРАЇНСЬКИЙ УСТРІЙ І МОСКОВСЬКІ ПОРЯДКИ

Устрій український по Хмельниччині був такий. Україна, яка стояла під 
гетьманською управою, поділялась на полки. За Хмельницького, як списувано 
реєстр по Зборівській умові (1649), списано було дев’ять полків на правім боці 
Дніпра і сім на лівім. Пізніше, як Правобічна Україна відійшла під Польщу 
й спустіла, було на лівім боці в Гетьманщині десять полків: Стародубський, 
Чернігівський, Ніжинський, Київський (він був переважно на лівім боці, хоч 
сам Київ на правім), Прилуцький, Переяславський, Лубенський, Миргород-
ський, Гадяцький, Полтавський.

Кождий полк поділявсь на сотні, так як тепер повіт поділяється на волості, 
тільки до сотні належали села й містечка, і менші міста (городи). В кождій сотні 
козаки, що в тій сотні жили, вибирали сотника. Сотники з іншою полковою 
старшиною і з козаками того полку вибирали полковника. Старшина і козаки 
з усіх полків на раді військовій вибирали гетьмана. Таке було правило, хоч 
воно й не завсіди додержувалось: гетьмана часом вибирала сама старшина, 
полковників настановляв сам гетьман.

Сотник у своїй сотні, а полковник у полку мали власть не над самими 
тільки козаками, а над всіми людьми, що жили в тій сотні чи полку. Але міста 
мали свою власну управу і суд (звався магістрат або ратуш), і хіба відти якісь 
справи переносились до полковника або до гетьмана.

Полковник всякі важніші справи мав рішати по нараді з полковою стар-
шиною, а гетьман – з генеральною. Генеральна старшина була така ж, як 
полкова: обозний, суддя, осаул і писар, тільки звались генеральними, то зна-
чить – що вони для цілої України. В важніших справах гетьман скликав на 
пораду полковників й іншу старшину, а в найважніших – військову раду, тобто 
й простих козаків з полків. Військова ж рада й сама могла збиратись, як бачила, 
що недобре; могла й скинути самого гетьмана. Так бувало в раніших часах.

Подібний лад мала й Слобідська Україна, теперішня Харківщина з су-
сідніми частями Вороніжчини та Курщини. Вона теж поділялась на полки, 
але сі полки не належали до гетьмана, тільки московські бояри мали власть 
над тими полковниками.

Такий був лад на Україні – виборний. По-теперішньому сказавши, 
Україна тодішня була республікою, тільки без правильно вироблених демо-
кратичних форм: були деякі основи демократичного ладу, але не розроблені 
й не переведені послідовно. Правив не весь нарід, а тільки військо козацьке, 
і в нім просте козацтво не мало способу постійно й правильно виявляти свою 
волю, а кермувала справами головно старшина. Та проте в порівнянні з Мос-
ковщиною й се була велика свобода й демократія, якої не зносили московські 
правителі. Як Хмельницький до Москви приставав, то Москва обіцяла, що в 
той лад мішатись не буде й його переміняти не стане. Але навсправжки поволі, 
при кождій нагоді, особливо при кождій зміні, як новий гетьман наставав, 
московські бояри все вкорочували українські права і все більше мішались до 
українського устрою.

Приміром, завели вони так, що без царського позволення не можна було 
скинути гетьмана й нового вибрати, і гетьман тільки тоді мав власть, як його 
цар затвердив. На ділі се потім на те зійшло, що московські бояри з старшиною 
умовлялись, кому гетьманом бути, і настановляли його без правдивої військової 
ради, без козаків. По Самойловичу Мазепа пообіцяв хабара московському 
найстаршому воєводі, той сказав старшині вибрати гетьманом Мазепу, і та 
так зробила. Потім Мазепа, ставши гетьманом, заплатив ті гроші воєводі з 
маєтку Самойловича, відібраного від нього немовби за зраду.

Військову повну раду зовсім не скликали. До полковників московські 
бояри писали поза гетьманом і приймали від них листи й скарги. Тому пол-
ковники більше дбали про ласку московську, а гетьмана часом не дуже й 
слухали. Цар Петро став полковників призначати таки сам без гетьмана і без 
козацької ради; визначав людей навіть не тутешніх, а московських офіцерів, і 
ті ні гетьмана, ні кого іншого на Україні не слухали, а робили, що хотіли. Але 
й тим цар Петро не вдоволився, а намірився зовсім знищити гетьманство.

Потім, як Мазепа пристав до шведів, цар Петро позволив ще вибрати 
гетьмана, аби в тій небезпечній хвилі не дражнити українців. Але ні в чім йому 
власті не давав, а сам скидав і визначав полковників та іншу старшину. До 
гетьмана приставив двох комісарів, які мали наглядати за гетьманом. Держав 
при нім своє московське військо й казав мешкати не в Батурині, як перше, а 
в Глухові, ближче до московської границі.

Потім (1722 р.) визначив шість офіцерів і одного бригадира з московських 
полків і приставив їх до гетьмана, аби вони приймали скарги на українську 
старшину й суди, переглядали всі писання, які виходять з гетьманської 
канцелярії, збирали самі всі податки й гроші. Звалось се “Малороссийская 
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Турки почали були війну з царем Петром і їм пощастило: тепер Петро 
задалеко загнавсь, як перед тим Карло. Турки його обступили з своїм військом 
і вже так як у руках мали. Мусив Петро приставати на те, чого турки хотіли. 
Між іншим вони й сього вимагали, аби Москва від України відступилась. Та 
Петро підплатив турецького міністра, і умову про се написано так неясно, що 
Москва казала потім, що се не говориться про ту Україну, яка зістається під 
московською рукою. Туреччина за се почала знову війну, але з сеї другої війни 
вже зовсім нічого не вийшло, й зіставсь Орлик гетьманом на чужій стороні.

Цар же Петро задумав скористати з прилучення Мазепи до шведів, щоб 
зробити кінець Гетьманщині. Хоч Україна зовсім не пішла за Мазепою, але 
Москва, як я вже казав, віддавна того пильнувала, щоб українські права 
поволі вкорочувати і тепер та Мазепина історія давала їй добру нагоду, щоб 
“Малую Россію к рукам прибрать”, як Петрові міністри та генерали казали.

22. УКРАЇНСЬКИЙ УСТРІЙ І МОСКОВСЬКІ ПОРЯДКИ

Устрій український по Хмельниччині був такий. Україна, яка стояла під 
гетьманською управою, поділялась на полки. За Хмельницького, як списувано 
реєстр по Зборівській умові (1649), списано було дев’ять полків на правім боці 
Дніпра і сім на лівім. Пізніше, як Правобічна Україна відійшла під Польщу 
й спустіла, було на лівім боці в Гетьманщині десять полків: Стародубський, 
Чернігівський, Ніжинський, Київський (він був переважно на лівім боці, хоч 
сам Київ на правім), Прилуцький, Переяславський, Лубенський, Миргород-
ський, Гадяцький, Полтавський.

Кождий полк поділявсь на сотні, так як тепер повіт поділяється на волості, 
тільки до сотні належали села й містечка, і менші міста (городи). В кождій сотні 
козаки, що в тій сотні жили, вибирали сотника. Сотники з іншою полковою 
старшиною і з козаками того полку вибирали полковника. Старшина і козаки 
з усіх полків на раді військовій вибирали гетьмана. Таке було правило, хоч 
воно й не завсіди додержувалось: гетьмана часом вибирала сама старшина, 
полковників настановляв сам гетьман.

Сотник у своїй сотні, а полковник у полку мали власть не над самими 
тільки козаками, а над всіми людьми, що жили в тій сотні чи полку. Але міста 
мали свою власну управу і суд (звався магістрат або ратуш), і хіба відти якісь 
справи переносились до полковника або до гетьмана.

Полковник всякі важніші справи мав рішати по нараді з полковою стар-
шиною, а гетьман – з генеральною. Генеральна старшина була така ж, як 
полкова: обозний, суддя, осаул і писар, тільки звались генеральними, то зна-
чить – що вони для цілої України. В важніших справах гетьман скликав на 
пораду полковників й іншу старшину, а в найважніших – військову раду, тобто 
й простих козаків з полків. Військова ж рада й сама могла збиратись, як бачила, 
що недобре; могла й скинути самого гетьмана. Так бувало в раніших часах.

Подібний лад мала й Слобідська Україна, теперішня Харківщина з су-
сідніми частями Вороніжчини та Курщини. Вона теж поділялась на полки, 
але сі полки не належали до гетьмана, тільки московські бояри мали власть 
над тими полковниками.

Такий був лад на Україні – виборний. По-теперішньому сказавши, 
Україна тодішня була республікою, тільки без правильно вироблених демо-
кратичних форм: були деякі основи демократичного ладу, але не розроблені 
й не переведені послідовно. Правив не весь нарід, а тільки військо козацьке, 
і в нім просте козацтво не мало способу постійно й правильно виявляти свою 
волю, а кермувала справами головно старшина. Та проте в порівнянні з Мос-
ковщиною й се була велика свобода й демократія, якої не зносили московські 
правителі. Як Хмельницький до Москви приставав, то Москва обіцяла, що в 
той лад мішатись не буде й його переміняти не стане. Але навсправжки поволі, 
при кождій нагоді, особливо при кождій зміні, як новий гетьман наставав, 
московські бояри все вкорочували українські права і все більше мішались до 
українського устрою.

Приміром, завели вони так, що без царського позволення не можна було 
скинути гетьмана й нового вибрати, і гетьман тільки тоді мав власть, як його 
цар затвердив. На ділі се потім на те зійшло, що московські бояри з старшиною 
умовлялись, кому гетьманом бути, і настановляли його без правдивої військової 
ради, без козаків. По Самойловичу Мазепа пообіцяв хабара московському 
найстаршому воєводі, той сказав старшині вибрати гетьманом Мазепу, і та 
так зробила. Потім Мазепа, ставши гетьманом, заплатив ті гроші воєводі з 
маєтку Самойловича, відібраного від нього немовби за зраду.

Військову повну раду зовсім не скликали. До полковників московські 
бояри писали поза гетьманом і приймали від них листи й скарги. Тому пол-
ковники більше дбали про ласку московську, а гетьмана часом не дуже й 
слухали. Цар Петро став полковників призначати таки сам без гетьмана і без 
козацької ради; визначав людей навіть не тутешніх, а московських офіцерів, і 
ті ні гетьмана, ні кого іншого на Україні не слухали, а робили, що хотіли. Але 
й тим цар Петро не вдоволився, а намірився зовсім знищити гетьманство.

Потім, як Мазепа пристав до шведів, цар Петро позволив ще вибрати 
гетьмана, аби в тій небезпечній хвилі не дражнити українців. Але ні в чім йому 
власті не давав, а сам скидав і визначав полковників та іншу старшину. До 
гетьмана приставив двох комісарів, які мали наглядати за гетьманом. Держав 
при нім своє московське військо й казав мешкати не в Батурині, як перше, а 
в Глухові, ближче до московської границі.

Потім (1722 р.) визначив шість офіцерів і одного бригадира з московських 
полків і приставив їх до гетьмана, аби вони приймали скарги на українську 
старшину й суди, переглядали всі писання, які виходять з гетьманської 
канцелярії, збирали самі всі податки й гроші. Звалось се “Малороссийская 
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коллегия”. Вона відібрала всяку власть від гетьмана і козацької управи, а щоб 
люди не нарікали, цар розписав, що се він заводить на те, аби від старшини не 
було людям кривди. Але від тої колегії робились кривди ще гірші, і заразом 
по Україні ще більше ширилися московські кріпацькі порядки за приводом 
самої Москви.

Та хоч за тою “Малороссийской коллегией” гетьман вже небагато що 
значив, то Петро все-таки навіть і того імені не хотів. Як умер гетьман Ско-
ропадський, що був гетьманом по Мазепі, то цар Петро видав такий маніфест, 
що гетьмана вибирати не будуть, бо цар мусить добре надуматись, аби знайти 
на гетьманство вірного чоловіка, тому що попередні гетьмани були зрадники. 
Тим часом же буде Україною правити генеральна старшина разом з Мало-
російською колегією. По правді ж рішив Петро так, що гетьмана більше на 
Україні не має бути, а правити буде власне Малоросійська колегія.

Се було нарушенням умови Москви з Україною, уложеної за Б.Хмель-
ницького. Так се розумів і цар Петро. Він сам признавав сю умову “трактатом 
учиненным с Хмельницким”. Але він і його наступники надіялись на свою 
силу й ламали той “трактат”.

Перші наступники царя Петра, одначе, не були такі сміливі, як він, боя-
лись дуже дражнити українців і ще два рази дозволяли вибирати гетьманів: 
в р. 1727 був вибраний гетьманом Данило Апостол і був на гетьманстві 7 літ 
(умер в 1734 р.), а потім в р. 1750 був вибраний Кирило Розумовський і 
гетьманував до р. 1764.

Та то тільки слава була, що гетьмани ті були вибрані, бо старшина виби-
рала того, кого їм від царя чи цариці казано вибрати, а козаки до того вибору 
вже нічого не мали. І в управі своїй ті гетьмани не мали великої сили, у всім 
мусили слухати, що їм царські міністри з Петербурга казали. 

Та українці хотіли затримати бодай хоч таку обчухрану самоуправу – ав-
тономію, по-теперішньому кажучи, коли кращої не можна було дістати. Але 
цариця Катерина не хотіла дальше держати й тої обчухраної. І хоч Розумов-
ський був її вірний приятель, що поміг їй і на царство дістатись, скинувши 
чоловіка, все-таки веліла вона йому проситись з гетьманського уряду на спокій.

Не хотів того Розумовський, а мусив послухати, і цариця його в 1764 р. 
з гетьманського уряду звільнила, а за послушність дала йому на вічність пре-
великі маєтності на Україні, що перед тим належали на гетьманську булаву, 
на розходи гетьманські (Гадяччина і Биківська волость). На Україну ж при-
значила свого генерал-губернатора, що мав правити нею з Малоросійською 
колегією.

Українці дуже жалували за гетьманством і давнішими порядками. В 
1767 р., як цариця скликала комісію для видання нових законів та казала 
висилати всякого стану людям своїх депутатів і давати їм наказ, чого мають 
старатись, то на Україні й пани, й козаки, й міщани (від селян не було де-

путатів) – всі нагадували про “статті Богдана Хмельницького”, себто такі 
порядки, як за давніших часів були, – щоб була на Україні автономія. Але 
правительство російське на те не зважало. Катерина постановила, що геть-
манам більше не бути, аби й пам’ять про них забулася. Тим часом правила 
та Малоросійська колегія, а в ній – трьох українців і трьох великоросіян, 
четвертий прокурор, теж великоросіянин і п’ятий голова – генерал-губер-
натор, який, властиво, всім і правив. А незадовго мало бути покасовано все 
чисто, що ще зіставалося з українських порядків, в тім і сама колегія, а мали 
завестись порядки зовсім російські.

23. НОВЕ ПОНЕВОЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
Правительство російське так представляло, що в українськім устрої, в 

судах і канцеляріях були великі непорядки і для того воно заводить порядки 
російські, аби людям не було кривди, щоб пани-старшини їх не утісняли, в 
підданство та кріпацтво собі не переводили. Але як самі українці хотіли зро-
бити собі кращий порядок, то в тім їм правительство не тільки не помагало, а 
перешкоджало, бо хотіло скасувати всі українські порядки, аби не було ніякої 
ріжниці між Україною й Московщиною, й скрізь аби правили московські 
чиновники.

По смерті Скоропадського полковник чернігівський Полуботок, що був 
наказним гетьманом, себто заступав місце гетьмана, чуючи, як цар Петро 
закидає українцям непорядки, й сам такі непорядки бачучи, почав робити 
кращий лад в судах і полковничій управі. Так що ж, цар Петро зараз казав 
його забрати до Петербурга й тут його наче бунтівника до в’язниці всадити. 
Там він сидів, доки не вмер.

І інші, хто хотів боронити українські права, ті теж попадали у в’язниці, 
уряд і маєтки їм відбирали, а що вже найменше – тратили вони ласку прави-
тельства і не було їм ніякого добра. Тим же, що були правительству покірні, 
українські права не обороняли, або й самі помагали їх ламати, – тим всяка 
ласка була. Йшли їм царські грамоти на великі землі, на маєтки, що до їх 
урядів належали, а їм цар на власність віддавав. На ті землі, що вони загар-
бали, давалися царські потвердження й надання.

Так побачили люди, що правдою нічого дійти не можна, окрім прикростей, 
а податливим ідуть маєтки та уряди. Тож хоч і бурилася в них совість, затихали 
та під лад правительству йшли тому, щоб коли не можна вже свободи мати, 
то хоч кишені собі й дітям своїм наповнити. І так в міру того, як автономія 
українська пропадала, зростало українське панство.

Туди правительство Україну вело! Казало, що то воно для того в україн-
ські справи мішається, аби селян від панів, від старшини боронити, а на ділі 
полегші з того людям не було ніякої. Від російських властей такі ж здирства 
й неправди діялися, ще гірше, ніж від козацьких. А послушній старшині ро-
сійські власті помагали землі загарбувати, селян і козаків у піддані повертати. 
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коллегия”. Вона відібрала всяку власть від гетьмана і козацької управи, а щоб 
люди не нарікали, цар розписав, що се він заводить на те, аби від старшини не 
було людям кривди. Але від тої колегії робились кривди ще гірші, і заразом 
по Україні ще більше ширилися московські кріпацькі порядки за приводом 
самої Москви.

Та хоч за тою “Малороссийской коллегией” гетьман вже небагато що 
значив, то Петро все-таки навіть і того імені не хотів. Як умер гетьман Ско-
ропадський, що був гетьманом по Мазепі, то цар Петро видав такий маніфест, 
що гетьмана вибирати не будуть, бо цар мусить добре надуматись, аби знайти 
на гетьманство вірного чоловіка, тому що попередні гетьмани були зрадники. 
Тим часом же буде Україною правити генеральна старшина разом з Мало-
російською колегією. По правді ж рішив Петро так, що гетьмана більше на 
Україні не має бути, а правити буде власне Малоросійська колегія.

Се було нарушенням умови Москви з Україною, уложеної за Б.Хмель-
ницького. Так се розумів і цар Петро. Він сам признавав сю умову “трактатом 
учиненным с Хмельницким”. Але він і його наступники надіялись на свою 
силу й ламали той “трактат”.

Перші наступники царя Петра, одначе, не були такі сміливі, як він, боя-
лись дуже дражнити українців і ще два рази дозволяли вибирати гетьманів: 
в р. 1727 був вибраний гетьманом Данило Апостол і був на гетьманстві 7 літ 
(умер в 1734 р.), а потім в р. 1750 був вибраний Кирило Розумовський і 
гетьманував до р. 1764.

Та то тільки слава була, що гетьмани ті були вибрані, бо старшина виби-
рала того, кого їм від царя чи цариці казано вибрати, а козаки до того вибору 
вже нічого не мали. І в управі своїй ті гетьмани не мали великої сили, у всім 
мусили слухати, що їм царські міністри з Петербурга казали. 

Та українці хотіли затримати бодай хоч таку обчухрану самоуправу – ав-
тономію, по-теперішньому кажучи, коли кращої не можна було дістати. Але 
цариця Катерина не хотіла дальше держати й тої обчухраної. І хоч Розумов-
ський був її вірний приятель, що поміг їй і на царство дістатись, скинувши 
чоловіка, все-таки веліла вона йому проситись з гетьманського уряду на спокій.

Не хотів того Розумовський, а мусив послухати, і цариця його в 1764 р. 
з гетьманського уряду звільнила, а за послушність дала йому на вічність пре-
великі маєтності на Україні, що перед тим належали на гетьманську булаву, 
на розходи гетьманські (Гадяччина і Биківська волость). На Україну ж при-
значила свого генерал-губернатора, що мав правити нею з Малоросійською 
колегією.

Українці дуже жалували за гетьманством і давнішими порядками. В 
1767 р., як цариця скликала комісію для видання нових законів та казала 
висилати всякого стану людям своїх депутатів і давати їм наказ, чого мають 
старатись, то на Україні й пани, й козаки, й міщани (від селян не було де-

путатів) – всі нагадували про “статті Богдана Хмельницького”, себто такі 
порядки, як за давніших часів були, – щоб була на Україні автономія. Але 
правительство російське на те не зважало. Катерина постановила, що геть-
манам більше не бути, аби й пам’ять про них забулася. Тим часом правила 
та Малоросійська колегія, а в ній – трьох українців і трьох великоросіян, 
четвертий прокурор, теж великоросіянин і п’ятий голова – генерал-губер-
натор, який, властиво, всім і правив. А незадовго мало бути покасовано все 
чисто, що ще зіставалося з українських порядків, в тім і сама колегія, а мали 
завестись порядки зовсім російські.

23. НОВЕ ПОНЕВОЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
Правительство російське так представляло, що в українськім устрої, в 

судах і канцеляріях були великі непорядки і для того воно заводить порядки 
російські, аби людям не було кривди, щоб пани-старшини їх не утісняли, в 
підданство та кріпацтво собі не переводили. Але як самі українці хотіли зро-
бити собі кращий порядок, то в тім їм правительство не тільки не помагало, а 
перешкоджало, бо хотіло скасувати всі українські порядки, аби не було ніякої 
ріжниці між Україною й Московщиною, й скрізь аби правили московські 
чиновники.

По смерті Скоропадського полковник чернігівський Полуботок, що був 
наказним гетьманом, себто заступав місце гетьмана, чуючи, як цар Петро 
закидає українцям непорядки, й сам такі непорядки бачучи, почав робити 
кращий лад в судах і полковничій управі. Так що ж, цар Петро зараз казав 
його забрати до Петербурга й тут його наче бунтівника до в’язниці всадити. 
Там він сидів, доки не вмер.

І інші, хто хотів боронити українські права, ті теж попадали у в’язниці, 
уряд і маєтки їм відбирали, а що вже найменше – тратили вони ласку прави-
тельства і не було їм ніякого добра. Тим же, що були правительству покірні, 
українські права не обороняли, або й самі помагали їх ламати, – тим всяка 
ласка була. Йшли їм царські грамоти на великі землі, на маєтки, що до їх 
урядів належали, а їм цар на власність віддавав. На ті землі, що вони загар-
бали, давалися царські потвердження й надання.

Так побачили люди, що правдою нічого дійти не можна, окрім прикростей, 
а податливим ідуть маєтки та уряди. Тож хоч і бурилася в них совість, затихали 
та під лад правительству йшли тому, щоб коли не можна вже свободи мати, 
то хоч кишені собі й дітям своїм наповнити. І так в міру того, як автономія 
українська пропадала, зростало українське панство.

Туди правительство Україну вело! Казало, що то воно для того в україн-
ські справи мішається, аби селян від панів, від старшини боронити, а на ділі 
полегші з того людям не було ніякої. Від російських властей такі ж здирства 
й неправди діялися, ще гірше, ніж від козацьких. А послушній старшині ро-
сійські власті помагали землі загарбувати, селян і козаків у піддані повертати. 



64 ПРО СТАРІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ Коротка історія України 65

Панщинні порядки по-московському позаводили, – і так в кінці старшині за 
те, що вона позволила знищити самоуправу та права українські, заплатило 
правительство селянською свободою, заступило ту свободу кріпацтвом.

Бо то треба знати: як за Богдана Хмельницького вигнано панів з України, 
то були всі люди вільні; тільки дещо трохи підданства лишилося на землях 
монастирських та владик православних. Заможніші люди писалися в козаки 
й мали служити військову службу, а інші – в селяни – мали давати податок 
до скарбу військового. Землі було багато вільної, так що хто хотів, займав 
її собі по силам під господарство, а багато землі зіставалося за громадами 
спільної і нерозділеної. Та вже й тоді заможніші люди, особливо старшина, 
позаймала собі значніші частки землі.

Потім люди далі приходили з-за Дніпра, але вже для них землі вільної 
не було. Приходилось присідати до заможніших козаків, що мали більше 
землі, а інші просились до старшини, сідали на її займанщинах, брали від неї 
допомогу на загосподарення, а за те мали давати данину, чи в роботі помагати 
свому панові.

Тої старшини, панів домородних множилося все більше, і охоти до землі 
та підданих у неї прибувало, як вона бачила, що з того дохід іде. Розхапувала 
ґрунти громадські, або такі, що належали до урядів: рангові звалися. Себто, 
приміром, з такого і такого села доходи мали йти на полковника чернігівського, 
хто на тім уряді (рангу) був, а котрийсь полковник забирав те село на вічність 
собі й своїм дітям і випрошував собі потвердження гетьманське або царське.

Інші, особливо котрі високих урядів не мали, купували землю у козаків та 
селян. Та тільки говорилося, що купували, а, властиво, відбирали, або змушу-
вали віддавати за дурничку під скрутну хвилю. Козацьких ґрунтів, властиво, 
не вільно було купувати, тому полковники та сотники переписували козаків 
в селян і купували чи забирали їх ґрунти, а ті безземельні селяни чи козаки 
вважалися, що сидять на панських землях як панські піддані.

Спочатку ті піддані тільки щось небагато помагали в господарстві свому 
панові. А далі, вже з Мазепиних часів, бачимо й панщину, і осип вівсом чи-
малий давали, а далі – більше, так хоч би в Польщі або Московщині.

Так ото не минуло сто літ від Хмельниччини, а вже на Україні тільки 
козаки та міщани ще були свобідні, а селяни – то всі в підданстві. І земля, 
крім козацьких та церковних ґрунтів, вся за панами була – за тими нови-
ми панами з своєї-таки козацької старшини, “дуками срібляниками”, як їх 
дума називала. Тільки все те ще не було міцне. Ще пам’ятали люди недавні 
часи – звідки ті маєтки пішли і звідки ті пани взялись. І селяни ще своїх прав 
доходили. Вільно також було їм переходити від одного пана до другого і тому 
не можна було їх обтяжати так дуже.

Кріпкі та певні стали ті маєтки аж тоді, як ті пани-старшини подіставали 
грамоти царські на ті землі і на селян, котрих усякою неправдою загарбали, – 
або й на ті землі та селян, котрих ще не встигли загарбати. Діставали вони ті 

грамоти, мовляв, за свої “заслуги”, а заслуги їх були в тім, що ті пани-стар-
шини прав українських не обороняли, ні в чім Москві не перешкоджали. Так 
за ті “заслуги” загарбали вони землі й людей. А цариця Катерина заборонила 
переходити селянам з-під одного пана до другого, а потім завела й затвердила 
всякі кріпацькі порядки, які були в Московщині, всяке право панів до селян, 
і в кріпацтво селян своїми указами завела (р. 1783). Українські пани були 
зрівняні в усіх правах з дворянами російськими. 

Трохи вільного духу зіставалось ще до якогось часу на Січі Запоро зькій, 
і се Мазепу бентежило.

Як цар Петро Січ зруйнував, то запорожці перейшли на татарські землі: в 
Алешках заложили новий кіш. Але затужили за старими місцями і впросилися, 
щоб їх цариця Анна назад прийняла й позволила вернутись на Запорожжя. 
Тут вони й жили та від татар Україну боронили. Але як цариця Катерина 
постановила всі старі козацькі порядки скасувати, то задумала знищити й 
Січ. В 1775 р. вислала вона військові команди по запорозьких землях, аби 
повідбирали зброю від запорожців, що розійшлись на рибу та на пасіки. По-
тім вислала військо на саму Січ.

Несподівано обступило воно Січу, й генерал оголосив запорожцям, 
що цариця Січ касує: аби зложили зброю й розходились по своїх місцях на 
Україну. Як грім, вдарило се запорожців: не ждали вони того, ні гадали. 
Хотіли не даватись, а боронити Січі, але старий кошовий Калнишевський 
й інші почали гамувати та радити піддатись. І піддались. Москалі забрали 
зброю, клейноти, грамоти козацькі, а старого Калнишевського з іншою 
старшиною закували в кайдани та й відвезли до в’язниці – дарма що він же 
намовляв запорожців до згоди. Відвезли його на край світу, в Соловецький 
монастир, і він там 25 літ просидів в в’язниці страшній, самітній і в ній умер –  
на страх українцям.

Але багато запорожців не хотіло гречкосіями стати, як вони казали. 
Пішли до Туреччини і там нову Січ заложили над гирлами дунайськими, як 
у пісні співається:

Ой не гаразд, запорожці, не гаразд зробили, 
Що степ вільний, край веселий та й занапастили. 
Наступила чорна хмара, і дощик із неба, 
Зруйнували Запорожжя – буде колись треба! 
Ой чи треба, чи не треба, нічого робити! 
Буде добре запорожцям і під турком жити.

Більшість тих запорожців потім послухала московської поради, вернулась 
до Росії й їх оселили на Кубані – з того почались українські кубанські козаки. 
Потім ті перейшли, що тоді ще на Дунаю лишились.

По скасуванню Січі за кілька літ скасовано й козацькі полки на Україні, 
а заведено рекрутчину: мусили українці служити в російських полках. Весь 
козацький устрій скасовано, заведено на його місце губернії, такі, як в Росії. 
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З тої часті України, що під Росією була, зроблено п’ять тих губерній, або на-
містничеств, як їх тоді називано: Київську, Чернігівську, Новгород-Сіверську, 
Слобідську й Новоросійську.

Українці дуже тим смутились. Деякі подумували навіть про те, чи не 
можна б силою добитись, аби старі порядки вернено. Знаємо, що до Берлі-
на приїздив в 1791 р. від українців один пан, Капніст на ім’я, й питався, чи 
Пруссія не помогла б українцям, що дуже тужать за своїми старими правами 
й хотіли б вернути собі давній козацький устрій. Але Пруссія тоді не хотіла 
воювати з Росією. Та навряд, чи й багато знайшлося б таких на Україні, 
щоб відважились бунтувати. Навчились уже на попереднім. Отже потиху 
жалувались, а самі московської ласки запобігали, на службу тислись та за 
московськими плечами скубли своїх підданих, як у пісні співається:

Ой горе-біда, не гетьманщина,
Вже мені надокучила вража панщина,
Я на панщину йду, торбу хліба несу,
А із панщини йду – спотикаюся,
Дрібними слізоньками упиваюся.

24. ГАЙДАМАЧЧИНА. КІНЕЦЬ ПОЛЬЩІ
Таке діялося в Гетьманщині, що під Росією була. В тій же Україні, що 

зіставалась під Польщею – в Галичині, на Волині, на Поділлі західнім (де 
Кам’янець), повстання народне за Хмельницького тільки перешуміло як ко-
ротка буря, і потім усе по-давньому пішло. Ще сильніше по нім стала Польща 
панувати, ще більше польщина почала все українське витискати. Бо хто був 
сміливіший і завзятіший між тутешнім українським людом, той пішов до ко-
заків, на ту Україну, де боротьба з Польщею йшла, а лишилося що плохіше 
та смирніше, та ще нижче похилило голову перед Польщею.

В Київщині та Брацлавщині – по Случ, по Бар та Межибож – козаччина 
з Польщею сильно боролась, не хотіла даватись полякам. Але як розділилась 
Україна на Правобічну та Лівобічну, як Москва відступила Польщі сама 
Правобічну Україну, – трудно стало боротись. Люди, наскучивши тою ві-
йною, не хотячи під Польщею бути, стали тікати за Дніпро. А як Дорошенко 
піддався, то козацьке та московське військо перегнали за Дніпро й решту 
людей, які ще зісталися в полудневій Київщині.

По тім, як то вже згадувалось, Семен Палій та інші полковники почали 
тут заводити козаччину наново, людей до неї скликати. Багато і з-за Дніпра 
сюди назад тікало, скуштувавши нової задніпрянської панщини. Як трохи 
змоглась та козаччина, задумав Палій з-під Польщі відірватись і пристав до 
Мазепи. Але Мазепа боявся Палія, бо Палія люди дуже любили: побоювавсь 
Мазепа, – ану ж той на його місце гетьманом стане. Закликав його до себе 
ніби на пораду та й вхопив, вислав на Сибір. Про се й пісні зложено:

Ой не знав, не знав вельможний Мазепа, як Палія зазвати, 
Ой став же вельможний Мазепа на бенкет запрашати. 
Ой приїдь, Палію Семене, да на бенкет до мене!

По сім недовго й Палієва козаччина простояла. Як по невдалій війні з 
турками цар Петро вдруге відступив ті краї Туреччині, то велів знову людей 
перегнати за Дніпро. Забрала, одначе, ті краї не Туреччина, а Польща (в 
1714 р.). Стали збиратись на тутешні краї знову польські пани, внуки та прав-
нуки тих, що панували тут перед Хмельниччиною. Почали людей скликати, села 
та міста наново закладати, обіцюючи їм ріжні полегкості на довгі літа. Стали 
люди стягатись і незадовго залюднилась наново та Київщина й Брацлавщина.

Але люди пам’ятали про недавню козаччину й на тутешніх панів лихим 
оком поглядали. Особливо, як проминули вільні літа та позаводили пани пан-
щину. Не мирилися люди з нею. Збирались ватаги ріжного вільного люду, 
волочились по тутешніх краях та панів розбивали. Прозвано їх гайдамаками. 
Як запорожці з-під татар вернулись, то від них найбільше привідці до таких 
ватаг гайдамацьких виходили, а до них ріжні люди приставали, як вони на 
Україну приходили, – палили та руйнували панські двори. Для оборони пани 
держали двірських козаків – з своїх підданих набирали та військовій муштрі 
вчили, але й сі не раз до гайдамаків приставали против своїх панів.

В 1734 р., як умер тодішній польський король і пани сварились між со-
бою та бились, кому новим королем бути, так Гайдамаччина тоді мало не цілу 
Київщину, Брацлавщину й Поділля зайняла. Селянство піднялось на панів. В 
Брацлавщині знайшовся полковник Верлан: він був старшим над двірськими 
козаками у одного пана, пристав до повстання, заходивсь між селянами за-
водити козаччину, творити з селян козацькі полки. Насилу поляки потім, як 
уже короля вибрано, задушили те повстання, і то не своєю силою, а упросивши 
до помочі московське військо.

По тім знову дуже сильна Гайдамаччина і повстання народне було в 
1750 р., а ще більше – в 1768 р. Се було найбільше і звалось Коліївщиною. 
Описав її Шевченко з того, як люди про неї повідали. Пісень про неї чимало 
зложено. Тоді поляки пробували в Київщині унію завести, а православні не 
давались. У Медведівському монастирі коло Чигирина в послушниках був 
запорожець Максим Залізняк, так він зібрав запорозьку ватагу та з нею 
пішов на Україну панів бити. Сила людей тоді повстало.

Пішла поголоска, що від цариці Катерини прийшла така “золота грамо-
та”, аби люди на Україні повставали та побивали ляхів та євреїв. Стали вони 
тікати, ховатись по сильніших кріпостях. Найбільше поховалося в Умані. 
Але сотник – старший над двірськими козаками уманськими – Іван Гонта 
до гайдамаків пристав: думав, що прийшов час Україну визволяти, та що 
москалі в тім будуть українцям помагати. Тоді гайдамаки здобули Умань й 
побили чимало поляків та євреїв – хоч і не було воно так страшно й криваво, 
як то люди потім оповідали.
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З тої часті України, що під Росією була, зроблено п’ять тих губерній, або на-
містничеств, як їх тоді називано: Київську, Чернігівську, Новгород-Сіверську, 
Слобідську й Новоросійську.

Українці дуже тим смутились. Деякі подумували навіть про те, чи не 
можна б силою добитись, аби старі порядки вернено. Знаємо, що до Берлі-
на приїздив в 1791 р. від українців один пан, Капніст на ім’я, й питався, чи 
Пруссія не помогла б українцям, що дуже тужать за своїми старими правами 
й хотіли б вернути собі давній козацький устрій. Але Пруссія тоді не хотіла 
воювати з Росією. Та навряд, чи й багато знайшлося б таких на Україні, 
щоб відважились бунтувати. Навчились уже на попереднім. Отже потиху 
жалувались, а самі московської ласки запобігали, на службу тислись та за 
московськими плечами скубли своїх підданих, як у пісні співається:

Ой горе-біда, не гетьманщина,
Вже мені надокучила вража панщина,
Я на панщину йду, торбу хліба несу,
А із панщини йду – спотикаюся,
Дрібними слізоньками упиваюся.

24. ГАЙДАМАЧЧИНА. КІНЕЦЬ ПОЛЬЩІ
Таке діялося в Гетьманщині, що під Росією була. В тій же Україні, що 

зіставалась під Польщею – в Галичині, на Волині, на Поділлі західнім (де 
Кам’янець), повстання народне за Хмельницького тільки перешуміло як ко-
ротка буря, і потім усе по-давньому пішло. Ще сильніше по нім стала Польща 
панувати, ще більше польщина почала все українське витискати. Бо хто був 
сміливіший і завзятіший між тутешнім українським людом, той пішов до ко-
заків, на ту Україну, де боротьба з Польщею йшла, а лишилося що плохіше 
та смирніше, та ще нижче похилило голову перед Польщею.

В Київщині та Брацлавщині – по Случ, по Бар та Межибож – козаччина 
з Польщею сильно боролась, не хотіла даватись полякам. Але як розділилась 
Україна на Правобічну та Лівобічну, як Москва відступила Польщі сама 
Правобічну Україну, – трудно стало боротись. Люди, наскучивши тою ві-
йною, не хотячи під Польщею бути, стали тікати за Дніпро. А як Дорошенко 
піддався, то козацьке та московське військо перегнали за Дніпро й решту 
людей, які ще зісталися в полудневій Київщині.

По тім, як то вже згадувалось, Семен Палій та інші полковники почали 
тут заводити козаччину наново, людей до неї скликати. Багато і з-за Дніпра 
сюди назад тікало, скуштувавши нової задніпрянської панщини. Як трохи 
змоглась та козаччина, задумав Палій з-під Польщі відірватись і пристав до 
Мазепи. Але Мазепа боявся Палія, бо Палія люди дуже любили: побоювавсь 
Мазепа, – ану ж той на його місце гетьманом стане. Закликав його до себе 
ніби на пораду та й вхопив, вислав на Сибір. Про се й пісні зложено:

Ой не знав, не знав вельможний Мазепа, як Палія зазвати, 
Ой став же вельможний Мазепа на бенкет запрашати. 
Ой приїдь, Палію Семене, да на бенкет до мене!

По сім недовго й Палієва козаччина простояла. Як по невдалій війні з 
турками цар Петро вдруге відступив ті краї Туреччині, то велів знову людей 
перегнати за Дніпро. Забрала, одначе, ті краї не Туреччина, а Польща (в 
1714 р.). Стали збиратись на тутешні краї знову польські пани, внуки та прав-
нуки тих, що панували тут перед Хмельниччиною. Почали людей скликати, села 
та міста наново закладати, обіцюючи їм ріжні полегкості на довгі літа. Стали 
люди стягатись і незадовго залюднилась наново та Київщина й Брацлавщина.

Але люди пам’ятали про недавню козаччину й на тутешніх панів лихим 
оком поглядали. Особливо, як проминули вільні літа та позаводили пани пан-
щину. Не мирилися люди з нею. Збирались ватаги ріжного вільного люду, 
волочились по тутешніх краях та панів розбивали. Прозвано їх гайдамаками. 
Як запорожці з-під татар вернулись, то від них найбільше привідці до таких 
ватаг гайдамацьких виходили, а до них ріжні люди приставали, як вони на 
Україну приходили, – палили та руйнували панські двори. Для оборони пани 
держали двірських козаків – з своїх підданих набирали та військовій муштрі 
вчили, але й сі не раз до гайдамаків приставали против своїх панів.

В 1734 р., як умер тодішній польський король і пани сварились між со-
бою та бились, кому новим королем бути, так Гайдамаччина тоді мало не цілу 
Київщину, Брацлавщину й Поділля зайняла. Селянство піднялось на панів. В 
Брацлавщині знайшовся полковник Верлан: він був старшим над двірськими 
козаками у одного пана, пристав до повстання, заходивсь між селянами за-
водити козаччину, творити з селян козацькі полки. Насилу поляки потім, як 
уже короля вибрано, задушили те повстання, і то не своєю силою, а упросивши 
до помочі московське військо.

По тім знову дуже сильна Гайдамаччина і повстання народне було в 
1750 р., а ще більше – в 1768 р. Се було найбільше і звалось Коліївщиною. 
Описав її Шевченко з того, як люди про неї повідали. Пісень про неї чимало 
зложено. Тоді поляки пробували в Київщині унію завести, а православні не 
давались. У Медведівському монастирі коло Чигирина в послушниках був 
запорожець Максим Залізняк, так він зібрав запорозьку ватагу та з нею 
пішов на Україну панів бити. Сила людей тоді повстало.

Пішла поголоска, що від цариці Катерини прийшла така “золота грамо-
та”, аби люди на Україні повставали та побивали ляхів та євреїв. Стали вони 
тікати, ховатись по сильніших кріпостях. Найбільше поховалося в Умані. 
Але сотник – старший над двірськими козаками уманськими – Іван Гонта 
до гайдамаків пристав: думав, що прийшов час Україну визволяти, та що 
москалі в тім будуть українцям помагати. Тоді гайдамаки здобули Умань й 
побили чимало поляків та євреїв – хоч і не було воно так страшно й криваво, 
як то люди потім оповідали.
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Але тим часом король польський знов удавсь до цариці Катерини, просив 
військо на гайдамаків прислати. Гайдамаки сподівались, що російське військо 
буде їм помагати, і самі до нього йшли, як їх кликали. Москалі ж їх ловили 
та полякам віддавали, а ті нелюдськими карами карали: стинали, руки, ноги 
рубали. З Гонти, кажуть, шкуру з живого здерли. Так повстання й задавили.

Скоро, одначе, прийшов кінець і Польщі. Сусідні держави – Росія, 
Австрія і Пруссія – бачили, що вона ослабла, не має ні війська, ні якої сили, 
і самі польські пани за гроші готові кождому на Польщу помагати – так 
зледащіли. От і змовились розібрати між себе польські землі. В 1772 р. 
зробили так: Росія взяла Білорусь, Австрія – Галичину, Пруссія – землі 
коло Балтійського моря. Інші землі, в тім і Волинь та Київщина, зістались 
при польськім королі. Але двадцять літ пізніше (1793 р.) Росія змовилася 
з Пруссією і знову від Польщі землі забрали. Росія собі тоді взяла Волинь. 
Поляки зробили повстання, але те повстання російські війська задавили, і по 
тім сусіди поділили Польщу до решти. Не стало Польщі зовсім.

Але хоч не стало Польщі, то українцям не стало через те легше, особ ливо 
в тих землях, що перейшли до Росії. Польські пани далі панували над укра-
їнським селянством, а навіть панування їх стало ще тяжче, бо тепер поліція 
й військо російське чи австрійське тяжко карали селян за кождий непослух 
панам. На панів-поміщиків російське правительство дивилось, як на сторожів 
порядку, опору держави, і готове було задавити всяке противлення їм з боку 
українського селянства. Стало панам ще ліпше та безпечніше, як за Польщі, 
а людям – ще гірше. Як то в пісні співається:

Була Польща, була Польща, а стала Росія, 
Не заступить син за батька, а батько за сина.

Селяни пам’ятали свобідні часи й хотіли вернуть козаччину, щоб вирва-
тися з панської власті. Як була війна з Наполеоном, і потім за польського 
повстання (1831) правительство кликало в Полтавщині добровольців, аби в 
козаки йшли, й обіцяно було, що за те в козаках зістануться, не будуть ре-
крута давати. Багато йшло через се в козаки, але потім тих козаків на Кавказ 
погнали та й там оселили. В Київщині, як Кримська війна була (1855 р.), 
так люди просилися в козаки: надіялись, що потім будуть вільні від панщини. 
Але не справдилось те все.

В Австрії вже цісар (імператор) Йосиф, скоро по тім, як Галичину під 
Австрію взято, хотів селян з підданства увільнити, і дещо вже зробив для їх 
полегкості. Але він скоро вмер, і се діло по нім припинилось, аж у 1848 р. 
скасовано панщину в Галичині та на Буковині. В Росії ж тільки 1861 р. селяни 
з кріпаків стали вільними людьми. Правда, і в Галичині, як і на тій Україні, 
що в Росії, і потім до тої волі багато ще дечого бракувало та бракує й досі 
її – аби селянин справді був вільним і міг жити по-людськи, але в порівнянні 
з попереднім була й то велика зміна на краще.

25. УКРАЇНСТВО ПІДУПАДАЄ
Як пропала Гетьманщина та Січ-мати, здавалось, що вже українському 

народові прийшов кінець.
Знищено все те, що довгою і тяжкою працею і потом і кров’ю своєю со-

творили покоління кращих українських людей для захисту свободи й свого 
національного життя. Зісталась українська маса народна розпорошена і без-
захистна супроти натиску чужого права, чужої власті, чужого панства.

Галичину й Волинь давно опанувала вже польщина, тепер захопила й 
Київщину. Селянство працювало, як худоба в ярмі, на польських панів. Хто 
за його право хотів упімнутись, тому була одна дорога – до в’язниці та до Си-
біру. А що з українського люду хоч трошечки догори підносилось, те зачинало 
говорити по-польськи, присвоювало собі польські звичаї й поведінки. Попи, 
ченці ледве що читати вміли руське письмо і для них видавались слов’янські 
церковні книги з польськими поясненнями. Ледве не ледве коли виходила 
“руська” книжка, українська себто, та й то церковна. В школах монастирських 
(так званих базиліянських) вчили по-польськи. Тільки дяки-бакалаври вчили 
по селах руського читання та письма.

З кінцем XVII в. за Мазепиних часів галицькі владики завели унію – 
потихеньку, непримітно: дістались на владицтва як православні, а помалу 
перевели церкви на унію. Сим разом тутешній український люд був так при-
гнічений, що й не пробував боротись. Боролось якийсь час львівське братство, 
та й воно згодом унію прийняло. Була то велика побіда польщини. Тільки самі 
поляки своє діло попсували, бо унію зневажили – мали її за щось нижче від 
католицької віри, за віру мужичу.

Тому й унія не затерла границі між польським і українським, і згодом, 
як народ привик до неї, стала унія такою ж “руською вірою”, прикметою 
тутешнього, галицького українського люду, а відміною від польського, як 
перед тим була віра православна. На Поділлі ж, на Волині і в Київщині, де 
була завелась унія, скасувало її російське правительство, як сі землі перейшли 
до Польщі. Найдовше задержалась вона в Холмщині й на Підляшші, – аж 
1876 р. скасовано її тут силоміць, против бажання народу, що встиг уже 
призвичаїтись до унії як до своєї віри. Тому багато людей, не хотячи стати 
православними, послухало поляків і попереходило на католицьку віру і через 
те в значній часті спольщилось.

По Гетьманщині ж – на Україні Лівобічній та Слобідщині ширилась 
московщина. Про се всякими способами старалось російське правительство: 
не тільки щоб на Україні не було інакшого устрою, але щоб українці нічим не 
ріжнились від великоросіян, прийняли їх мову, звичаї й з ними зовсім зміша-
лись. Ще як Мазепу настановлювано на гетьманство, то бояри московські 
наказали гетьманові й старшині пильнувати того, щоб українці женилися з 
великоросіянками, і всякими іншими способами дбати про те, щоб україн-
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Але тим часом король польський знов удавсь до цариці Катерини, просив 
військо на гайдамаків прислати. Гайдамаки сподівались, що російське військо 
буде їм помагати, і самі до нього йшли, як їх кликали. Москалі ж їх ловили 
та полякам віддавали, а ті нелюдськими карами карали: стинали, руки, ноги 
рубали. З Гонти, кажуть, шкуру з живого здерли. Так повстання й задавили.

Скоро, одначе, прийшов кінець і Польщі. Сусідні держави – Росія, 
Австрія і Пруссія – бачили, що вона ослабла, не має ні війська, ні якої сили, 
і самі польські пани за гроші готові кождому на Польщу помагати – так 
зледащіли. От і змовились розібрати між себе польські землі. В 1772 р. 
зробили так: Росія взяла Білорусь, Австрія – Галичину, Пруссія – землі 
коло Балтійського моря. Інші землі, в тім і Волинь та Київщина, зістались 
при польськім королі. Але двадцять літ пізніше (1793 р.) Росія змовилася 
з Пруссією і знову від Польщі землі забрали. Росія собі тоді взяла Волинь. 
Поляки зробили повстання, але те повстання російські війська задавили, і по 
тім сусіди поділили Польщу до решти. Не стало Польщі зовсім.

Але хоч не стало Польщі, то українцям не стало через те легше, особ ливо 
в тих землях, що перейшли до Росії. Польські пани далі панували над укра-
їнським селянством, а навіть панування їх стало ще тяжче, бо тепер поліція 
й військо російське чи австрійське тяжко карали селян за кождий непослух 
панам. На панів-поміщиків російське правительство дивилось, як на сторожів 
порядку, опору держави, і готове було задавити всяке противлення їм з боку 
українського селянства. Стало панам ще ліпше та безпечніше, як за Польщі, 
а людям – ще гірше. Як то в пісні співається:

Була Польща, була Польща, а стала Росія, 
Не заступить син за батька, а батько за сина.

Селяни пам’ятали свобідні часи й хотіли вернуть козаччину, щоб вирва-
тися з панської власті. Як була війна з Наполеоном, і потім за польського 
повстання (1831) правительство кликало в Полтавщині добровольців, аби в 
козаки йшли, й обіцяно було, що за те в козаках зістануться, не будуть ре-
крута давати. Багато йшло через се в козаки, але потім тих козаків на Кавказ 
погнали та й там оселили. В Київщині, як Кримська війна була (1855 р.), 
так люди просилися в козаки: надіялись, що потім будуть вільні від панщини. 
Але не справдилось те все.

В Австрії вже цісар (імператор) Йосиф, скоро по тім, як Галичину під 
Австрію взято, хотів селян з підданства увільнити, і дещо вже зробив для їх 
полегкості. Але він скоро вмер, і се діло по нім припинилось, аж у 1848 р. 
скасовано панщину в Галичині та на Буковині. В Росії ж тільки 1861 р. селяни 
з кріпаків стали вільними людьми. Правда, і в Галичині, як і на тій Україні, 
що в Росії, і потім до тої волі багато ще дечого бракувало та бракує й досі 
її – аби селянин справді був вільним і міг жити по-людськи, але в порівнянні 
з попереднім була й то велика зміна на краще.
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ський народ тісніше злучити з великоросійським. Аби не було й знаку, що 
Україна – то щось осібне.

Цар Петро заборонив друкувати книжки українською мовою, або такою 
книжною мовою, що хоч трохи заносила українською, а ріжнилась від ужи-
ваної в великоросійських краях – щоб не було, велів, в українських книжках 
ніякого “особого наречия”. До того визначено осібних наглядачів, “цензорів”, 
аби переглядали книжки. Навіть як схотіли в Києві видрукувати акафіст  
св. Варварі, написаний самим Київським митрополитом, то наперед велено 
перекласти його на великоросійську мову.

І пізніше так було. За цариці Катерини лавра Київська просила позволити 
їй українські букварі надрукувати, бо російських люди на Україні не хочуть 
купувати, – то й того не позволено. По школах почали вчити по-російськи, 
і хлопцям учителі мали виправляти мову, аби говорили й вимовляли так, як 
великороси. Навіть по церквах велено, читаючи або служачи, так слова ви-
мовляти, як великороси вимовляють. Хотіло правительство, щоб українці 
згодом зовсім на великоросійську мову перейшли, а свою закинули.

Для того не позволяло й не хотіло, щоб на Україні заводилися свої вищі 
школи, університети, чого українці добивались здавна, ще від часів Гадяцької 
унії. В 1760 р. українська старшина добивалась позволення, щоб Київську 
академію перемінено на повний університет з богословським факультетом, а 
другий, світський університет, щоб заложити в тодішній українській столиці 
Батурині. Але російське правительство не бажало, щоб українська молодь 
виховувалась у себе дома, в своїм духу і культурнім окруженні. Краще хотіло, 
щоб вона йшла до шкіл російських – набиралась російського духу.

Правда, українську старшину й не приходилось до того дуже силувати 
та нагинати. Вона й сама тоді старалась як можна більше відріжнитись від 
українського люду, з-поміж котрого вийшла так недавно. Посилала своїх дітей 
в школи московські, німецькі, навіть польські, не тільки для кращої науки, але 
також і для того, щоб вони відзвичаїлись від української мови та українських 
навичок. Щоб люди справді вірили, що то вони “благородні”, та забули, що 
їх діди були такими ж самими гречкосіями, як ті їх “піддані”, котрими вони 
тепер торгували та міняли, як собак.

Через те, а також і для того, аби піддобритись російському правительству, 
заробити собі гарну службу або маєтність, тислись українські старшенята на 
службу до Петербурга, до Москви й там справді ставали чистими росіянами, 
яким потім уже українське слово й українські звичаї “смерділи дьогтем”, 
здавались “мужичими”. Працювали для культури й письменства російсько-
го, збагачували його своєю працею, помагали йому піднятись, а про своє 
письменство й мову не дбали, бо тут нічого не можна було добитись, ніякої 
фортуни, а тільки біди від уряду.

Здавалось, приходив уже кінець українській мові, а з нею й українському 
народові. Бо мова – се душа народу, і мало котрий народ живе й чує себе, 

стративши свою мову. А на Україні тодішній навіть люди, що любили свій 
український народ і хотіли для нього добра, приймали чужу мову, бо здава-
лось – українській мові вже прийшов край, уже вона вимирає, ні до чого не 
здатна.

На Україні Лівобічній, в Чернігівщині та Харківщині, наприклад, в тих 
часах жив славний чоловік Григорій Сковорода, перший український філо-
соф, себто такий чоловік, що роздумує над самими основами людського й 
світового життя, доходить всьому найперших причин. Він цуравсь панства, 
цуравсь багатства, любив простий народ, ходив по Україні, не маючи при-
тулку, та научав людей, як треба жити. Люди велико шанували його як му-
дрого і праведного чоловіка, любили слухати його пісні й байки й переймали 
з них багато. Але він складав їх не рідною українською мовою, а мішаною, 
ближчою до російської.

А в Західній Україні – в Галичині й на Волині – навіть ті люди, що 
вірно любили свій народ, сливе не писали вже інакше, як по-польськи – бо 
здавалось їм, що українська мова ні на що мудре не здатна, що то справді 
проста, мужича мова, та й годі.

Здавалось, кажу, що справді приходив кінець українству – в одній часті 
України від московщини, в другій від польщини. Але так не сталось, на щастя. 
І в самий той лютий, найгірший час, коли Україна так підупала, – починає 
справа повертати на ліпше, починає українство відроджуватись. Як дерево, 
що прив’яло було, здавалось, – уже й засихати починає, а потім від повітря, 
від води починає знову приходити до сили, відживе, відмолодиться, так почав 
оживати й український пень з його глибоким корінням, що сиділо в українськім 
ґрунті, коли повіяло на нього животворне повітря з європейського заходу.

26. УКРАЇНСТВО ВІДЖИВАЄ
Перші познаки переміни на краще в українськім житті показалися в Гали-

чині. Австрійське правительство, що забрало сей край силоміць від Польщі в 
1772 р., побоювалось польських панів, що вони будуть тягнути до Польщі, до 
її відновлення. Тому не хотіло, аби вони мали силу над українським народом 
і могли його вести за собою.

Вже згадувано було, що тодішній цісар австрійський Йосиф почав заходи-
тись коло того, щоб визволити селян з підданства й укоротити власть панів над 
ними. Він же й його мати цісарева Марія-Тереза заходились піднести освіту 
та науку між українцями, наказували заводити по Галичині школи менші й 
більші, а в них щоб учили “місцевою народною мовою”, себто українською. Як 
у Львові закладано університет (в 1784 р.), то визначено кілька професорів, 
аби викладали науку “руською”, себто українською, мовою, а при університеті 
зроблено “ліцей” (подібно як гімназію), де б українських хлопців підучувано 
до університетської науки, там наука вся мала вестись “руською” мовою.
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ський народ тісніше злучити з великоросійським. Аби не було й знаку, що 
Україна – то щось осібне.

Цар Петро заборонив друкувати книжки українською мовою, або такою 
книжною мовою, що хоч трохи заносила українською, а ріжнилась від ужи-
ваної в великоросійських краях – щоб не було, велів, в українських книжках 
ніякого “особого наречия”. До того визначено осібних наглядачів, “цензорів”, 
аби переглядали книжки. Навіть як схотіли в Києві видрукувати акафіст  
св. Варварі, написаний самим Київським митрополитом, то наперед велено 
перекласти його на великоросійську мову.

І пізніше так було. За цариці Катерини лавра Київська просила позволити 
їй українські букварі надрукувати, бо російських люди на Україні не хочуть 
купувати, – то й того не позволено. По школах почали вчити по-російськи, 
і хлопцям учителі мали виправляти мову, аби говорили й вимовляли так, як 
великороси. Навіть по церквах велено, читаючи або служачи, так слова ви-
мовляти, як великороси вимовляють. Хотіло правительство, щоб українці 
згодом зовсім на великоросійську мову перейшли, а свою закинули.

Для того не позволяло й не хотіло, щоб на Україні заводилися свої вищі 
школи, університети, чого українці добивались здавна, ще від часів Гадяцької 
унії. В 1760 р. українська старшина добивалась позволення, щоб Київську 
академію перемінено на повний університет з богословським факультетом, а 
другий, світський університет, щоб заложити в тодішній українській столиці 
Батурині. Але російське правительство не бажало, щоб українська молодь 
виховувалась у себе дома, в своїм духу і культурнім окруженні. Краще хотіло, 
щоб вона йшла до шкіл російських – набиралась російського духу.

Правда, українську старшину й не приходилось до того дуже силувати 
та нагинати. Вона й сама тоді старалась як можна більше відріжнитись від 
українського люду, з-поміж котрого вийшла так недавно. Посилала своїх дітей 
в школи московські, німецькі, навіть польські, не тільки для кращої науки, але 
також і для того, щоб вони відзвичаїлись від української мови та українських 
навичок. Щоб люди справді вірили, що то вони “благородні”, та забули, що 
їх діди були такими ж самими гречкосіями, як ті їх “піддані”, котрими вони 
тепер торгували та міняли, як собак.

Через те, а також і для того, аби піддобритись російському правительству, 
заробити собі гарну службу або маєтність, тислись українські старшенята на 
службу до Петербурга, до Москви й там справді ставали чистими росіянами, 
яким потім уже українське слово й українські звичаї “смерділи дьогтем”, 
здавались “мужичими”. Працювали для культури й письменства російсько-
го, збагачували його своєю працею, помагали йому піднятись, а про своє 
письменство й мову не дбали, бо тут нічого не можна було добитись, ніякої 
фортуни, а тільки біди від уряду.

Здавалось, приходив уже кінець українській мові, а з нею й українському 
народові. Бо мова – се душа народу, і мало котрий народ живе й чує себе, 

стративши свою мову. А на Україні тодішній навіть люди, що любили свій 
український народ і хотіли для нього добра, приймали чужу мову, бо здава-
лось – українській мові вже прийшов край, уже вона вимирає, ні до чого не 
здатна.

На Україні Лівобічній, в Чернігівщині та Харківщині, наприклад, в тих 
часах жив славний чоловік Григорій Сковорода, перший український філо-
соф, себто такий чоловік, що роздумує над самими основами людського й 
світового життя, доходить всьому найперших причин. Він цуравсь панства, 
цуравсь багатства, любив простий народ, ходив по Україні, не маючи при-
тулку, та научав людей, як треба жити. Люди велико шанували його як му-
дрого і праведного чоловіка, любили слухати його пісні й байки й переймали 
з них багато. Але він складав їх не рідною українською мовою, а мішаною, 
ближчою до російської.

А в Західній Україні – в Галичині й на Волині – навіть ті люди, що 
вірно любили свій народ, сливе не писали вже інакше, як по-польськи – бо 
здавалось їм, що українська мова ні на що мудре не здатна, що то справді 
проста, мужича мова, та й годі.

Здавалось, кажу, що справді приходив кінець українству – в одній часті 
України від московщини, в другій від польщини. Але так не сталось, на щастя. 
І в самий той лютий, найгірший час, коли Україна так підупала, – починає 
справа повертати на ліпше, починає українство відроджуватись. Як дерево, 
що прив’яло було, здавалось, – уже й засихати починає, а потім від повітря, 
від води починає знову приходити до сили, відживе, відмолодиться, так почав 
оживати й український пень з його глибоким корінням, що сиділо в українськім 
ґрунті, коли повіяло на нього животворне повітря з європейського заходу.

26. УКРАЇНСТВО ВІДЖИВАЄ
Перші познаки переміни на краще в українськім житті показалися в Гали-

чині. Австрійське правительство, що забрало сей край силоміць від Польщі в 
1772 р., побоювалось польських панів, що вони будуть тягнути до Польщі, до 
її відновлення. Тому не хотіло, аби вони мали силу над українським народом 
і могли його вести за собою.

Вже згадувано було, що тодішній цісар австрійський Йосиф почав заходи-
тись коло того, щоб визволити селян з підданства й укоротити власть панів над 
ними. Він же й його мати цісарева Марія-Тереза заходились піднести освіту 
та науку між українцями, наказували заводити по Галичині школи менші й 
більші, а в них щоб учили “місцевою народною мовою”, себто українською. Як 
у Львові закладано університет (в 1784 р.), то визначено кілька професорів, 
аби викладали науку “руською”, себто українською, мовою, а при університеті 
зроблено “ліцей” (подібно як гімназію), де б українських хлопців підучувано 
до університетської науки, там наука вся мала вестись “руською” мовою.
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Але тутешні українці тоді ще не вміли з того всього добре скористати. 
Вони вже відзвичаїлись від народної мови, себто привикли за панами вва-
жати її за мужицьку, нездатну для науки, для книжки. Тому замість чистої 
народної мови уживали в тих школах і в книжках мову мішану з української, 
церковнослов’янської, польської й російської. Думали, що вона буде краща, 
делікатніша, “образованіша”. Тим часом була вона незрозуміла й чудернацька, 
через те негарна й до ужитку нездатна. Тому що її, а не народну мову про-
бували заводити в школах, се багато зашкодило освіті.

Проте багато знаходилось таких, що боронили такої ненародної мови й 
дуже довго, аж до наших часів, не хотіли прийняти мови народної, називали 
її мовою мужицькою, мовою пастухів і свинопасів. А того не розуміли, що 
до освіти й науки найкраще вживати мови природної, рідної, такої, якою діти 
змалку научаються говорити. Се вже в XVI віці тямущі люди на Україні 
розуміли, й тоді вже церковні й усякі книги “простою” мовою толкували й 
перекладали. Але пропав той розум потім між українським громадянством.

А тим часом не одно змінилось на гірше. Скоро потім як цісар Йосиф 
умер, знов узяли пани велику силу та все, що робилося для селян, і припинили. 
Постарались вони у властей і про те, що в школах народних, навіть найменших, 
заведено замість української мови мову польську (1816). Всякі старання про 
народну просвіту стрічалися з великими перешкодами. В Перемишлі зав’язане 
було таке просвітнє товариство, то навіть і робити йому нічого не дали. Але 
таки зовсім спинити тої роботи не могли ані пани, ані власті, що їм помагали, 
бо вже повіяв новий вітер з України.

Бо на Україні хоч як московщилися панські верхи, але все-таки не ви-
гасала зовсім любов до української мови, до українських пісень, звичаїв і 
української старовини. Народу московщина не зачіпила, він далі держався 
своїх звичаїв і мови, співав свої пісні і “псальми”, й кождий тямущий чоловік 
мусив признати, що мова та гарна, в звичаях є багато доброго й розумного, 
а щодо пісень українських, то трудно й знайти щось рівне з ними у інших 
народів. І не переводились між людьми більш освіченими й тямущими такі, 
що складали тою українською народною мовою вірші, пісні й інші речі, хоч у 
школах вчено їх мови російської.

Вони почували, що на іншій мові не потраплять так гарно зложити пісню, 
своє почуття виложити у влучних словах і тими словами промовити до розуму 
чи до почуття своїх земляків так, як на своїй рідній українській мові. Знаємо 
з тих людей декотрих на ім’я, а здебільшого імена їх загубились і забулись. 
Бо писання їх не були друковані, хоч знали їх люди, співали їх пісні, й чимало 
їх перейшло в народ, стали співатись по селах як пісні народні.

Першим більшим писанням, що було зложене народною українською 
мовою і не лишилось тільки в відписах, а було надруковане, була “Вергілієва 
Енеїда, на українську мову перелицьована”. Написав її Іван Котляревський, 

син полтавського діякона. В тім писанні своїм переробив він старий твір ла-
тинського поета Вергілія про мандрівку Енея й його товаришів троян, писаний 
скоро по Рождестві Христовім.

Така мода була тоді: переробляти старинні писання, на сміх прибираючи їх 
по-своєму. От і Котляревський переробив так Енеїду, на сміх представивши 
Енея й його товаришів українськими волоцюгами – такими, як запорожці з 
недавно зруйнованої Січі. Смішно й дотепно се він зробив, але не в тім сила, а 
в тім найбільше, що описав він там сучасну Україну. Ніби на сміх, а на правду 
з великим замилуванням описав, з любов’ю до українського життя, до укра-
їнської старовини, до українського народу, особливо простого, селянського.

Описуючи, наприклад, як Еней ходив у пекло й там оглядав ріжні муки, 
згадав Котляревський про сучасне панство українське; “що людям льготи 
не давало і ставило їх за скотів”. Описуючи війни латинські, згадав недав-
ню Гетьманщину й добрим словом спом’янув її “славнії полки козацькі”, а 
сучасній зненавидженій солдатській службі дорікнув її каторжною муштрою 
(“Стій!” “Не шевелись!”). Кому читав Котляревський свою Енеїду, всім дуже 
сподобалось, що так гарно описана в ній Україна. Списували її собі, а один 
список попав у руки багатому українцеві Парпурі, що жив у Петербурзі, і той 
надрукував Енеїду в 1798 році, без відомості навіть Котляревського. Пішла 
вона тоді ще більше в громаду. Потім один книгар її надрукував удруге, і аж 
тоді сам Котляревський уже від себе надрукував її втретє, побачивши, як 
вона припала людям до смаку.

Хотів він людей посмішити, а ненароком зробив велике діло: показав 
своєю Енеїдою, як то гарно можна народною українською мовою писати і 
яке те життя українське цікаве – є про що написати! І почали за ним писати 
по-українськи інші. Через те величаємо Котляревського батьком нового на-
родного українського письменства, а Енеїду – його початком. Століття від 
видання Енеїди святкувала ціла Україна як національне свято і в ріднім місті 
Котляревського – Полтаві поставлено йому монумент.

Багато значило й се, що саме тоді, як писав Котляревський, був такий час, 
що скрізь зачали цікавитись народним життям, мовою, піснями й казками, 
переказами про старовину й старинним життям. Почали збирати народні пісні 
й оповідання та на їх взір свої укладати. Почалось воно в Англії й Німеччині, 
пішло потім по слов’янських землях: у сербів, поляків, чехів, у Росії теж. По-
чали й на Україні збирати народні пісні, перекази, учитись народної мови, а 
з тим набирати більше поважання, більш любові й до простого народу, й до 
своєї землі, до своєї народості.

Побачили, що під убогою сільською стріхою можна знайти не раз більше 
щирості, справедливості й розуму, як у багатих палатах. Довідалися, що той 
сірий, поневіряний народ, ті піддані-кріпаки, що їх пани “ставили за скотів”, 
сотворив прегарні співанки, зложив чудові пісні й думи. Узріли чоловіка в тім 
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Але тутешні українці тоді ще не вміли з того всього добре скористати. 
Вони вже відзвичаїлись від народної мови, себто привикли за панами вва-
жати її за мужицьку, нездатну для науки, для книжки. Тому замість чистої 
народної мови уживали в тих школах і в книжках мову мішану з української, 
церковнослов’янської, польської й російської. Думали, що вона буде краща, 
делікатніша, “образованіша”. Тим часом була вона незрозуміла й чудернацька, 
через те негарна й до ужитку нездатна. Тому що її, а не народну мову про-
бували заводити в школах, се багато зашкодило освіті.

Проте багато знаходилось таких, що боронили такої ненародної мови й 
дуже довго, аж до наших часів, не хотіли прийняти мови народної, називали 
її мовою мужицькою, мовою пастухів і свинопасів. А того не розуміли, що 
до освіти й науки найкраще вживати мови природної, рідної, такої, якою діти 
змалку научаються говорити. Се вже в XVI віці тямущі люди на Україні 
розуміли, й тоді вже церковні й усякі книги “простою” мовою толкували й 
перекладали. Але пропав той розум потім між українським громадянством.

А тим часом не одно змінилось на гірше. Скоро потім як цісар Йосиф 
умер, знов узяли пани велику силу та все, що робилося для селян, і припинили. 
Постарались вони у властей і про те, що в школах народних, навіть найменших, 
заведено замість української мови мову польську (1816). Всякі старання про 
народну просвіту стрічалися з великими перешкодами. В Перемишлі зав’язане 
було таке просвітнє товариство, то навіть і робити йому нічого не дали. Але 
таки зовсім спинити тої роботи не могли ані пани, ані власті, що їм помагали, 
бо вже повіяв новий вітер з України.

Бо на Україні хоч як московщилися панські верхи, але все-таки не ви-
гасала зовсім любов до української мови, до українських пісень, звичаїв і 
української старовини. Народу московщина не зачіпила, він далі держався 
своїх звичаїв і мови, співав свої пісні і “псальми”, й кождий тямущий чоловік 
мусив признати, що мова та гарна, в звичаях є багато доброго й розумного, 
а щодо пісень українських, то трудно й знайти щось рівне з ними у інших 
народів. І не переводились між людьми більш освіченими й тямущими такі, 
що складали тою українською народною мовою вірші, пісні й інші речі, хоч у 
школах вчено їх мови російської.

Вони почували, що на іншій мові не потраплять так гарно зложити пісню, 
своє почуття виложити у влучних словах і тими словами промовити до розуму 
чи до почуття своїх земляків так, як на своїй рідній українській мові. Знаємо 
з тих людей декотрих на ім’я, а здебільшого імена їх загубились і забулись. 
Бо писання їх не були друковані, хоч знали їх люди, співали їх пісні, й чимало 
їх перейшло в народ, стали співатись по селах як пісні народні.

Першим більшим писанням, що було зложене народною українською 
мовою і не лишилось тільки в відписах, а було надруковане, була “Вергілієва 
Енеїда, на українську мову перелицьована”. Написав її Іван Котляревський, 

син полтавського діякона. В тім писанні своїм переробив він старий твір ла-
тинського поета Вергілія про мандрівку Енея й його товаришів троян, писаний 
скоро по Рождестві Христовім.

Така мода була тоді: переробляти старинні писання, на сміх прибираючи їх 
по-своєму. От і Котляревський переробив так Енеїду, на сміх представивши 
Енея й його товаришів українськими волоцюгами – такими, як запорожці з 
недавно зруйнованої Січі. Смішно й дотепно се він зробив, але не в тім сила, а 
в тім найбільше, що описав він там сучасну Україну. Ніби на сміх, а на правду 
з великим замилуванням описав, з любов’ю до українського життя, до укра-
їнської старовини, до українського народу, особливо простого, селянського.

Описуючи, наприклад, як Еней ходив у пекло й там оглядав ріжні муки, 
згадав Котляревський про сучасне панство українське; “що людям льготи 
не давало і ставило їх за скотів”. Описуючи війни латинські, згадав недав-
ню Гетьманщину й добрим словом спом’янув її “славнії полки козацькі”, а 
сучасній зненавидженій солдатській службі дорікнув її каторжною муштрою 
(“Стій!” “Не шевелись!”). Кому читав Котляревський свою Енеїду, всім дуже 
сподобалось, що так гарно описана в ній Україна. Списували її собі, а один 
список попав у руки багатому українцеві Парпурі, що жив у Петербурзі, і той 
надрукував Енеїду в 1798 році, без відомості навіть Котляревського. Пішла 
вона тоді ще більше в громаду. Потім один книгар її надрукував удруге, і аж 
тоді сам Котляревський уже від себе надрукував її втретє, побачивши, як 
вона припала людям до смаку.

Хотів він людей посмішити, а ненароком зробив велике діло: показав 
своєю Енеїдою, як то гарно можна народною українською мовою писати і 
яке те життя українське цікаве – є про що написати! І почали за ним писати 
по-українськи інші. Через те величаємо Котляревського батьком нового на-
родного українського письменства, а Енеїду – його початком. Століття від 
видання Енеїди святкувала ціла Україна як національне свято і в ріднім місті 
Котляревського – Полтаві поставлено йому монумент.

Багато значило й се, що саме тоді, як писав Котляревський, був такий час, 
що скрізь зачали цікавитись народним життям, мовою, піснями й казками, 
переказами про старовину й старинним життям. Почали збирати народні пісні 
й оповідання та на їх взір свої укладати. Почалось воно в Англії й Німеччині, 
пішло потім по слов’янських землях: у сербів, поляків, чехів, у Росії теж. По-
чали й на Україні збирати народні пісні, перекази, учитись народної мови, а 
з тим набирати більше поважання, більш любові й до простого народу, й до 
своєї землі, до своєї народості.

Побачили, що під убогою сільською стріхою можна знайти не раз більше 
щирості, справедливості й розуму, як у багатих палатах. Довідалися, що той 
сірий, поневіряний народ, ті піддані-кріпаки, що їх пани “ставили за скотів”, 
сотворив прегарні співанки, зложив чудові пісні й думи. Узріли чоловіка в тім 
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підданім і стали думати за поліпшення долі його. А заразом одні за другим 
стали пробувати творити, писати на українській мові чи то на взір народних 
пісень, чи за прикладом чужих великих письменників. Стали описувати життя 
нашого народу й його минувшину, розбуджувати любов до свого слова, до 
свого народу, до України та кровію й слізьми политої історії її.

В 1818 р. вийшла перша граматика народної української мови; зложив її 
Павловський, так як по Харківщині говорять. В 1819 р. вийшла перша збірка 
українських дум, зібрана Цертелевим, а прийнята з великими похвалами всіми 
тямущими людьми.

З тих, що самі писали по-українськи, в тім часі визначився Гулак-Ар-
темовський своїми гарними віршами. Між іншим, в байці “Пан та собака” 
представив він гірку долю селянина під видом собаки, якому все від панів 
біда, як він їм не служить. Перший почав перекладати на українське з світо-
вої літератури, і взагалі ставився до українського літературного діла поважно. 
Котляревський в тім же часі написав дуже гарну оперету (представлення з 
співами): “Наталка-Полтавка”, де описував щирість і добрі звичаї селянські. 
Від неї веде початок новий український театр.

Трохи пізніше зачав писати оповідання про сільське життя третій великий 
письменник нової української літератури Григорій Квітка, теж представляючи 
добрі сторони українського селянина, його чесну, правдиву вдачу, вірність і 
щирість, особливо в жіноцтві.

То був той новий вітер, що повіяв по всім просторі України: повів народо-
любства, любові до свого народу, до його життя, мови, до його минувшості. 
Він дав новий напрям і галицькому українському письменству – спровадив 
його на народну і народолюбну стежку.

27. ШЕВЧЕНКО Й ЙОГО ТОВАРИШІ
Були то, одначе, тільки початки, а дійшли вони своєї правди тоді, як між 

українцями з’явивсь такий великий поет, як Шевченко, а поруч нього чимало 
інших тямущих і високоталановитих людей, перейнятих гарячою любов’ю до 
свого народу.

Вони почали розкривати й описувати сучасне життя українського народу, 
об’ясняти українську історію. Стали думати та шукати способу поправити 
долю українського селянина, піднести український народ з його занепаду, 
щоб став він рівно з іншими народами освітою, достатком, повагою, а не був 
слугою, наймитом в роботі тих інших народів. Зненавидівши ту неволю, в яку 
попала Україна під царським та польським пануванням, вони складали плани 
її визволення і забезпечення їй устрою вільного, народного, виборного, – щоб 
був він міцною охороною свободи, рівності й братерства, про яке мріяли най-
кращі голови в Західній Европі, особливо у Франції.

Головою між тими людьми, не тільки своїм талантом, хистом поетичним, 
але й любов’ю до свого народу, завзяттям, відвагою та щирістю, був Тарас 
Шевченко. Він був син кріпака з Київщини, з Звенигородського повіту. Ви-
ріс в біді; замолоду взято його до панських покоїв, потім дали його в науку 
до маляра, бо до малярства мав він велику охоту і вдачу. Там же, молодим 
двадцятилітнім хлопцем, зачав він складати українські вірші. Довідались 
про його хист тямущі люди й зложили гроші та викупили його з кріпацтва. В 
1840 році надруковано першу збірку його віршів – називався “Кобзар”. На 
другий рік вийшла його поема “Гайдамаки”. Як блискавка пронеслась його 
слава по всій Україні. Не вірили собі люди, що по-українськи може виходити 
всяка думка так гарно, а заразом так просто, як у Шевченка, що й простого 
чоловіка, і ученого за серце хапає й до самої душі його промовляє, – “без 
хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово”.

Гарно писали й попередні письменники, як Котляревський, Артемовський, 
Квітка, але й порівняти того не можна з Шевченком. Ба, й у інших народів 
нелегко знайти поета такого, щоб писав так просто, щиро, а так гарно і силь-
но. А що вже казати про Україну, по тій поневірці безконечній, як уже не 
лишилось їй нічого доброго на світі, як здавалось, що не буде вже їй нічого, 
крім вічної неволі та смутку, коли вона, як той самий Шевченко казав – “обі-
драна, сиротою, понад Дніпром плаче!”

Великою потіхою для неї було огненне слово Шевченкове. Вступив знов 
дух по довгих віках в українське серце. Подумали українці, що й вони між 
людьми не послідні, коли між ними заявився такий поет – не з розкішних 
палат, а з-під убогої стріхи! Що ж то за сила спить іще в тім українськім 
народі – аби тільки розбити ті кайдани, якими його оковано, дати йому 
волю, дати йому освіту, відкрити очі на себе й на світ, на свою минувшину!  
І мов зачаровані слухали, як пригадував їм Шевченко українську минувшину, 
славу козацьку, відвагу юнацьку.

Щоб у війнах, битвах кохатись – не такий був чоловік Шевченко. Він 
любив козаччину за її свободолюбність, за завзяття й відвагу, з якою козаки 
боронили свій край, свій народ та його свободу. Та що ж! Прогомоніла й 
затихла та слава козацька, блиснули й зникли блискучі клейноти! Забулись 
гетьмани з старшиною, що не вміли попровадити ту козаччину і свій народ, 
а увільняючи його з чужої неволі, задумували на його свій ретязь сплести. 
Розлилась і висохла кров тих борців за свободу України, що мали завзяття й 
відвагу, а не вміли з тою свободою ради дати, не вміли порядку на увільненій 
Україні завести, та вкінці стали самі себе побивати, замість аби спільними 
силами боронитися від лукавого ворога. І загнуздали той освободжений народ 
український не тільки чужі, а й свої: “Гірше ляха свої діти її розпинають”.

Журився Шевченко над тою тяжкою долею, в яку впала Україна по 
стількох заходах, по тих морях крові, пролитої для визволення українського 
народу. Сам вийшовши з-поміж кріпаків, знав він, яке лихо привалило той 
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підданім і стали думати за поліпшення долі його. А заразом одні за другим 
стали пробувати творити, писати на українській мові чи то на взір народних 
пісень, чи за прикладом чужих великих письменників. Стали описувати життя 
нашого народу й його минувшину, розбуджувати любов до свого слова, до 
свого народу, до України та кровію й слізьми политої історії її.

В 1818 р. вийшла перша граматика народної української мови; зложив її 
Павловський, так як по Харківщині говорять. В 1819 р. вийшла перша збірка 
українських дум, зібрана Цертелевим, а прийнята з великими похвалами всіми 
тямущими людьми.

З тих, що самі писали по-українськи, в тім часі визначився Гулак-Ар-
темовський своїми гарними віршами. Між іншим, в байці “Пан та собака” 
представив він гірку долю селянина під видом собаки, якому все від панів 
біда, як він їм не служить. Перший почав перекладати на українське з світо-
вої літератури, і взагалі ставився до українського літературного діла поважно. 
Котляревський в тім же часі написав дуже гарну оперету (представлення з 
співами): “Наталка-Полтавка”, де описував щирість і добрі звичаї селянські. 
Від неї веде початок новий український театр.

Трохи пізніше зачав писати оповідання про сільське життя третій великий 
письменник нової української літератури Григорій Квітка, теж представляючи 
добрі сторони українського селянина, його чесну, правдиву вдачу, вірність і 
щирість, особливо в жіноцтві.

То був той новий вітер, що повіяв по всім просторі України: повів народо-
любства, любові до свого народу, до його життя, мови, до його минувшості. 
Він дав новий напрям і галицькому українському письменству – спровадив 
його на народну і народолюбну стежку.

27. ШЕВЧЕНКО Й ЙОГО ТОВАРИШІ
Були то, одначе, тільки початки, а дійшли вони своєї правди тоді, як між 

українцями з’явивсь такий великий поет, як Шевченко, а поруч нього чимало 
інших тямущих і високоталановитих людей, перейнятих гарячою любов’ю до 
свого народу.

Вони почали розкривати й описувати сучасне життя українського народу, 
об’ясняти українську історію. Стали думати та шукати способу поправити 
долю українського селянина, піднести український народ з його занепаду, 
щоб став він рівно з іншими народами освітою, достатком, повагою, а не був 
слугою, наймитом в роботі тих інших народів. Зненавидівши ту неволю, в яку 
попала Україна під царським та польським пануванням, вони складали плани 
її визволення і забезпечення їй устрою вільного, народного, виборного, – щоб 
був він міцною охороною свободи, рівності й братерства, про яке мріяли най-
кращі голови в Західній Европі, особливо у Франції.

Головою між тими людьми, не тільки своїм талантом, хистом поетичним, 
але й любов’ю до свого народу, завзяттям, відвагою та щирістю, був Тарас 
Шевченко. Він був син кріпака з Київщини, з Звенигородського повіту. Ви-
ріс в біді; замолоду взято його до панських покоїв, потім дали його в науку 
до маляра, бо до малярства мав він велику охоту і вдачу. Там же, молодим 
двадцятилітнім хлопцем, зачав він складати українські вірші. Довідались 
про його хист тямущі люди й зложили гроші та викупили його з кріпацтва. В 
1840 році надруковано першу збірку його віршів – називався “Кобзар”. На 
другий рік вийшла його поема “Гайдамаки”. Як блискавка пронеслась його 
слава по всій Україні. Не вірили собі люди, що по-українськи може виходити 
всяка думка так гарно, а заразом так просто, як у Шевченка, що й простого 
чоловіка, і ученого за серце хапає й до самої душі його промовляє, – “без 
хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово”.

Гарно писали й попередні письменники, як Котляревський, Артемовський, 
Квітка, але й порівняти того не можна з Шевченком. Ба, й у інших народів 
нелегко знайти поета такого, щоб писав так просто, щиро, а так гарно і силь-
но. А що вже казати про Україну, по тій поневірці безконечній, як уже не 
лишилось їй нічого доброго на світі, як здавалось, що не буде вже їй нічого, 
крім вічної неволі та смутку, коли вона, як той самий Шевченко казав – “обі-
драна, сиротою, понад Дніпром плаче!”

Великою потіхою для неї було огненне слово Шевченкове. Вступив знов 
дух по довгих віках в українське серце. Подумали українці, що й вони між 
людьми не послідні, коли між ними заявився такий поет – не з розкішних 
палат, а з-під убогої стріхи! Що ж то за сила спить іще в тім українськім 
народі – аби тільки розбити ті кайдани, якими його оковано, дати йому 
волю, дати йому освіту, відкрити очі на себе й на світ, на свою минувшину!  
І мов зачаровані слухали, як пригадував їм Шевченко українську минувшину, 
славу козацьку, відвагу юнацьку.

Щоб у війнах, битвах кохатись – не такий був чоловік Шевченко. Він 
любив козаччину за її свободолюбність, за завзяття й відвагу, з якою козаки 
боронили свій край, свій народ та його свободу. Та що ж! Прогомоніла й 
затихла та слава козацька, блиснули й зникли блискучі клейноти! Забулись 
гетьмани з старшиною, що не вміли попровадити ту козаччину і свій народ, 
а увільняючи його з чужої неволі, задумували на його свій ретязь сплести. 
Розлилась і висохла кров тих борців за свободу України, що мали завзяття й 
відвагу, а не вміли з тою свободою ради дати, не вміли порядку на увільненій 
Україні завести, та вкінці стали самі себе побивати, замість аби спільними 
силами боронитися від лукавого ворога. І загнуздали той освободжений народ 
український не тільки чужі, а й свої: “Гірше ляха свої діти її розпинають”.

Журився Шевченко над тою тяжкою долею, в яку впала Україна по 
стількох заходах, по тих морях крові, пролитої для визволення українського 
народу. Сам вийшовши з-поміж кріпаків, знав він, яке лихо привалило той 
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народ, і кликав до тих паничів, що солоденькими словами описували красу 
України, замовчуючи про те лихо, що на ній панувало.

Ніхто перед Шевченком, ані потім навіть, не виступав так сміло против 
кріпацтва, против панів, против царя, властей, що той панський лад підтри-
мують та боронять. Інші лише десь, мов ненароком, або натяками – наздогад 
буряків, як то кажуть, – сі справи зачіпали. Шевченко сміло й не ховаючись 
ударяв з усею силою, не прибираючи легших слів, ударяв на нелюдські по-
рядки, які Україну обсіли, і накликав своїх земляків до боротьби за волю й 
ліпшу долю свого народу. Накликав сучасну українську інтелігенцію, аби щиро 
полюбила свій край і народ та доходила Україні свободи й добра – не для 
свого панування, а для щастя всього народу. Щоб не дивилась на той народ, 
як на своїх підданих і слуг, а як на своїх братів правдивих, і постаралась для 
них щиро всякого добра.

В 1844 р. Шевченко поїхав на Вкраїну. В Києві зійшовся він і заприяз-
нився з кількома українцями, тямущими в ріжних справах українських і теж 
щирими для українського народу і українства. Був між ними Костомарів, що 
тоді був професором університету в Києві й розбирав українську історію. 
Був Куліш, що збирав тоді народні пісні, перекази, а потім уславивсь як поет 
і письменник. Були й інші визначні люди, все молоді, повні сил і завзяття; 
Шевченко мав тоді 30 літ, його знайомі – ще від нього молодші. Зчаста 
сходились вони та щиро розмовляли між собою, до чого треба йти й яким 
способом помогти своєму народові.

Зав’язали між собою таке братство, щоб приєднувати до того інших 
щирих і тямущих людей, спільними силами доходити правди та добра свому 
народові й іншим народам слов’янським. Назвали се “Братством Кирила і 
Мефодія”, первоучителів слов’янських, що принесли до слов’ян письменство, 
освіту й слово Христове.

Постановили доходити того, аби не було неволі між людьми, щоб знесено 
було кріпацтво й одні люди не були підданими інших. Щоб не було полегко-
стей для одних, а тягарів для других, не було ріжниці між мужиками й дво-
рянами або купцями, а мали всі однакові права. Щоб кождій вірі й народності 
була свобода, аби не було так, що чоловіку не позволяють вірити так, як він 
хоче, а силоміць змушують його бути православним чи католиком, хоч він 
того не хоче. Щоб вільно було друкувати всякі книжки чи газети, без усякої 
перешкоди чи нагляду від начальства, всякі думки висловляти, й не можна 
було б за се людей карати, що вони такі думки висловляють чи між людьми 
ширять – себто, щоб була свобода сумління і слова.

Для забезпечення тої свободи і рівності братчики вважали найкращим 
способом, щоб кождий народ слов’янський, між ними й український, жив 
собі самостійно, по своїй волі, під своєю управою, вибираючи собі начальство 
по своїй волі. Щоб не було такого, що один народ другим володіє й над ним 

панує, але щоб жили кождий свобідно і тільки були в братськім союзі між 
собою – спільними силами собі помагали й боронили (се зветься “федера-
ція” – слово латинське, а значить спілку, товариство, союз).

Для того щоб доходити сього, почали приєднувати до свого братства 
кращих людей з українського громадянства, виготовляти листи і поклики 
для потайного поширення між людьми. Костомарів виготовив таке сміливе й 
гаряче писання під назвою: “Книга битія українського народу”. Викладав у нім 
давні основи рівності й братерства, свободи й народовластя, які були здавна 
в українськім житті, виявилися в козацтві, в старих братствах українських, а 
задавлені були польським панством та московським царством.

Але лиха біда спіткала сі заходи братчиків. На початку 1847 р. доніс 
на них один чоловічок. Поарештували їх, захопили їх писання, стали судити 
і позасуджували до ріжних тяжких кар. Шевченка, за те, що він на царя і 
правительство вірші складав, віддали в солдати на віки, заборонивши писати 
й малювати, й заслали на азіатську границю. Костомарова й Куліша, ви-
державши в в’язниці, в ріжні московські городи позасилали, теж писати за-
боронивши. Й інших тяжко покарали. Приборкали найкращі українські сили.

28. УКРАЇНСЬКИЙ РУХ В 1860 І 1870-х РОКАХ

Так розігнано перше товариство, що зібралось працювати для України, – 
доходити свому народові свободи й щастя. Правительство взялось заборо-
няти й нищити українські книги, українське слово, українську пам’ять про 
старовину. Навіть такі слова, як “Україна”, “Гетьманщина”, не позволялися 
в друкованих книгах. З старих пам’яток про козаччину пропускалося те, що 
говорило про старі українські змагання до свободи. Одначе сміливі гадки 
кирило-мефодіївців, огненні слова Шевченка жили в громадянстві: ширилися 
в писаних копіях.

Тим часом настали в Росії вільніші часи, після Кримської війни. Кирило-
мефодіївців увільнено з заслання й могли вони, хоч не всі, зібратись докупи. 
Зібралися в Петербурзі і стали там видавати українські книжки та місячник, 
журнал українсько-російський, що звався “Основа” (виходив в рр. 1861 і 
1862), і в нім поширювали свої гадки про українство.

За ті десять літ багато змінилося в Росії. В Кримській війні побито росій-
ські війська, й побачили люди, що годі такому порядкові бути далі: не давали 
людям свободи на те, мовляв, аби “государство” (держава) було сильніше, 
а тим часом показалося, що государство з того ледве не пропало, бо без 
свободи та освіти й держава не може бути сильна. Правительство схамену-
лось на якийсь час і метнулось до реформ (нових порядків). На першу чергу 
заходилося коло скасування кріпацтва, потім коло заведення кращих судів, 
городської та земської управи, народної освіти.
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народ, і кликав до тих паничів, що солоденькими словами описували красу 
України, замовчуючи про те лихо, що на ній панувало.

Ніхто перед Шевченком, ані потім навіть, не виступав так сміло против 
кріпацтва, против панів, против царя, властей, що той панський лад підтри-
мують та боронять. Інші лише десь, мов ненароком, або натяками – наздогад 
буряків, як то кажуть, – сі справи зачіпали. Шевченко сміло й не ховаючись 
ударяв з усею силою, не прибираючи легших слів, ударяв на нелюдські по-
рядки, які Україну обсіли, і накликав своїх земляків до боротьби за волю й 
ліпшу долю свого народу. Накликав сучасну українську інтелігенцію, аби щиро 
полюбила свій край і народ та доходила Україні свободи й добра – не для 
свого панування, а для щастя всього народу. Щоб не дивилась на той народ, 
як на своїх підданих і слуг, а як на своїх братів правдивих, і постаралась для 
них щиро всякого добра.

В 1844 р. Шевченко поїхав на Вкраїну. В Києві зійшовся він і заприяз-
нився з кількома українцями, тямущими в ріжних справах українських і теж 
щирими для українського народу і українства. Був між ними Костомарів, що 
тоді був професором університету в Києві й розбирав українську історію. 
Був Куліш, що збирав тоді народні пісні, перекази, а потім уславивсь як поет 
і письменник. Були й інші визначні люди, все молоді, повні сил і завзяття; 
Шевченко мав тоді 30 літ, його знайомі – ще від нього молодші. Зчаста 
сходились вони та щиро розмовляли між собою, до чого треба йти й яким 
способом помогти своєму народові.

Зав’язали між собою таке братство, щоб приєднувати до того інших 
щирих і тямущих людей, спільними силами доходити правди та добра свому 
народові й іншим народам слов’янським. Назвали се “Братством Кирила і 
Мефодія”, первоучителів слов’янських, що принесли до слов’ян письменство, 
освіту й слово Христове.

Постановили доходити того, аби не було неволі між людьми, щоб знесено 
було кріпацтво й одні люди не були підданими інших. Щоб не було полегко-
стей для одних, а тягарів для других, не було ріжниці між мужиками й дво-
рянами або купцями, а мали всі однакові права. Щоб кождій вірі й народності 
була свобода, аби не було так, що чоловіку не позволяють вірити так, як він 
хоче, а силоміць змушують його бути православним чи католиком, хоч він 
того не хоче. Щоб вільно було друкувати всякі книжки чи газети, без усякої 
перешкоди чи нагляду від начальства, всякі думки висловляти, й не можна 
було б за се людей карати, що вони такі думки висловляють чи між людьми 
ширять – себто, щоб була свобода сумління і слова.

Для забезпечення тої свободи і рівності братчики вважали найкращим 
способом, щоб кождий народ слов’янський, між ними й український, жив 
собі самостійно, по своїй волі, під своєю управою, вибираючи собі начальство 
по своїй волі. Щоб не було такого, що один народ другим володіє й над ним 

панує, але щоб жили кождий свобідно і тільки були в братськім союзі між 
собою – спільними силами собі помагали й боронили (се зветься “федера-
ція” – слово латинське, а значить спілку, товариство, союз).

Для того щоб доходити сього, почали приєднувати до свого братства 
кращих людей з українського громадянства, виготовляти листи і поклики 
для потайного поширення між людьми. Костомарів виготовив таке сміливе й 
гаряче писання під назвою: “Книга битія українського народу”. Викладав у нім 
давні основи рівності й братерства, свободи й народовластя, які були здавна 
в українськім житті, виявилися в козацтві, в старих братствах українських, а 
задавлені були польським панством та московським царством.

Але лиха біда спіткала сі заходи братчиків. На початку 1847 р. доніс 
на них один чоловічок. Поарештували їх, захопили їх писання, стали судити 
і позасуджували до ріжних тяжких кар. Шевченка, за те, що він на царя і 
правительство вірші складав, віддали в солдати на віки, заборонивши писати 
й малювати, й заслали на азіатську границю. Костомарова й Куліша, ви-
державши в в’язниці, в ріжні московські городи позасилали, теж писати за-
боронивши. Й інших тяжко покарали. Приборкали найкращі українські сили.

28. УКРАЇНСЬКИЙ РУХ В 1860 І 1870-х РОКАХ

Так розігнано перше товариство, що зібралось працювати для України, – 
доходити свому народові свободи й щастя. Правительство взялось заборо-
няти й нищити українські книги, українське слово, українську пам’ять про 
старовину. Навіть такі слова, як “Україна”, “Гетьманщина”, не позволялися 
в друкованих книгах. З старих пам’яток про козаччину пропускалося те, що 
говорило про старі українські змагання до свободи. Одначе сміливі гадки 
кирило-мефодіївців, огненні слова Шевченка жили в громадянстві: ширилися 
в писаних копіях.

Тим часом настали в Росії вільніші часи, після Кримської війни. Кирило-
мефодіївців увільнено з заслання й могли вони, хоч не всі, зібратись докупи. 
Зібралися в Петербурзі і стали там видавати українські книжки та місячник, 
журнал українсько-російський, що звався “Основа” (виходив в рр. 1861 і 
1862), і в нім поширювали свої гадки про українство.

За ті десять літ багато змінилося в Росії. В Кримській війні побито росій-
ські війська, й побачили люди, що годі такому порядкові бути далі: не давали 
людям свободи на те, мовляв, аби “государство” (держава) було сильніше, 
а тим часом показалося, що государство з того ледве не пропало, бо без 
свободи та освіти й держава не може бути сильна. Правительство схамену-
лось на якийсь час і метнулось до реформ (нових порядків). На першу чергу 
заходилося коло скасування кріпацтва, потім коло заведення кращих судів, 
городської та земської управи, народної освіти.



78 ПРО СТАРІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ Коротка історія України 79

Братчики кирило-мефодіївські, між ними й Шевченко, що тоді, одначе, 
вже доживав свої останні дні (вмер в лютім 1861 року), й інші українці при-
стали всім серцем до справи скасування кріпацтва. Вже віддавна, як знаємо, 
в письменстві українськім сильно били на кріпацтво, як на велику неправду 
(дуже гарні оповідання про те кріпацтво писала в тім часі, в 1850–1860 роках, 
Марія Маркович, підписуючися “Марко Вовчок”). Тепер, коли правительство 
само взялось до визволення кріпаків, багато з українців мали в сім велику 
участь та піклувались про те, щоб визволення якнайкраще було сповнене; 
ставали за мирових посередників, або працювали по селах.

Для того щоб селяни знали свої права й могли за них упоминатись, укра-
їнці заходились писати книжечки про закони й порядки державні. Брались 
також до поширення освіти між народом, упоминались за тим, щоб наука була 
в школі на мові українській – рідній, для дитини зрозумілій, аби та наука 
була легка й корисна. Закладали школи для дорослих, такі, де можна було 
вчитися вечорами та неділями робітникам і слугам неписьменним. Складали 
й видавали книжки для шкільної науки, маленьких та дешевих – копійчаних 
“метеликів”, щоб поширювати між людьми. А разом з тим і в тім місячнику і 
деінде накликувано українську інтелігенцію, освічених людей, аби держались 
своєї народності й не занедбували праці для України та для народу україн-
ського, для мас трудящих, селянських.

Костомарів, бувши тоді славним істориком, професором Петербурзького 
університету, видавав на те цінні й важні писання про українську історію, ви-
яснюючи ті нахили й змагання, які були в українськім житті, – до свободи і 
рівності, демократизму, народовластя і федеративного устрою, ще в княжих 
часах і потім в добі козацькій. Куліш писав про українське письменство, ви-
яснюючи його народолюбні й демократичні змагання.

Цілий сей український рух 1850–1860-х років мав такий народолюбний, 
народницький характер. Політична програма кирило-мефодіївська відійшла 
на другий план. Діяльність українська мала характер вповні законний, укла-
далася в рамці тодішнього правительственого напряму. Незважаючи на те, 
над українством уже чорні ворони крякали.

З одного боку пани польські зводили крик до властей, що українці підій-
мають народ на панів, так, що пани народного повстання бояться, життя 
свого не певні. Інші знов якраз правили, що українство йде від поляків, що 
то “польська інтрига” (штука), аби підняти українців на Росію разом з по-
ляками – саме ж 1863 р. піднялось польське повстання. Треті пригадували 
правительству давні заборони царя Петра і Катерини на українську мову, 
аби нею нічого не друковано – що так воно й треба, щоб, мовляв, Україна 
не відірвалась від Росії.

Дурне було те говорення про польську інтригу, бо не дурні були поляки 
підіймати українство на свою голову. В Галичині польські пани, навпаки, 
казали, що се австрійське правительство, або москалі видумали українство. 

А ще дурніша рада була заборонами запобігати тому, щоб Україна не віді-
рвалась від Росії. Треба було старатись, щоб у державі був добрий лад, щоб 
усім народам в ній була свобода й право, і тоді ні українці ні хто інший не 
схоче відриватись від неї, а заборонами можна тільки знеохотити до держави.

Проте вгорі тоді такі люди були, що тих немудрих осторог слухали, і в 
1863 р. тодішній міністр внутрішніх справ видав таке розпорядження, аби цен-
зори не позволяли друкувати українською мовою ніяких книжок для народу, 
а особливо таких, що для науки, для школи, де подаються якісь відомості з 
науки. Пішла разом з тим нагінка за всім, що пахло українством та роботою 
для народу українського. Школи недільні закривали, учити по-українськи за-
бороняли; багато українців повисилано з України в далекі, північні московські 
городи. Так припинено всяку роботу для українського народу і для українства.

Потім трохи були попустили з того. Стали легше пускати українські 
книжки, навіть і популярні, для народу. Осередком української роботи став 
Київ, де зібралось чимало талановитих і тямущих людей з вихованців тутеш-
нього університету, що повиростали по розгромі кирило-мефодіївців. Головну 
увагу звертали вони на роботу культурну й наукову. Коли в Києві дозволено 
відкрити відділ географічного товариства (1872), коло нього й скупчилась 
ся наукова робота. Стало розвиватись також красне письменство (повісті, 
поезії), появилися перші початки соціального українського роману – такого, 
що малював українське життя в нових обставинах, по знесенню кріпацтва.

Але знову знайшлись перевертні з своїх же таки земляків, які почали 
говорити, що то все йде від ворогів Росії, що то все “сепаратизм”* – Україна 
від Росії відірветься. Отже 1876 р. вийшов царський указ, де заборонено в 
Росії видавати всякі книжки, окрім віршів та оповідань, і з-за границі при-
возити українські видання. Заборона та від того часу простояла аж до 1906 
року, рівно тридцять літ.

Не можна було ніякої наукової чи просвітньої книжки по-українськи 
видати, чи про Україну та українську історію, чи про чужі краї, чи про при-
роду, чи про господарство, чи про хороби та здоров’я. Рідко яка за десятки 
літ якимсь чудом проскочила. Не можна було на українську мову переклада-
ти якісь писання з чужих мов. Не можна було видавати ніяких книжок для 
дітей – аби не звикали читати по-своєму, або для шкіл – щоб не вчились 
по-українському.

Оповідання й вірші дозволялися теж лише такі, що от для забави тільки, 
а як в них була якась поважніша думка, або щось про Україну, про порядок 
громадський та державний, або щось на панів та на властей, то не позволяли. 
Не можна було якийсь час представляти українських представлень, ані навіть 
співати українських пісень, – уже потім дозволили знову, та й то з усякими 
труднощами та вигадками. І як бачили, що якийсь українець українства сильно 

* Слово латинське, а значить охоту до відірвання, відлучення.
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Братчики кирило-мефодіївські, між ними й Шевченко, що тоді, одначе, 
вже доживав свої останні дні (вмер в лютім 1861 року), й інші українці при-
стали всім серцем до справи скасування кріпацтва. Вже віддавна, як знаємо, 
в письменстві українськім сильно били на кріпацтво, як на велику неправду 
(дуже гарні оповідання про те кріпацтво писала в тім часі, в 1850–1860 роках, 
Марія Маркович, підписуючися “Марко Вовчок”). Тепер, коли правительство 
само взялось до визволення кріпаків, багато з українців мали в сім велику 
участь та піклувались про те, щоб визволення якнайкраще було сповнене; 
ставали за мирових посередників, або працювали по селах.

Для того щоб селяни знали свої права й могли за них упоминатись, укра-
їнці заходились писати книжечки про закони й порядки державні. Брались 
також до поширення освіти між народом, упоминались за тим, щоб наука була 
в школі на мові українській – рідній, для дитини зрозумілій, аби та наука 
була легка й корисна. Закладали школи для дорослих, такі, де можна було 
вчитися вечорами та неділями робітникам і слугам неписьменним. Складали 
й видавали книжки для шкільної науки, маленьких та дешевих – копійчаних 
“метеликів”, щоб поширювати між людьми. А разом з тим і в тім місячнику і 
деінде накликувано українську інтелігенцію, освічених людей, аби держались 
своєї народності й не занедбували праці для України та для народу україн-
ського, для мас трудящих, селянських.

Костомарів, бувши тоді славним істориком, професором Петербурзького 
університету, видавав на те цінні й важні писання про українську історію, ви-
яснюючи ті нахили й змагання, які були в українськім житті, – до свободи і 
рівності, демократизму, народовластя і федеративного устрою, ще в княжих 
часах і потім в добі козацькій. Куліш писав про українське письменство, ви-
яснюючи його народолюбні й демократичні змагання.

Цілий сей український рух 1850–1860-х років мав такий народолюбний, 
народницький характер. Політична програма кирило-мефодіївська відійшла 
на другий план. Діяльність українська мала характер вповні законний, укла-
далася в рамці тодішнього правительственого напряму. Незважаючи на те, 
над українством уже чорні ворони крякали.

З одного боку пани польські зводили крик до властей, що українці підій-
мають народ на панів, так, що пани народного повстання бояться, життя 
свого не певні. Інші знов якраз правили, що українство йде від поляків, що 
то “польська інтрига” (штука), аби підняти українців на Росію разом з по-
ляками – саме ж 1863 р. піднялось польське повстання. Треті пригадували 
правительству давні заборони царя Петра і Катерини на українську мову, 
аби нею нічого не друковано – що так воно й треба, щоб, мовляв, Україна 
не відірвалась від Росії.

Дурне було те говорення про польську інтригу, бо не дурні були поляки 
підіймати українство на свою голову. В Галичині польські пани, навпаки, 
казали, що се австрійське правительство, або москалі видумали українство. 

А ще дурніша рада була заборонами запобігати тому, щоб Україна не віді-
рвалась від Росії. Треба було старатись, щоб у державі був добрий лад, щоб 
усім народам в ній була свобода й право, і тоді ні українці ні хто інший не 
схоче відриватись від неї, а заборонами можна тільки знеохотити до держави.

Проте вгорі тоді такі люди були, що тих немудрих осторог слухали, і в 
1863 р. тодішній міністр внутрішніх справ видав таке розпорядження, аби цен-
зори не позволяли друкувати українською мовою ніяких книжок для народу, 
а особливо таких, що для науки, для школи, де подаються якісь відомості з 
науки. Пішла разом з тим нагінка за всім, що пахло українством та роботою 
для народу українського. Школи недільні закривали, учити по-українськи за-
бороняли; багато українців повисилано з України в далекі, північні московські 
городи. Так припинено всяку роботу для українського народу і для українства.

Потім трохи були попустили з того. Стали легше пускати українські 
книжки, навіть і популярні, для народу. Осередком української роботи став 
Київ, де зібралось чимало талановитих і тямущих людей з вихованців тутеш-
нього університету, що повиростали по розгромі кирило-мефодіївців. Головну 
увагу звертали вони на роботу культурну й наукову. Коли в Києві дозволено 
відкрити відділ географічного товариства (1872), коло нього й скупчилась 
ся наукова робота. Стало розвиватись також красне письменство (повісті, 
поезії), появилися перші початки соціального українського роману – такого, 
що малював українське життя в нових обставинах, по знесенню кріпацтва.

Але знову знайшлись перевертні з своїх же таки земляків, які почали 
говорити, що то все йде від ворогів Росії, що то все “сепаратизм”* – Україна 
від Росії відірветься. Отже 1876 р. вийшов царський указ, де заборонено в 
Росії видавати всякі книжки, окрім віршів та оповідань, і з-за границі при-
возити українські видання. Заборона та від того часу простояла аж до 1906 
року, рівно тридцять літ.

Не можна було ніякої наукової чи просвітньої книжки по-українськи 
видати, чи про Україну та українську історію, чи про чужі краї, чи про при-
роду, чи про господарство, чи про хороби та здоров’я. Рідко яка за десятки 
літ якимсь чудом проскочила. Не можна було на українську мову переклада-
ти якісь писання з чужих мов. Не можна було видавати ніяких книжок для 
дітей – аби не звикали читати по-своєму, або для шкіл – щоб не вчились 
по-українському.

Оповідання й вірші дозволялися теж лише такі, що от для забави тільки, 
а як в них була якась поважніша думка, або щось про Україну, про порядок 
громадський та державний, або щось на панів та на властей, то не позволяли. 
Не можна було якийсь час представляти українських представлень, ані навіть 
співати українських пісень, – уже потім дозволили знову, та й то з усякими 
труднощами та вигадками. І як бачили, що якийсь українець українства сильно 

* Слово латинське, а значить охоту до відірвання, відлучення.
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держиться, то таких з служби скидали, висилали в московські городи, або 
арештували. Хотіли задавити українство до решти.

29. УКРАЇНСТВО ПІД ЗАБОРОНОЮ. 
РОБОТА НА ГАЛИЦЬКІМ ҐРУНТІ

Коли українці побачили, що се хочуть зовсім задавити українство, аби й 
знаку його не лишилося, то багато їх почали свою роботу українську переносити 
за границю – до Галичини. Як в Росії не дають, то хоч аби там українство 
далі розвивалось, доки тут вільніші часи настануть. Бо в Галичині якоїсь за-
борони на українську мову тоді не було.

Правда, поляки відсунули українство від усього, і між самими українцями 
верховодили темні люди, з митрополичої консисторії тощо, народній мові і 
селянським інтересам не прихильні. Через те тим людям, що за прикладом 
російських українців хотіли і в Галичині перевести письменство на чисто на-
родний ґрунт, на перших початках прийшлось дуже бідувати. Перша така 
громадка зложилась в 1830-х роках між студентами Львівської духовної 
семінарії. Напереді її стояли три талановиті студенти, від котрих веде свій 
початок галицьке українство (“руська трійця”, як її називано) – Шашкевич, 
Головацький і Вагилевич. Вони писали вірші й статті про місцеву старовину, 
збирали пісні й перекази народні, але їх збірки забороняли, їх самих гнали як 
людей непевних.

Аж як в 1848 р. поляки хотіли бунтуватись на Австрію, то австрійське 
правительство звернулось до русинів-українців, хотіло підтримати українську 
мову, і школу, і всякі установи. Серед русинів галицьких тоді також народний 
напрям узяв гору. Недовго те все добро потривало, й скоро польські пани 
забрали в свої руки всі справи в Галичині. Але все-таки йшло воно до волі, 
до конституції.

Уже в 1848 р., як збунтувався народ, обіцяв імператор дати конституцію. 
Потім стали сю справу затягати, але в 1866 р., по нещасливій війні Австрії з 
Пруссією, таки справді конституція настала. Признано рівне право всім на-
родам, свободу віри, слова, друку. До справ цілої держави заведено державну 
раду (думу) у столиці (Відні), а для справ поодиноких країв – сойми. Один 
такий сойм заведено у Львові, другий – в Чернівцях, і там виборні депутати 
мали порядкувати справи краєві.

Правда, при тім не було вселюдного, рівного і прямого виборчого права, так 
що і в парламенті, і в соймі польські пани мали велику перевагу над українцями. 
Бо українська Галичина була злучена в один край з польською, Краківською 
землею під назвою Галичини, з одною спільною управою й одним соймом. 
Українці заходились коло того, аби розділити їх – щоб українська Галичина 
(або східна Галичина) мала осібну свою управу і осібний сойм. Але поляки не 
приставали на се, хотячи мати перевагу над українцями і в східній Галичині.

Польській шляхті правительство австрійське давало велику силу. Все 
начальство в Галичині було в польських руках і правительство австрійське 
сливе не мішалось до тутешньої управи. Тому українцям галицьким не мож-
на було наладити такий порядок, щоб добре піднести тутешній український 
люд. А все-таки хоч трохи свободи було – можна було хоч потрохи справу 
посувати наперед.

В школах народних наука була на українській мові; гімназій таких, де вчать 
по-українськи, хоч трудно і помалу (бо польські пани тому противились дуже), 
а все-таки прибувало потроху; і в університеті Львівськім та Чернівецькім 
деякі науки викладались по-українськи. Можна було видавати по-українськи 
всякі книжки й газети, відбувати всякі зібрання й про всякі справи радитись 
і говорити доволі свобідно, в порівнянні з тодішньою Росією. Можна було 
свобідно засновувати товариства позичкові, торговельні, потребительські, 
просвітні, культурні, наукові, бібліотеки й читальні і всякі інші. Можна було 
чи до суду, чи до іншого уряду всякі листи чи прошення писати по-українськи, 
й відповідати на них також повинні були по-українськи.

Отже, кажу, як стали забороняти все українське в Росії, то багато укра-
їнців стало переносити свою роботу до Галичини: посилало сюди свої писання 
з російської України, або й переїздило до Галичини, щоб тут працювати. По-
чалось се з 1860-х років уже, особливо після того заборонного розпорядження 
1863 р., а тепер після царського указу 1876 р. пішло ще сильніше.

Великою се було підмогою для українського життя в Австрії, бо ті сили 
й поміч з російської України підтримали тут український рух і надали йому 
той же демократичний, народолюбний характер, який він мав в Росії. І для 
України російської се було важно, що українська національна робота не пере-
ривалась. Ті питання, яких не можна було обговорювати в Росії, обговорю-
вались в виданнях галицьких або інших заграничних. Книжки, не пропущені 
російською цензурою, друкувались в Галичині, і відти діставались і на Україну, 
невважаючи на всі заборони.

На се ще перед указом 1876 р. за зібрані в Росії гроші куплено осібну 
друкарню і при ній заложено у Львові “Товариство імені Шевченка” (на 
пам’ять і честь Шевченка), щоб воно займалось українським письменством 
і наукою, заходом українців і галичан. Згодом воно розвинулось і видало 
багато ріжних корисних книжок в ріжних справах, наукових і літературних. 

Після указу 1876 р. київські українці порішили, щоб один з найбільш 
талановитих українських учених і письменників, професор Київського універ-
ситету Драгоманов осівся в Галичині, або деінде за границею, і відти ширив 
серед європейського громадянства відомості про Україну, її національні до-
магання і утиски, які вона терпить. Се Драгоманову було під мисль, бо він 
був прихильником твердої боротьби за народні права.

Тим часом як інші земляки думали про те, що треба вибирати такі способи 
національної роботи, які б менше гнівали російський уряд, та вимишляли, як 
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держиться, то таких з служби скидали, висилали в московські городи, або 
арештували. Хотіли задавити українство до решти.

29. УКРАЇНСТВО ПІД ЗАБОРОНОЮ. 
РОБОТА НА ГАЛИЦЬКІМ ҐРУНТІ

Коли українці побачили, що се хочуть зовсім задавити українство, аби й 
знаку його не лишилося, то багато їх почали свою роботу українську переносити 
за границю – до Галичини. Як в Росії не дають, то хоч аби там українство 
далі розвивалось, доки тут вільніші часи настануть. Бо в Галичині якоїсь за-
борони на українську мову тоді не було.

Правда, поляки відсунули українство від усього, і між самими українцями 
верховодили темні люди, з митрополичої консисторії тощо, народній мові і 
селянським інтересам не прихильні. Через те тим людям, що за прикладом 
російських українців хотіли і в Галичині перевести письменство на чисто на-
родний ґрунт, на перших початках прийшлось дуже бідувати. Перша така 
громадка зложилась в 1830-х роках між студентами Львівської духовної 
семінарії. Напереді її стояли три талановиті студенти, від котрих веде свій 
початок галицьке українство (“руська трійця”, як її називано) – Шашкевич, 
Головацький і Вагилевич. Вони писали вірші й статті про місцеву старовину, 
збирали пісні й перекази народні, але їх збірки забороняли, їх самих гнали як 
людей непевних.

Аж як в 1848 р. поляки хотіли бунтуватись на Австрію, то австрійське 
правительство звернулось до русинів-українців, хотіло підтримати українську 
мову, і школу, і всякі установи. Серед русинів галицьких тоді також народний 
напрям узяв гору. Недовго те все добро потривало, й скоро польські пани 
забрали в свої руки всі справи в Галичині. Але все-таки йшло воно до волі, 
до конституції.

Уже в 1848 р., як збунтувався народ, обіцяв імператор дати конституцію. 
Потім стали сю справу затягати, але в 1866 р., по нещасливій війні Австрії з 
Пруссією, таки справді конституція настала. Признано рівне право всім на-
родам, свободу віри, слова, друку. До справ цілої держави заведено державну 
раду (думу) у столиці (Відні), а для справ поодиноких країв – сойми. Один 
такий сойм заведено у Львові, другий – в Чернівцях, і там виборні депутати 
мали порядкувати справи краєві.

Правда, при тім не було вселюдного, рівного і прямого виборчого права, так 
що і в парламенті, і в соймі польські пани мали велику перевагу над українцями. 
Бо українська Галичина була злучена в один край з польською, Краківською 
землею під назвою Галичини, з одною спільною управою й одним соймом. 
Українці заходились коло того, аби розділити їх – щоб українська Галичина 
(або східна Галичина) мала осібну свою управу і осібний сойм. Але поляки не 
приставали на се, хотячи мати перевагу над українцями і в східній Галичині.

Польській шляхті правительство австрійське давало велику силу. Все 
начальство в Галичині було в польських руках і правительство австрійське 
сливе не мішалось до тутешньої управи. Тому українцям галицьким не мож-
на було наладити такий порядок, щоб добре піднести тутешній український 
люд. А все-таки хоч трохи свободи було – можна було хоч потрохи справу 
посувати наперед.

В школах народних наука була на українській мові; гімназій таких, де вчать 
по-українськи, хоч трудно і помалу (бо польські пани тому противились дуже), 
а все-таки прибувало потроху; і в університеті Львівськім та Чернівецькім 
деякі науки викладались по-українськи. Можна було видавати по-українськи 
всякі книжки й газети, відбувати всякі зібрання й про всякі справи радитись 
і говорити доволі свобідно, в порівнянні з тодішньою Росією. Можна було 
свобідно засновувати товариства позичкові, торговельні, потребительські, 
просвітні, культурні, наукові, бібліотеки й читальні і всякі інші. Можна було 
чи до суду, чи до іншого уряду всякі листи чи прошення писати по-українськи, 
й відповідати на них також повинні були по-українськи.

Отже, кажу, як стали забороняти все українське в Росії, то багато укра-
їнців стало переносити свою роботу до Галичини: посилало сюди свої писання 
з російської України, або й переїздило до Галичини, щоб тут працювати. По-
чалось се з 1860-х років уже, особливо після того заборонного розпорядження 
1863 р., а тепер після царського указу 1876 р. пішло ще сильніше.

Великою се було підмогою для українського життя в Австрії, бо ті сили 
й поміч з російської України підтримали тут український рух і надали йому 
той же демократичний, народолюбний характер, який він мав в Росії. І для 
України російської се було важно, що українська національна робота не пере-
ривалась. Ті питання, яких не можна було обговорювати в Росії, обговорю-
вались в виданнях галицьких або інших заграничних. Книжки, не пропущені 
російською цензурою, друкувались в Галичині, і відти діставались і на Україну, 
невважаючи на всі заборони.

На се ще перед указом 1876 р. за зібрані в Росії гроші куплено осібну 
друкарню і при ній заложено у Львові “Товариство імені Шевченка” (на 
пам’ять і честь Шевченка), щоб воно займалось українським письменством 
і наукою, заходом українців і галичан. Згодом воно розвинулось і видало 
багато ріжних корисних книжок в ріжних справах, наукових і літературних. 

Після указу 1876 р. київські українці порішили, щоб один з найбільш 
талановитих українських учених і письменників, професор Київського універ-
ситету Драгоманов осівся в Галичині, або деінде за границею, і відти ширив 
серед європейського громадянства відомості про Україну, її національні до-
магання і утиски, які вона терпить. Се Драгоманову було під мисль, бо він 
був прихильником твердої боротьби за народні права.

Тим часом як інші земляки думали про те, що треба вибирати такі способи 
національної роботи, які б менше гнівали російський уряд, та вимишляли, як 
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би то “примирити з собою російське правительство”, – Драгоманов доводив, 
що податливістю та покірністю тут нічого не можна здобути. Треба спертися 
на народі, взяти своїм завданням соціальні реформи, які б підняли нарід, його 
добробут, свідомість, дбати про освіту й усвідомлення сього народу, розвинути 
для нього відповідну літературу і разом з його зростом і поступом розширяти 
рамці національної української культури.

За порозумінням з земляками і за їх допомогою взявся він вести укра-
їнські видання і пробував осістись для сього в Галичині. Одначе австрійська 
цензура була тоді ще доволі-таки темна і страшенно боялась усього, що пахло 
соціалізмом, тому Драгоманов кінець кінцем рішивсь осістися в свобіднішій 
Швейцарії, в Женеві, і тут за поміччю молодших товаришів видавав в 1870 і 
1880-х роках політичні збірники і другі інші книжки, які ширились не тільки 
за границею, а і в російськім громадянстві, особливо серед молодіжі. Війшов 
у тісні зносини з галицькими громадянами більш поступовими, з молодіжжю, 
і серед них старавсь поширити свої гадки – про потребу перебудови життя 
на європейський спосіб, щоб пересадити на галицький ґрунт європейські ідеї, 
здобутки критичної, наукової мислі, соціалістичні й політичні домагання.

Під впливом отсих європейських ідей починається новий рух в україн-
ськім громадянстві Росії. Стає помітним уже з 1880-х, і потім ще виразніше 
в 1890-х і 1900-х роках. Чисто культурницькі інтереси, або українофільські 
(“українолюбні” себто), що цурались політичної боротьби, різкої опозиції пра-
вительству та радили займатись українознавством, або красним письменством, 
в межах дозволеного, – уступають своє місце політичній, програмній роботі. 
Поруч народництва культурного й економічного – що дбало про освіту та 
добробут народний, наростає політичне: політичний і соціальний радикалізм, 
що накликає до глибокого перестрою і громадського, і державного життя, до 
змін самих основ в відносинах, в яких люди живуть і працюють.

Українське громадянство вертається з новим завзяттям до старих про-
грамних ідей кирило-мефодіївців. Розробляє їх, відкидаючи романтичні мрії й 
вибираючи те певне і реальне, що має послужити добру народному й інтере-
сам трудящого люду, на котрім опирає воно ще більш рішуче свою політичну 
програму. З’являються початки партійного поділу. В 1880-х роках в Галичині 
народовці, з культурної течії перетворившись в політичну партію, перейшли до 
організаційної політичної роботи. З початком 1890-х рр. з людей, що стояли 
під впливами Драгоманова, твориться партія радикальна. Вона жваво захо-
дилась коло політичної праці між народом і завзято виступила против проби 
порозуміння (“угоди”) старших народовців з австрійським правительством і 
польською шляхтою.

Сим порозумінням народовці хотіли у польської шляхти, що держала в 
своїх руках край, його сойм і його адміністрацію, купити ріжні уступки для 
української національної культури. Шляхта обіцяла, напр., дати свою згоду 
ще на одну українську гімназію, на катедру історії в Львівськім університеті 

і т. ін., – чого правительство без її згоди не хотіло, або не могло зробити. 
Радикали гаряче виступили против сеї згоди з панами, та ще за таку марну 
ціну, і під впливом їх протестів сю угоду розірвано.

30. ПЕРША СВОБОДА УКРАЇНСЬКОГО СЛОВА
Так українство не вмерло, а йшло наперед, не вважаючи на заборони. 

Особливо ясний був його поступ в Галичині, де стало тоді доволі свобідно 
українському життю, бо цензура була легша і навички до політичної свободи 
пішли глибоко в громадянство, в нарід.

Українському народові в Росії було далеко тяжче. Галицькі газети й 
книжки переважно були заборонені в Росії, мало хто їх і бачив тут, а в Росії 
далі не можна було видавати сливе ніяких українських книжок для поучення 
і для відомостей, ніяких українських газет і журналів. Приходилось, на сміх 
людям, укладати в формі якихось оповідань, повістей відомості про лікарську 
справу, про хороби, – аби то цензура пропустила! Наука в школі була на мові 
російській, і більш дітей селянських та школа мучила, як учила. Не маючи до 
читання українських книжок, ученики, вийшовши з школи, по кількох літах 
відвикали читати, забували і те, чому навчилися в школі, і народ, зістаючись 
темним і непросвіченим, біднів, підупадав, лишавсь позаду інших народів.

На се не раз вказували українці правительству, та се нічого не помагало. 
Правительство боялось, що з того вийде “сепаратизм”, розлука українського 
народу з російським (великоруським), і ніяким чином не хотіло пристати на 
се. Тільки після погрому Росії в війні з Японією збентежене правительство 
не чуло вже себе в силі противстати громадському рухові, домаганням нового, 
свобідного ладу, й пішло на ріжні уступки.

Тоді і в українській справі комітет міністрів признав, при кінці 1904 
року, що всі заборони українського слова робили тільки шкоду українському 
селянству, а користі від них нема. Постановив все-таки запитати ще в тій 
справі гадки ріжних установ (академії наук, університетів тощо) і вони також 
висловились за висвободження українського слова від сих заборон. Проте все 
ж таки правительство так і не зважилось знести указу 1896 р., і його заборони 
упали тільки тоді, як покасовано взагалі всякі обмеження друкованого слова 
весною 1906 р.

Восени 1905 р. почалась в Росії справжня революція, і тоді царський 
маніфест 17-го жовтня пообіцяв Росії свободи і конституційний устрій: що 
закони видаватимуть народні депутати (Державна Дума), і 1906 року скли-
кано першу Думу. На неї покладали великі надії, що вона дасть справедливі 
закони й порядки Росії. Було в Думі багато українців, які утворили осібну 
фракцію і намірялись доводити потребу автономного устрою України, щоб 
вона сама правила своїми справами, і щоб Росія стала федерацією – так, як 
то хотіли ще кирило-мефодіївські братчики.
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би то “примирити з собою російське правительство”, – Драгоманов доводив, 
що податливістю та покірністю тут нічого не можна здобути. Треба спертися 
на народі, взяти своїм завданням соціальні реформи, які б підняли нарід, його 
добробут, свідомість, дбати про освіту й усвідомлення сього народу, розвинути 
для нього відповідну літературу і разом з його зростом і поступом розширяти 
рамці національної української культури.

За порозумінням з земляками і за їх допомогою взявся він вести укра-
їнські видання і пробував осістись для сього в Галичині. Одначе австрійська 
цензура була тоді ще доволі-таки темна і страшенно боялась усього, що пахло 
соціалізмом, тому Драгоманов кінець кінцем рішивсь осістися в свобіднішій 
Швейцарії, в Женеві, і тут за поміччю молодших товаришів видавав в 1870 і 
1880-х роках політичні збірники і другі інші книжки, які ширились не тільки 
за границею, а і в російськім громадянстві, особливо серед молодіжі. Війшов 
у тісні зносини з галицькими громадянами більш поступовими, з молодіжжю, 
і серед них старавсь поширити свої гадки – про потребу перебудови життя 
на європейський спосіб, щоб пересадити на галицький ґрунт європейські ідеї, 
здобутки критичної, наукової мислі, соціалістичні й політичні домагання.

Під впливом отсих європейських ідей починається новий рух в україн-
ськім громадянстві Росії. Стає помітним уже з 1880-х, і потім ще виразніше 
в 1890-х і 1900-х роках. Чисто культурницькі інтереси, або українофільські 
(“українолюбні” себто), що цурались політичної боротьби, різкої опозиції пра-
вительству та радили займатись українознавством, або красним письменством, 
в межах дозволеного, – уступають своє місце політичній, програмній роботі. 
Поруч народництва культурного й економічного – що дбало про освіту та 
добробут народний, наростає політичне: політичний і соціальний радикалізм, 
що накликає до глибокого перестрою і громадського, і державного життя, до 
змін самих основ в відносинах, в яких люди живуть і працюють.

Українське громадянство вертається з новим завзяттям до старих про-
грамних ідей кирило-мефодіївців. Розробляє їх, відкидаючи романтичні мрії й 
вибираючи те певне і реальне, що має послужити добру народному й інтере-
сам трудящого люду, на котрім опирає воно ще більш рішуче свою політичну 
програму. З’являються початки партійного поділу. В 1880-х роках в Галичині 
народовці, з культурної течії перетворившись в політичну партію, перейшли до 
організаційної політичної роботи. З початком 1890-х рр. з людей, що стояли 
під впливами Драгоманова, твориться партія радикальна. Вона жваво захо-
дилась коло політичної праці між народом і завзято виступила против проби 
порозуміння (“угоди”) старших народовців з австрійським правительством і 
польською шляхтою.

Сим порозумінням народовці хотіли у польської шляхти, що держала в 
своїх руках край, його сойм і його адміністрацію, купити ріжні уступки для 
української національної культури. Шляхта обіцяла, напр., дати свою згоду 
ще на одну українську гімназію, на катедру історії в Львівськім університеті 

і т. ін., – чого правительство без її згоди не хотіло, або не могло зробити. 
Радикали гаряче виступили против сеї згоди з панами, та ще за таку марну 
ціну, і під впливом їх протестів сю угоду розірвано.

30. ПЕРША СВОБОДА УКРАЇНСЬКОГО СЛОВА
Так українство не вмерло, а йшло наперед, не вважаючи на заборони. 

Особливо ясний був його поступ в Галичині, де стало тоді доволі свобідно 
українському життю, бо цензура була легша і навички до політичної свободи 
пішли глибоко в громадянство, в нарід.

Українському народові в Росії було далеко тяжче. Галицькі газети й 
книжки переважно були заборонені в Росії, мало хто їх і бачив тут, а в Росії 
далі не можна було видавати сливе ніяких українських книжок для поучення 
і для відомостей, ніяких українських газет і журналів. Приходилось, на сміх 
людям, укладати в формі якихось оповідань, повістей відомості про лікарську 
справу, про хороби, – аби то цензура пропустила! Наука в школі була на мові 
російській, і більш дітей селянських та школа мучила, як учила. Не маючи до 
читання українських книжок, ученики, вийшовши з школи, по кількох літах 
відвикали читати, забували і те, чому навчилися в школі, і народ, зістаючись 
темним і непросвіченим, біднів, підупадав, лишавсь позаду інших народів.

На се не раз вказували українці правительству, та се нічого не помагало. 
Правительство боялось, що з того вийде “сепаратизм”, розлука українського 
народу з російським (великоруським), і ніяким чином не хотіло пристати на 
се. Тільки після погрому Росії в війні з Японією збентежене правительство 
не чуло вже себе в силі противстати громадському рухові, домаганням нового, 
свобідного ладу, й пішло на ріжні уступки.

Тоді і в українській справі комітет міністрів признав, при кінці 1904 
року, що всі заборони українського слова робили тільки шкоду українському 
селянству, а користі від них нема. Постановив все-таки запитати ще в тій 
справі гадки ріжних установ (академії наук, університетів тощо) і вони також 
висловились за висвободження українського слова від сих заборон. Проте все 
ж таки правительство так і не зважилось знести указу 1896 р., і його заборони 
упали тільки тоді, як покасовано взагалі всякі обмеження друкованого слова 
весною 1906 р.

Восени 1905 р. почалась в Росії справжня революція, і тоді царський 
маніфест 17-го жовтня пообіцяв Росії свободи і конституційний устрій: що 
закони видаватимуть народні депутати (Державна Дума), і 1906 року скли-
кано першу Думу. На неї покладали великі надії, що вона дасть справедливі 
закони й порядки Росії. Було в Думі багато українців, які утворили осібну 
фракцію і намірялись доводити потребу автономного устрою України, щоб 
вона сама правила своїми справами, і щоб Росія стала федерацією – так, як 
то хотіли ще кирило-мефодіївські братчики.
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Та Думу розпущено дуже скоро, і другу так само, тому що і в ній біль-
шість депутатів виступала проти правительства. Змінено виборчий закон так, 
щоб якменше проходило прихильників свобідного ладу. Відібрано від селян 
право вибирати депутатів просто від себе, і після сього вже до Думи українці 
не проходили сливе таки зовсім, і Державна Дума нічого не дала українцям.

Російська революція 1905 р. відбилась і в українських землях Австрії. Від 
неї пішов великий рух взагалі по всьому світові, скрізь піднеслись прихильники 
свободи. В Австрії стали добиватись реформи виборчого права: щоб вибори 
до центрального парламенту держави (райхсрату) і до краєвих соймів були 
загальні, рівні, безпосередні й тайні. 

Але парламентську реформу німці з поляками так перевели на ділі, щоб 
якнайменше втратити з своїх привілегій. В Галичині так розділено виборчі 
округи, щоб русини-українці мали їх якомога менше, а поляки якомога більше. 
І як зійшовся сей новий “народний парламент” в 1907 році, то показалось, 
що недалеко відбіг він від старого. Верховодили в нім німці та поляки, за-
плутався він в національних суперечках і не зробив для народу нічого, в тім 
і для українців – хоч українських послів і було в нім більше, ніж давніше.

Про те ж, щоб призволити на справедливе виборче право до Галицького со-
йму, поляки ані думали. Українські посли пробували добитись у поляків уступок 
всякими способами: робили обструкцію, себто чинили всякі перешкоди соймовим 
нарадам – криком, музикою і т. ін. Але поляки не попускали, і тоді пішли на 
уступки українські посли. Пішли довгі торги і закінчились уже перед війною, на 
початку 1914 р. Замість рівного з поляками права згодились українські посли, 
щоб їх послів у соймі було 27%, себто трохи більше четвертої частини.

Так розвіялись надії українців на поправу політичну в Росії і в Австрії. 
Та все-таки перша російська революція дала їм багато. Впали заборони 
українського слова, для книжки й газети української мало бути рівне право 
з російською.

На ділі не так воно було: начальство й цензура по-давньому ненависно 
дивились на українське слово. Що проходило на російській мові, на укра-
їнській за се закривали газети, арештовували книжки, давали під суд та під 
грошові кари редакторів і авторів, а на села газет українських таки й зовсім не 
пускали, тих, що їх виписували, – гнали і карали. Про потребу для України 
ширших прав, про її право на автономію можна було говорити хіба тільки 
дуже обережно, більш натяками, як виразними словами, а про те, що Росія 
повинна б перетворитися на федерацію, так, як колись кирило-мефодіївські 
братчики собі укладали, про се ані згадати не можна було.

Всяку українську роботу, навіть культурну, не тільки що політичну, 
гальмовано всякими способами.

Такі поручення правительство давало своїм урядникам. Товариств укра-
їнських або не позволяли засновувати, або, причепившись за що-небудь, 
закривали й тягли їх старшину до суду.

Проте все-таки українці, привикши бідувати в попередніх літах, вміли 
використовувати і ту не бозна-яку свободу, яка їм тепер припала фактично. 
Сильно розвинулась література – наукова, популярна і красне письменство. 
Засновано наукове товариство в Києві, на взірець львівського, і почали ви-
ходити наукові видання його. Виступив цілий ряд талановитих письменників 
і поетів: Леся Українка (Косач-Квітка), Винниченко, Олесь, Чупринка й 
інші. Багато виходило популярної літератури для народу і широко ширилась 
вона серед нього, невважаючи на всі заборони й труднощі. Сей невидний 
посів потім приніс свій урожай!

31. ВЕЛИКА ВІЙНА І НИЩЕННЯ УКРАЇНСТВА
Хоч як незначні були політичні здобутки українства в порівнянні з його 

потребами, проте все-таки й ті прояви життєвої сили українського народу, 
які він дав у сих роках, дуже озлобили всіх його ворогів. Хоч які вони робили 
труднощі українському життю, хоч як перебивали його домагання, вони чули 
його силу – і страшенно лютували.

Досі вони доказували, особливо в Росії, що ніякого українського руху 
нема, що українську мову видумало кілька людей, ніхто тої мови не розуміє 
й не хоче. А тепер показувалось навпаки, що сей рух іде широко в грома-
дянстві, в народі. З злоби своєї видумували вони, що сей рух ведеться за 
німецькі марки, себто за гроші від правительства Германії – так як перед 
тим в Галичині поляки нарікали, що русинів видумав австрійський намісник 
в 1848 р., а в Росії казали, що українство – се польська інтрига проти Росії.

В Росії сі вороги накликали правительство до поновлення старих за-
борон 1876 р. В Галичині, маючи власть в своїх, польських, руках, вони 
власними силами старались чим можна принищити український рух. Та за-
взята боротьба, яку вели українці з польським пануванням за всі отсі роки, 
страшенно роздражнила обидві сторони (особливо сильне вражіння зробило, 
коли студент-українець убив намісника Галичини гр. Потоцького як ворога 
українців). Угода в справі виборів до сойму, на початку 1914 р., нітрохи не 
полагодила відносин: вони були напружені до крайності.

В Росії заборони святкувань століття Шевченкових уродин викликали 
великі маніфестації в Києві і велику дебату про українство в Державній Думі. 
Недовго перед тим українці договорились з поступовими російськими партія-
ми, щоб вони берегли українських інтересів в Думі, замість українців, котрих 
не стало в Думі після останнього виборчого закону, тому російські поступові 
депутати виступили проти заборон українства, на великий гнів його ворогів.

Сі вороги чекали давно сподіваної війни Росії з Австрією, щоб тоді 
порахуватись з українством. І коли літом 1914 р. ся війна почалась, вони 
справді першим ділом кинулись нищити українців. В Галичині, закидаючи 
зраду, почали арештовувати й висилати спочатку так званих москвофілів, 
потім і українців. На російській Україні адміністрація, що раніше не рішалась 
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Та Думу розпущено дуже скоро, і другу так само, тому що і в ній біль-
шість депутатів виступала проти правительства. Змінено виборчий закон так, 
щоб якменше проходило прихильників свобідного ладу. Відібрано від селян 
право вибирати депутатів просто від себе, і після сього вже до Думи українці 
не проходили сливе таки зовсім, і Державна Дума нічого не дала українцям.

Російська революція 1905 р. відбилась і в українських землях Австрії. Від 
неї пішов великий рух взагалі по всьому світові, скрізь піднеслись прихильники 
свободи. В Австрії стали добиватись реформи виборчого права: щоб вибори 
до центрального парламенту держави (райхсрату) і до краєвих соймів були 
загальні, рівні, безпосередні й тайні. 

Але парламентську реформу німці з поляками так перевели на ділі, щоб 
якнайменше втратити з своїх привілегій. В Галичині так розділено виборчі 
округи, щоб русини-українці мали їх якомога менше, а поляки якомога більше. 
І як зійшовся сей новий “народний парламент” в 1907 році, то показалось, 
що недалеко відбіг він від старого. Верховодили в нім німці та поляки, за-
плутався він в національних суперечках і не зробив для народу нічого, в тім 
і для українців – хоч українських послів і було в нім більше, ніж давніше.

Про те ж, щоб призволити на справедливе виборче право до Галицького со-
йму, поляки ані думали. Українські посли пробували добитись у поляків уступок 
всякими способами: робили обструкцію, себто чинили всякі перешкоди соймовим 
нарадам – криком, музикою і т. ін. Але поляки не попускали, і тоді пішли на 
уступки українські посли. Пішли довгі торги і закінчились уже перед війною, на 
початку 1914 р. Замість рівного з поляками права згодились українські посли, 
щоб їх послів у соймі було 27%, себто трохи більше четвертої частини.

Так розвіялись надії українців на поправу політичну в Росії і в Австрії. 
Та все-таки перша російська революція дала їм багато. Впали заборони 
українського слова, для книжки й газети української мало бути рівне право 
з російською.

На ділі не так воно було: начальство й цензура по-давньому ненависно 
дивились на українське слово. Що проходило на російській мові, на укра-
їнській за се закривали газети, арештовували книжки, давали під суд та під 
грошові кари редакторів і авторів, а на села газет українських таки й зовсім не 
пускали, тих, що їх виписували, – гнали і карали. Про потребу для України 
ширших прав, про її право на автономію можна було говорити хіба тільки 
дуже обережно, більш натяками, як виразними словами, а про те, що Росія 
повинна б перетворитися на федерацію, так, як колись кирило-мефодіївські 
братчики собі укладали, про се ані згадати не можна було.

Всяку українську роботу, навіть культурну, не тільки що політичну, 
гальмовано всякими способами.

Такі поручення правительство давало своїм урядникам. Товариств укра-
їнських або не позволяли засновувати, або, причепившись за що-небудь, 
закривали й тягли їх старшину до суду.

Проте все-таки українці, привикши бідувати в попередніх літах, вміли 
використовувати і ту не бозна-яку свободу, яка їм тепер припала фактично. 
Сильно розвинулась література – наукова, популярна і красне письменство. 
Засновано наукове товариство в Києві, на взірець львівського, і почали ви-
ходити наукові видання його. Виступив цілий ряд талановитих письменників 
і поетів: Леся Українка (Косач-Квітка), Винниченко, Олесь, Чупринка й 
інші. Багато виходило популярної літератури для народу і широко ширилась 
вона серед нього, невважаючи на всі заборони й труднощі. Сей невидний 
посів потім приніс свій урожай!

31. ВЕЛИКА ВІЙНА І НИЩЕННЯ УКРАЇНСТВА
Хоч як незначні були політичні здобутки українства в порівнянні з його 

потребами, проте все-таки й ті прояви життєвої сили українського народу, 
які він дав у сих роках, дуже озлобили всіх його ворогів. Хоч які вони робили 
труднощі українському життю, хоч як перебивали його домагання, вони чули 
його силу – і страшенно лютували.

Досі вони доказували, особливо в Росії, що ніякого українського руху 
нема, що українську мову видумало кілька людей, ніхто тої мови не розуміє 
й не хоче. А тепер показувалось навпаки, що сей рух іде широко в грома-
дянстві, в народі. З злоби своєї видумували вони, що сей рух ведеться за 
німецькі марки, себто за гроші від правительства Германії – так як перед 
тим в Галичині поляки нарікали, що русинів видумав австрійський намісник 
в 1848 р., а в Росії казали, що українство – се польська інтрига проти Росії.

В Росії сі вороги накликали правительство до поновлення старих за-
борон 1876 р. В Галичині, маючи власть в своїх, польських, руках, вони 
власними силами старались чим можна принищити український рух. Та за-
взята боротьба, яку вели українці з польським пануванням за всі отсі роки, 
страшенно роздражнила обидві сторони (особливо сильне вражіння зробило, 
коли студент-українець убив намісника Галичини гр. Потоцького як ворога 
українців). Угода в справі виборів до сойму, на початку 1914 р., нітрохи не 
полагодила відносин: вони були напружені до крайності.

В Росії заборони святкувань століття Шевченкових уродин викликали 
великі маніфестації в Києві і велику дебату про українство в Державній Думі. 
Недовго перед тим українці договорились з поступовими російськими партія-
ми, щоб вони берегли українських інтересів в Думі, замість українців, котрих 
не стало в Думі після останнього виборчого закону, тому російські поступові 
депутати виступили проти заборон українства, на великий гнів його ворогів.

Сі вороги чекали давно сподіваної війни Росії з Австрією, щоб тоді 
порахуватись з українством. І коли літом 1914 р. ся війна почалась, вони 
справді першим ділом кинулись нищити українців. В Галичині, закидаючи 
зраду, почали арештовувати й висилати спочатку так званих москвофілів, 
потім і українців. На російській Україні адміністрація, що раніше не рішалась 
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слухати противукраїнських порад, тепер вповні пішла за ними. Зараз з по-
чатком війни позакривано українські газети, почали арештовувати й висилати 
українських діячів.

Коли російські війська зайняли Львів і сливе всю східну Галичину (восени 
1914 р.), в російських правительствених кругах рішили, що тепер уже можна 
буде знищити українство до решти, до кореня. На Галичину вони дивилися 
здавна як на джерело українства – хоч воно розвинулось там якраз за поміччю 
й підмогою українців з Росії. Тому думали, що як тепер знищать українців в 
самій Галичині, то зможуть його задавити зовсім.

Почали там закривати українські часописі, товариства, книгарні, виводити 
українську мову з шкіл, з урядів і всяких установ – заводити російську та 
польську. Полякам полишали права, а тільки українців та ще євреїв хотіли 
знищити. Українську інтелігенцію, свідоміших міщан і селян почали цілими 
сотнями і тисячами арештовувати, волочити по тюрмах і висилати етапами до 
Росії, до далеких губерній і на Сибір.

Страшенно се робилось жорстоко і немилосердно, не кажучи вже, що 
безправно і беззаконно. Несповна рік господарили так в Галичині російські 
війська і власті, і за сей час дійсно страшенно знищили тамошніх українців. 
Потім, коли німці натиснули і російському війську прийшлось виходити звідти, 
ще на виході вивозили російські урядовці всіх “підозрілих”, а також багато 
селян позабирали з собою, обіцюючи їм гроші і землю в Росії.

В пограничних українських землях в Росії вони підіймали людей і зму-
шували їх також уступатися до внутрішніх губерній. Робилось се теж нероз-
важно і необачно, і сила народу і всякого достатку погинуло в сім виселенні, 
зруйнувався сей край до решти. І знов того найбільше пильнували, аби зада-
вити українство; не позволяли засновувати українських комітетів для опіки і 
допомоги тим біженцям так, як позволяли комітети польські, литовські і всякі 
інші, не дозволяли заводити українських шкіл для дітей й ін.

Страшенно потерпіла Україна. Від страшної “Руїни” часів Дорошенка, 
від великого тодішнього “Згону”, як силоміць зганяли українських людей за 
Дніпро, не переживав наш край, наш нарід такого знищення, лютого й не-
милосердного. Захланно, злорадно понищено культурні здобутки й засоби 
його, сотворені такою тяжкою працею цілих поколінь. Спинено культурне і 
національне життя. Перестали виходить книги, газети, все. Київська цензу-
ра, користаючи з воєнних обставин, заявила, що не буде пропускати ніяких 
українських книг, писаних українською, а не общерусскою правописею. Через 
се припинилися й ті журнали й видання, які ще не були заборонені, спинилась 
усяка видавнича робота.

Покладаючись на той недавній договір з поступовими російськими депута-
тами Державної Думи, українці хоч через них хотіли піднести протест против 
усього отсього безправства – против такого нищення українського життя. 
Та сі союзники не хотіли тепер перешкоджати правительству, зай нятому  

війною. Тільки як провалилась окупація Галичини і почались міркування, що 
не без вини в тім була й противукраїнська політика російської адміністрації 
в Галичині, – тоді знято про се мову в Думі, і заговорено про заборони та 
утиски на українство в Галичині.

Але тільки що заговорено, а ніякого натиску на правительство не вчинено 
й справу відложено. Правительство вело свої утиски все дальше й гостріше, і 
в останнім часі перед революцією вони дійшли до небувалого завзяття.

Незвичайно сумно складались справи і в Галичині. Край вернувся під 
Австрію, але замість потіхи по всіх перенесених стражданнях і знищенню 
тутешні українці від австрійського правительства (котре вони всіми силами 
підтримували в війні з Росією, сподіваючися полегші свому народові) по-
чули зовсім інше. Щоб галицьким полякам не кортіло до нового польського 
королівства (що мало утворитись з польських земель Росії), австрійський 
цісар обіцяв поширити автономні права Галичини так, щоб вона була зовсім 
самостійна в своїх справах. Се значило, що галицькі українці були б зовсім 
у власті поляків. Страшенно се знеохотило їх до Австрії, але не видко було 
ніякого способу тому запобігти.

Так сумно складалось українське життя, коли налетіла російська рево-
люція і все змінила.

32. РЕВОЛЮЦІЯ І ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ
Саме в Шевченківські дні 1917 р. стались великі військові рухи в Петер-

бурзі, які стали початком російської революції – принесли визволення народам 
Росії, в тім і Україні. Як оповідають, початок тому дала українська агітація 
між солдатами-українцями в учебній команді одного з запасних гвардійських 
полків. Коли пішла вість про те, що царське правління впало, українці, що 
жадібно весь час слідили за його ослабленням, зараз покористувались новою 
свободою, щоб вивести на світ свої потайні організації, відновити товариства, 
видання, газети. Нелегко се було – бо видавниче діло взагалі прийшло до 
великого розстрою за час війни, а українське таки й зовсім убите було ще 
тими всіми заборонами та утисками. Проте, зголоднівши за національним 
життям за сі роки Руїни, українське громадянство запопадливо поборювало 
всі трудності й енергійно організувалось, будило національну свідомість і 
агітувало за національними домаганнями.

Стара політична українська організація, що носила назву “Товариства 
українських поступовців” (ТУП) і підтримувала організацію й зв’язь в укра-
їнськім громадянстві під час останнього лихоліття, вийшла з свого потаємного 
існування й взяла на себе початок заснування політичного всеукраїнського 
об’єднання. В перших днях революції (7 марта-березня) в Києві за її приводом 
зав’язалась “Українська Центральна Рада”, з представників усяких партій 
та груп, і взяла на себе ролю центрального органу для об’єднання політичної 
діяльності українського громадянства.
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слухати противукраїнських порад, тепер вповні пішла за ними. Зараз з по-
чатком війни позакривано українські газети, почали арештовувати й висилати 
українських діячів.

Коли російські війська зайняли Львів і сливе всю східну Галичину (восени 
1914 р.), в російських правительствених кругах рішили, що тепер уже можна 
буде знищити українство до решти, до кореня. На Галичину вони дивилися 
здавна як на джерело українства – хоч воно розвинулось там якраз за поміччю 
й підмогою українців з Росії. Тому думали, що як тепер знищать українців в 
самій Галичині, то зможуть його задавити зовсім.

Почали там закривати українські часописі, товариства, книгарні, виводити 
українську мову з шкіл, з урядів і всяких установ – заводити російську та 
польську. Полякам полишали права, а тільки українців та ще євреїв хотіли 
знищити. Українську інтелігенцію, свідоміших міщан і селян почали цілими 
сотнями і тисячами арештовувати, волочити по тюрмах і висилати етапами до 
Росії, до далеких губерній і на Сибір.

Страшенно се робилось жорстоко і немилосердно, не кажучи вже, що 
безправно і беззаконно. Несповна рік господарили так в Галичині російські 
війська і власті, і за сей час дійсно страшенно знищили тамошніх українців. 
Потім, коли німці натиснули і російському війську прийшлось виходити звідти, 
ще на виході вивозили російські урядовці всіх “підозрілих”, а також багато 
селян позабирали з собою, обіцюючи їм гроші і землю в Росії.

В пограничних українських землях в Росії вони підіймали людей і зму-
шували їх також уступатися до внутрішніх губерній. Робилось се теж нероз-
важно і необачно, і сила народу і всякого достатку погинуло в сім виселенні, 
зруйнувався сей край до решти. І знов того найбільше пильнували, аби зада-
вити українство; не позволяли засновувати українських комітетів для опіки і 
допомоги тим біженцям так, як позволяли комітети польські, литовські і всякі 
інші, не дозволяли заводити українських шкіл для дітей й ін.

Страшенно потерпіла Україна. Від страшної “Руїни” часів Дорошенка, 
від великого тодішнього “Згону”, як силоміць зганяли українських людей за 
Дніпро, не переживав наш край, наш нарід такого знищення, лютого й не-
милосердного. Захланно, злорадно понищено культурні здобутки й засоби 
його, сотворені такою тяжкою працею цілих поколінь. Спинено культурне і 
національне життя. Перестали виходить книги, газети, все. Київська цензу-
ра, користаючи з воєнних обставин, заявила, що не буде пропускати ніяких 
українських книг, писаних українською, а не общерусскою правописею. Через 
се припинилися й ті журнали й видання, які ще не були заборонені, спинилась 
усяка видавнича робота.

Покладаючись на той недавній договір з поступовими російськими депута-
тами Державної Думи, українці хоч через них хотіли піднести протест против 
усього отсього безправства – против такого нищення українського життя. 
Та сі союзники не хотіли тепер перешкоджати правительству, зай нятому  

війною. Тільки як провалилась окупація Галичини і почались міркування, що 
не без вини в тім була й противукраїнська політика російської адміністрації 
в Галичині, – тоді знято про се мову в Думі, і заговорено про заборони та 
утиски на українство в Галичині.

Але тільки що заговорено, а ніякого натиску на правительство не вчинено 
й справу відложено. Правительство вело свої утиски все дальше й гостріше, і 
в останнім часі перед революцією вони дійшли до небувалого завзяття.

Незвичайно сумно складались справи і в Галичині. Край вернувся під 
Австрію, але замість потіхи по всіх перенесених стражданнях і знищенню 
тутешні українці від австрійського правительства (котре вони всіми силами 
підтримували в війні з Росією, сподіваючися полегші свому народові) по-
чули зовсім інше. Щоб галицьким полякам не кортіло до нового польського 
королівства (що мало утворитись з польських земель Росії), австрійський 
цісар обіцяв поширити автономні права Галичини так, щоб вона була зовсім 
самостійна в своїх справах. Се значило, що галицькі українці були б зовсім 
у власті поляків. Страшенно се знеохотило їх до Австрії, але не видко було 
ніякого способу тому запобігти.

Так сумно складалось українське життя, коли налетіла російська рево-
люція і все змінила.

32. РЕВОЛЮЦІЯ І ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ
Саме в Шевченківські дні 1917 р. стались великі військові рухи в Петер-

бурзі, які стали початком російської революції – принесли визволення народам 
Росії, в тім і Україні. Як оповідають, початок тому дала українська агітація 
між солдатами-українцями в учебній команді одного з запасних гвардійських 
полків. Коли пішла вість про те, що царське правління впало, українці, що 
жадібно весь час слідили за його ослабленням, зараз покористувались новою 
свободою, щоб вивести на світ свої потайні організації, відновити товариства, 
видання, газети. Нелегко се було – бо видавниче діло взагалі прийшло до 
великого розстрою за час війни, а українське таки й зовсім убите було ще 
тими всіми заборонами та утисками. Проте, зголоднівши за національним 
життям за сі роки Руїни, українське громадянство запопадливо поборювало 
всі трудності й енергійно організувалось, будило національну свідомість і 
агітувало за національними домаганнями.

Стара політична українська організація, що носила назву “Товариства 
українських поступовців” (ТУП) і підтримувала організацію й зв’язь в укра-
їнськім громадянстві під час останнього лихоліття, вийшла з свого потаємного 
існування й взяла на себе початок заснування політичного всеукраїнського 
об’єднання. В перших днях революції (7 марта-березня) в Києві за її приводом 
зав’язалась “Українська Центральна Рада”, з представників усяких партій 
та груп, і взяла на себе ролю центрального органу для об’єднання політичної 
діяльності українського громадянства.
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Метою її вона поставила здійснення домагання, винесеного ще кирило-
мефодіївцями і потім незмінно підтримуваного політичними українськими ор-
ганізаціями: широкої автономії України в Російській федеративній республіці. 
Пізніше ся платформа (себто чергове завдання) організації була поширена, 
до неї внесено також справи економічні, забезпечення інтересів трудящого 
народу.

Заснування такого політичного об’єднання дуже відповідало потребам 
часу, і тому українське громадянство і весь організований народ стрів Цен-
тральну Раду з великою прихильністю, признав її своїм зверхнім органом, 
тимчасовим національним українським урядом.

По Великодніх святах (6–8 квітня) скликано в Києві Всеукраїнський 
національний з’їзд з представників всіх українських організацій і установ, і 
він перевибрав Центральну Раду на нових основах, з представників губерній 
і міст, українських партій і професійних груп. Потім великі з’їзди скликані в 
травні: Всеукраїнський військовий перший і другий, Всеукраїнський селян-
ський, і нарешті робітничий з’їзд доповнили його склад, вибравши великі 
ради військових, селянських і робітничих депутатів і включивши їх у склад 
У.Ц.Ради. Вони представляли собою великі маси українського народу (на 
селянськім з’їзді були представники близько тисячі волостей, на першім вій-
ськовім з’їзді – без малого мільйону, а на другім – поверх півтора мільйону 
озброєного українського народу).

Доповнена сими родами Ц. Рада стала правдивим органом широких укра-
їнських мас, трудящого люду. Її авторитет признали й українці австрійські, 
американські та інші українські колонії.

Ствердивши свою силу в українськім народі, мусила Центральна Рада 
уставити відносини до центрального російського уряду і до неукраїнських ор-
ганізацій України. Вже на першім великім українськім вічі в Києві 19 березня 
зібрані поручили їй передати центральному російському урядові домагання, 
щоб він признав своєю заявою потребу широкої автономії для України. Та 
тодішній російський уряд сам стояв так непевно, що не було чого до нього з 
тим звертатись. По тім військовий з’їзд нагадав про се саме, і Центральна 
Рада в середині травня (мая) вислала депутацію до уряду, щоби домагатися 
такої заяви й ріжних підготовчих розпоряджень для переведення автономії. 
Але російський уряд поставивсь неприхильно до сих домагань і відмовив їм 
по всій лінії.

Тоді представники мільйонів українського народу, зібрані в тім часі (в 
перших днях червня) зажадали від Ради, щоб вона без огляду на російський 
уряд сама приступила до фактичного переведення в життю підстав автономного 
ладу. Сповняючи сю волю народну, Ц. Рада дня 10 червня оголосила свій 
Перший універсал до українського народу, оповіщаючи його, що однині вона 
сама творитиме нове життя на Вкраїні, й покликала до послуху своїм наказам.

Сей універсал зробив велике вражіння. Воно ще збільшилось, коли Цен-
тральна Рада зараз же приступила до формування свого виконавчого органу, 
Генерального секретаріату, для завідування ріжними справами. Тимчасом як 
ворожо до українства настроєні люди страшно ярилися на Ц. Раду за те, що 
вона, мовляв, хоче захопити власть на Україні, – в центральному уряді взяли 
перевагу розважні голоси міністрів-соціалістів. Міністри, вислані російським 
урядом в днях 29 і 30 червня, відбули в Києві нараду з Ц. Радою і ген. сек-
ретарями в справі будучого управління на Україні. Генеральний секретаріат, 
вибраний Ц. Радою, на будуче мав бути вищим органом управління на Україні.

Україна діставала автономію. Центральна Рада, доповнена представника-
ми неукраїнських народностей України, мала бути верховним органом краю. 
Генеральний секретаріат мав перебрати на себе виконавчу власть в краю.

Після того як порозуміння з Ц. Радою було затверджене центр. урядом 
і проголошене другим універсалом Ц. Ради (3 липня), представники неукра-
їнських організацій війшли в склад Малої Ради (Комітету Ц. Ради) і вона 
розпочала свою діяльність уже як орган цілого краю й усеї його людності – не 
тільки української.

Здавалось, життя України виходило на рівний шлях і український народ 
в порозумінні з центральним урядом і неукраїнськими демократичними ор-
ганізаціями міг узятись до будування нового громадського ладу. Але не так 
воно пішло, і на дорозі своїй українство стріло нові перешкоди, нові намагання 
спинити його розвій.

Після того як Центр. Рада поповнилась неукраїнськими представниками, 
вона вибрала наново Генеральний секретаріат, згідно з умовою, виробила для 
нього статут і подала на затвердження центрального уряду. Але за той час 
стались великі розрухи в Петербурзі, міністерство змінилось, взяли велику 
силу люди, неприхильні українству. Правительство не прийняло статуту, 
виробленого Малою Радою, видало свій, полишивши Ген. секретаріатові 
управління тільки в п’яти українських губерніях, та й то не по всім справам.

Було се дуже негарно і для діла некорисно. Але з огляду на грізні об-
ставини Ц. Рада не хотіла розривати з центральним урядом і російською 
демократією й рішила формувати Г. секретаріат тим часом на підставі пра-
вительственої інструкції.

Обставини справді були грізні. Петербурзькі замішання перекинулись 
на фронт, в Галичині деякі військові частини відкрили границю і починили 
страшне спустошення в прифронтових місцях. Німецьке військо зайняло східну 
Галичину, котру досі тримало російське військо, й посунуло на Волинь і По-
ділля. Місяць пізніше німецьке військо прорвало фронт під Ригою, пішло на 
Петербург, а вищий генералітет пробував підняти повстання.

В таких тяжких обставинах політичний розум наказував урядові і демокра-
тії російській зв’язатись якнайтісніше з щиро демократичними течіями в усіх 
краях і областях, щоб охоронити державу від розвалу, а здобуті революцією 
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Метою її вона поставила здійснення домагання, винесеного ще кирило-
мефодіївцями і потім незмінно підтримуваного політичними українськими ор-
ганізаціями: широкої автономії України в Російській федеративній республіці. 
Пізніше ся платформа (себто чергове завдання) організації була поширена, 
до неї внесено також справи економічні, забезпечення інтересів трудящого 
народу.

Заснування такого політичного об’єднання дуже відповідало потребам 
часу, і тому українське громадянство і весь організований народ стрів Цен-
тральну Раду з великою прихильністю, признав її своїм зверхнім органом, 
тимчасовим національним українським урядом.

По Великодніх святах (6–8 квітня) скликано в Києві Всеукраїнський 
національний з’їзд з представників всіх українських організацій і установ, і 
він перевибрав Центральну Раду на нових основах, з представників губерній 
і міст, українських партій і професійних груп. Потім великі з’їзди скликані в 
травні: Всеукраїнський військовий перший і другий, Всеукраїнський селян-
ський, і нарешті робітничий з’їзд доповнили його склад, вибравши великі 
ради військових, селянських і робітничих депутатів і включивши їх у склад 
У.Ц.Ради. Вони представляли собою великі маси українського народу (на 
селянськім з’їзді були представники близько тисячі волостей, на першім вій-
ськовім з’їзді – без малого мільйону, а на другім – поверх півтора мільйону 
озброєного українського народу).

Доповнена сими родами Ц. Рада стала правдивим органом широких укра-
їнських мас, трудящого люду. Її авторитет признали й українці австрійські, 
американські та інші українські колонії.

Ствердивши свою силу в українськім народі, мусила Центральна Рада 
уставити відносини до центрального російського уряду і до неукраїнських ор-
ганізацій України. Вже на першім великім українськім вічі в Києві 19 березня 
зібрані поручили їй передати центральному російському урядові домагання, 
щоб він признав своєю заявою потребу широкої автономії для України. Та 
тодішній російський уряд сам стояв так непевно, що не було чого до нього з 
тим звертатись. По тім військовий з’їзд нагадав про се саме, і Центральна 
Рада в середині травня (мая) вислала депутацію до уряду, щоби домагатися 
такої заяви й ріжних підготовчих розпоряджень для переведення автономії. 
Але російський уряд поставивсь неприхильно до сих домагань і відмовив їм 
по всій лінії.

Тоді представники мільйонів українського народу, зібрані в тім часі (в 
перших днях червня) зажадали від Ради, щоб вона без огляду на російський 
уряд сама приступила до фактичного переведення в життю підстав автономного 
ладу. Сповняючи сю волю народну, Ц. Рада дня 10 червня оголосила свій 
Перший універсал до українського народу, оповіщаючи його, що однині вона 
сама творитиме нове життя на Вкраїні, й покликала до послуху своїм наказам.

Сей універсал зробив велике вражіння. Воно ще збільшилось, коли Цен-
тральна Рада зараз же приступила до формування свого виконавчого органу, 
Генерального секретаріату, для завідування ріжними справами. Тимчасом як 
ворожо до українства настроєні люди страшно ярилися на Ц. Раду за те, що 
вона, мовляв, хоче захопити власть на Україні, – в центральному уряді взяли 
перевагу розважні голоси міністрів-соціалістів. Міністри, вислані російським 
урядом в днях 29 і 30 червня, відбули в Києві нараду з Ц. Радою і ген. сек-
ретарями в справі будучого управління на Україні. Генеральний секретаріат, 
вибраний Ц. Радою, на будуче мав бути вищим органом управління на Україні.

Україна діставала автономію. Центральна Рада, доповнена представника-
ми неукраїнських народностей України, мала бути верховним органом краю. 
Генеральний секретаріат мав перебрати на себе виконавчу власть в краю.

Після того як порозуміння з Ц. Радою було затверджене центр. урядом 
і проголошене другим універсалом Ц. Ради (3 липня), представники неукра-
їнських організацій війшли в склад Малої Ради (Комітету Ц. Ради) і вона 
розпочала свою діяльність уже як орган цілого краю й усеї його людності – не 
тільки української.

Здавалось, життя України виходило на рівний шлях і український народ 
в порозумінні з центральним урядом і неукраїнськими демократичними ор-
ганізаціями міг узятись до будування нового громадського ладу. Але не так 
воно пішло, і на дорозі своїй українство стріло нові перешкоди, нові намагання 
спинити його розвій.

Після того як Центр. Рада поповнилась неукраїнськими представниками, 
вона вибрала наново Генеральний секретаріат, згідно з умовою, виробила для 
нього статут і подала на затвердження центрального уряду. Але за той час 
стались великі розрухи в Петербурзі, міністерство змінилось, взяли велику 
силу люди, неприхильні українству. Правительство не прийняло статуту, 
виробленого Малою Радою, видало свій, полишивши Ген. секретаріатові 
управління тільки в п’яти українських губерніях, та й то не по всім справам.

Було се дуже негарно і для діла некорисно. Але з огляду на грізні об-
ставини Ц. Рада не хотіла розривати з центральним урядом і російською 
демократією й рішила формувати Г. секретаріат тим часом на підставі пра-
вительственої інструкції.

Обставини справді були грізні. Петербурзькі замішання перекинулись 
на фронт, в Галичині деякі військові частини відкрили границю і починили 
страшне спустошення в прифронтових місцях. Німецьке військо зайняло східну 
Галичину, котру досі тримало російське військо, й посунуло на Волинь і По-
ділля. Місяць пізніше німецьке військо прорвало фронт під Ригою, пішло на 
Петербург, а вищий генералітет пробував підняти повстання.

В таких тяжких обставинах політичний розум наказував урядові і демокра-
тії російській зв’язатись якнайтісніше з щиро демократичними течіями в усіх 
краях і областях, щоб охоронити державу від розвалу, а здобуті революцією 
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свободи – від противних замахів. Зібраний в Києві, закликом Центр. Ради, 
з’їзд народів, в місяці вересні, вказав на потребу негайної перебудови Росії 
на основах федерації, щоб неспожитими силами народів і областей спасти від 
загибелі державу, зробити її справжньою отчизною для них і одбудувати їх 
силами.

Але центральний уряд і російська демократія не зрозуміли сього – і по-
казали се на відносинах до найбільш організованої, найсильнішої з країн – 
України.

По ріжних відтяганнях центральний уряд в перших днях вересня затвердив 
поданих йому секретарів на ген. секретарствах. Але не дав в їх розпорядження 
потрібних засобів, далі мішавсь до управи України: призначав своїх комісарів 
поза Ц. Радою; велів їм далі вести зносини з центральними урядами поза 
нею; представлення ген. секретарів зіставляв без уваги. Взагалі виявив ясно, 
що, передаючи на папері краєву власть Ген. секретаріатові, в дійсності хоче 
зіставити все по-давньому. А сенат російський, так той і зовсім не згодивсь 
розпублікувати вироблену центральним урядом “інструкцію Ген. секретарі-
атові”, себто хотів уневажнити до решти всі уступки, зроблені українській 
автономії. Але се було неможливе.

33. УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА
Невірне поводження центрального уряду викликало незадоволення в 

українськім громадянстві, а в неприхильних українству кругах підняло знову 
надії, що може все-таки ще вдасться спекатись української автономії, взагалі 
українських домагань. Здержливість українських партій, Ц. Ради й секретарі-
ату, що не хотіли розриву в такій небезпечній хвилі, вони готові були вважати 
за вияв ослаблення українства і думали, що з ним можна вже не рахуватись.

Обставини справді були такі, що вимагали від Центральної Ради і секре-
таріату найбільш рішучих заходів, щоб охоронити край від руїни. Центральний 
уряд не приймав їх домагань в справі упорядкування земельних справ, в укра-
їнізації війська, а тим часом починались страшні грабежі, убивства, розрухи 
на Україні. Військові часті розлазились, банди дезертирів ходили по краю, 
особливо в західних, прифронтових губерніях, чинили погроми, розбивали 
двори, заводи, фабрики.

Центральний уряд сам не міг нічого зробити в сім і не давав змоги Ц. Раді 
зробити заходи для установлення ладу в краю. А нарешті зробив замах на її 
саму. З нагоди програми діяльності секретаріату, виложеної ним в декларації 
перед Ц. Радою, де секретаріат признавав потрібним скликати якнайскорше 
Українські установчі збори і брав на себе роботу по їх скликанню, централь-
ний уряд поручив київському прокуророві вчинити слідство про діяльність 
секретаріату і Ц. Ради, вжити на них карних заходів й викликав секретарів 
для дачі пояснень до себе.

Се була остання крапля, яка переповнила міру терпеливості й здержливості 
українського громадянства. Третій всеукраїнський військовий з’їзд, скликаний 
в 20-х днях жовтня, і Ц. Рада, зібрана на повну сесію з кінцем того ж місяця, 
висловились за потребу рішучих і енергійних заходів для того, щоб укріпити 
власть, заховати свободу і охоронити лад і право на Україні. Для сього треба 
було скінчити з подвійною ролею Ген. секретаріату, що був органом Центр. 
Ради, а разом з тим і органом центрального уряду. Треба було підвести під 
нього політичний фундамент української державності.

Думалось, що се й зроблять Українські установчі збори з початком 1918 
року. Але тут налетіла нова буря, яка не позволяла більше нічого відкладати. 
В 20-х же днях жовтня в Петербурзі почалось повстання соціалістів-боль-
шевиків, яке скінчилось упадком тимчасового уряду. Власть в Петербурзі й 
Москві після кривавої усобиці перейшла в руки народних комісарів, боль-
шевиків. Але їх не признавали ні на фронті, ні в краю. В державі настала 
анархія. Люди, які стояли на чолі воєнної управи в Києві, під видом боротьби 
з большевиками задумали розбити й знищити також і український рух, на-
пустивши на Ц. Раду козаків, чехів і ріжні інші несвідомі часті.

Ц. Рада була примушена взятись до способів рішучих. Тож коли вій-
ськовий з’їзд виніс постанову звернутись до неї з закликом про негайне про-
голошення Української Республіки, українські фракції Ц. Ради по довгім і 
ґрунтовнім обдумуванню сеї справи прийшли до того переконання, що дійсно 
в інтересах скріплення власті Ц. Ради і Генер. секретаріату, сеї справи далі не 
можна відкладати, і Українська Республіка мусить бути проголошена негайно, 
а разом з нею й певні основні принципи, реформи соціальні й економічні.

Проект Третього універсалу, в сих справах, внесений фракціями україн-
ських соціал-демократів і соціалістів-революціонерів, був прийнятий Ц. Радою 
7 падолиста, і Українська Народна Республіка була проголошена. Україна 
знов вернулась до державного існування, котрого була позбавлена царським 
самовластям.

Але українське громадянство все-таки ще не хотіло зріктись своїх дав-
ніх мрій про федерацію. Третій універсал заявляв, що, проголошуючи себе 
окремою республікою, Україна з тим не розриває своїх зв’язків з іншими 
народами й областями бувшої Російської імперії. Українське правительство – 
Генеральний секретаріат приложив всі старання до того, щоб порозумітися з 
ними щодо організації федеративного зв’язку: щоб республіки, які творилися 
в ріжних частях бувшої Росії, вислали своїх представників і утворили спільні 
міністерства для кермування спільними для всіх справами.

Та всі переговори про се не привели ні до чого. Народи й області Росії 
не важились зав’язувати якісь федеративні зв’язки між собою без найбіль-
шого члена тої будучої федерації – без Великоросії, а та не показувала до 
того ніякої охоти, навпаки, повела воєнний наступ на Україну і на Дон, що з 
іншими сусідніми землями хотів творити “Південно-Східну федерацію”. Тоді 
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свободи – від противних замахів. Зібраний в Києві, закликом Центр. Ради, 
з’їзд народів, в місяці вересні, вказав на потребу негайної перебудови Росії 
на основах федерації, щоб неспожитими силами народів і областей спасти від 
загибелі державу, зробити її справжньою отчизною для них і одбудувати їх 
силами.

Але центральний уряд і російська демократія не зрозуміли сього – і по-
казали се на відносинах до найбільш організованої, найсильнішої з країн – 
України.

По ріжних відтяганнях центральний уряд в перших днях вересня затвердив 
поданих йому секретарів на ген. секретарствах. Але не дав в їх розпорядження 
потрібних засобів, далі мішавсь до управи України: призначав своїх комісарів 
поза Ц. Радою; велів їм далі вести зносини з центральними урядами поза 
нею; представлення ген. секретарів зіставляв без уваги. Взагалі виявив ясно, 
що, передаючи на папері краєву власть Ген. секретаріатові, в дійсності хоче 
зіставити все по-давньому. А сенат російський, так той і зовсім не згодивсь 
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33. УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА
Невірне поводження центрального уряду викликало незадоволення в 

українськім громадянстві, а в неприхильних українству кругах підняло знову 
надії, що може все-таки ще вдасться спекатись української автономії, взагалі 
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за вияв ослаблення українства і думали, що з ним можна вже не рахуватись.
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шевиків. Але їх не признавали ні на фронті, ні в краю. В державі настала 
анархія. Люди, які стояли на чолі воєнної управи в Києві, під видом боротьби 
з большевиками задумали розбити й знищити також і український рух, на-
пустивши на Ц. Раду козаків, чехів і ріжні інші несвідомі часті.

Ц. Рада була примушена взятись до способів рішучих. Тож коли вій-
ськовий з’їзд виніс постанову звернутись до неї з закликом про негайне про-
голошення Української Республіки, українські фракції Ц. Ради по довгім і 
ґрунтовнім обдумуванню сеї справи прийшли до того переконання, що дійсно 
в інтересах скріплення власті Ц. Ради і Генер. секретаріату, сеї справи далі не 
можна відкладати, і Українська Республіка мусить бути проголошена негайно, 
а разом з нею й певні основні принципи, реформи соціальні й економічні.

Проект Третього універсалу, в сих справах, внесений фракціями україн-
ських соціал-демократів і соціалістів-революціонерів, був прийнятий Ц. Радою 
7 падолиста, і Українська Народна Республіка була проголошена. Україна 
знов вернулась до державного існування, котрого була позбавлена царським 
самовластям.

Але українське громадянство все-таки ще не хотіло зріктись своїх дав-
ніх мрій про федерацію. Третій універсал заявляв, що, проголошуючи себе 
окремою республікою, Україна з тим не розриває своїх зв’язків з іншими 
народами й областями бувшої Російської імперії. Українське правительство – 
Генеральний секретаріат приложив всі старання до того, щоб порозумітися з 
ними щодо організації федеративного зв’язку: щоб республіки, які творилися 
в ріжних частях бувшої Росії, вислали своїх представників і утворили спільні 
міністерства для кермування спільними для всіх справами.

Та всі переговори про се не привели ні до чого. Народи й області Росії 
не важились зав’язувати якісь федеративні зв’язки між собою без найбіль-
шого члена тої будучої федерації – без Великоросії, а та не показувала до 
того ніякої охоти, навпаки, повела воєнний наступ на Україну і на Дон, що з 
іншими сусідніми землями хотів творити “Південно-Східну федерацію”. Тоді 
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Ц. Рада, побачивши, що з федерації не виходить нічого, відложила сю справу 
на пізніше, а зараз постановила проголосити Україну зовсім окремою, само-
стійною, ні від кого не залежною державою, щоб ніхто не мішався до її справ 
і не перешкоджав їх порядкувати. Се й було зроблено Четвертим універсалом 
Ц. Ради 9 січня 1918 року.

Коли потім німці, прийшовши на Україну, настановили гетьмана, й він 
захотів силоміць зв’язати наново Україну з Росією й проголосив для сього 
федерацію, такої федерації ніхто з українців не схотів. Україна повстала, 
скинула гетьмана й наново проголосила Українську Республіку, самостійну 
й незалежну в падолисті 1918 року.

До неї тепер прилучилась і Галичина. Коли в світовій війні була зламана 
сила Німеччини, а з нею й Австрії (під осінь 1918 року), австрійський цісар 
попробував урятувати цілість своєї держави обіцянкою, що вона буде пере-
творена в федерацію. Але запізно прийшло се й тут – так само, як у Росії, 
стали говорити про федерацію тоді аж, як вона розвалилась і не стало чого 
федерувати. Угорщина, Чехія, за ними й Галичина проголосили себе само-
стійними республіками. Коли ж упало гетьманське правління на Україні, На-
ціональна Рада галицька постановила приєднатись до Української Народної 
Республіки під назвою “Західної області” її. Так було ухвалено 3 січня 1919 
року, і се об’єднання українських земель в одну державу було проголошено 
в Києві, в роковини проголошення української самостійності, 22 січня.
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ПЕРЕДМОВА

Все замітніше й сильніше прокидається останніми часами в нашім 
громадянстві живе і глибоке заінтересування нашою артистичною старови-
ною – пам’ятками побуту і культури, що носять на собі печать естетичного 
почуття і артистичної творчості, не виключаючи й тих недавніх століть, які 
ще так недавно з огляду на сю свою недавність зіставалися сливе зовсім поза 
межами наукового заінтересування. Те, що давніше було ділом небагатьох 
спеціалістів-антикваріїв, захоплює все ширші круги нашого громадянства, 
переходить, так би сказати, в наш інтелігентський обиход. Завзято збирають-
ся предмети старого побуту, які ще недавно гинули масами на очах публіки, 
перетоплювані, перепалювані на срібло і просто нищені “за непридатністю”. 
Наша недавня старовина – пам’ятки українського обиходу останніх століть 
входять в обстанову сучасного українського інтелігента, витісняючи ріжний 
риночний брік-а-брак. Артисти, будівничі й прості ремісники беруться ви-
користовувати – більше або менше зручно, але в усякім разі з замірами дуже 
похвальними, сей старий матеріал, щоб ужити його як скарбницю декора-
тивних мотивів для сучасного ужитку. Талановиті майстри, розриваючи з 
академічними традиціями, звертаються до пам’яток нашої старої творчості, 
відкриваючи в них глибоке артистичне розуміння – те почуття просторони і 
її художнього використання, яке було затрачене потім під впливами реалізму 
відродження. Починаються перші проби наукового студіювання сеї нашої 
артистичної спадщини, і т.д.

Все се ще дуже свіже, не усталене. Воно ще йде навпомацки, шукає на-
вмання. Але сі шукання глибоко симпатичні й цінні, і варті всякого спочуття 
й піддержки в широких кругах нашого громадянства – тим більше, що не 
можуть знайти опори в кругах професіональних цінителів і опікунів артизму, 
котрих наше громадянство так як би не мало й зовсім.

З погляду чисто естетичного цінні сі джерела артистичних інтересів, ес-
тетичних вражінь, які таким чином відкриваються на свійськім, ріднім ґрунті. 
З становища історичного важні сі дороги в глибину старого життя, в його 
найбільш глибокі, інтимні сфери, які обіцюють нам далеко глибше і повніше 
зрозуміння його, ніж яке могло бути осягнене на самім ґрунті соціальнім та 
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політичнім, а в кождім разі дають дуже цінне доповнення до студій відносин 
економічних чи соціальних. Нарешті, для сучасного національного життя мати-
муть величезну вагу нові зв’язки і сполучники, які будуть відкриті і відновлені 
з нашим минулим – взагалі все те, що скріпить наше почуття солідарності 
і зв’язі з одшедшими поколіннями, яке й служить властивою підставою на-
ціонального почуття, а у нас все ще таке слабе і кволе – тому що висить на 
небагатьох, більш продуманих, ніж органічно прийнятих і відчутих точках.

Щиро спочуваючи сим новим шуканням і їх поширенню, хотів би я послу-
жити їм отсею книжкою, котру випускаю тепер і за котрою б хотів випустити 
ряд подібних інших, коли обставини позволять. Служачи продовженням і 
доповненням моєї “Ілюстрованої історії України” – її популярного викладу 
історії українського життя і ужитого при тім ілюстраційного матеріалу, хотів 
би я – нехай би разом з нею послужили вони до заінтересування широких 
кругів нашого громадянства, і особливо його молодих паростей – нашої мо-
лодіжі не тільки змістом нашої старої минувшини, а і його формою: не тільки 
політичними, соціальними й культурними змаганнями, а і сферою артистичного 
життя і творчості, не тільки словесної, а і пластичної: всім тим, що прикраша-
ло сувору і тверду прозу і робило її зноснішою для поколінь, які переходили 
тернистою нивою нашого життя.

В сій книжці зібрані начерки культурного і національного руху, який так 
могутньо знявся серед приспаного і омертвілого українського життя і разом 
з могутнім соціальним рухом Східної України приготовив перше національне 
відродження наше, що так сильно, хоч і ненадовго заблисло блиском і полі-
тичної мислі, і національного усвідомлення, і розвоєм артистичної творчості, 
приготовивши ту цікаву своєрідну культуру, яка розвинулася, особливо там, 
де на ґрунті народнім витворилися певні інтелігентські чи півінтелігентські 
верстви і, сполучивши в своїм обиході народні елементи життя з певними ви-
могами вищої культурності, дали і в сфері артистичної творчості цікаві взірці 
сеї сполуки старої традиції з новими впливами. Популярно написані начерки 
сього руху (вибрані з моєї великої “Історії України” і відповідно переробле-
ні1) я ілюструю тут зразками тої артистичної культури, яка розвивалася на 
ґрунті національного руху, в них описаного. Маючи на увазі в ілюстрації, 
як і в викладі, завдання популяризаційні, я мусив дбати до певної міри про 
те, щоб зробити її можливо ріжнородною й інтересною; не мав гадки давати 
якийсь систематичний атлас пам’яток старої графіки, про те цікавий глядач 
знайде тут досить суцільний матеріал – образ нашого старого друкарського і 
граверського куншта, як він починає розвиватися з кінця XVI в., сполучаючи 
свої старі візантійсько-українські традиції з новими впливами німецькими й 

1 Перші тринадцять глав в сій популяризованій формі були прочитані мною, з нижче-
поданим переднім словом, як публічні лекції (уряджені Київським науковим товариством) 
в Києві в 1908 році і потім надруковані в “Літерат[урно]-науковім вістнику” в 1909 р.; 
дальші чотири виходять в сій популяризованій формі вперше.

італійськими. Центр ваги, відповідно до тексту, лежить тут в останніх деся-
тиліттях XVI і перших XVII в. – у взір цях друкарської і граверської штуки 
сеї доби – видань львівських з іншими галицькими, острозьких з іншими 
волинськими і київських-печерських; потім вони продовжуються взірцями 
київської гравюри з середини XVII в., кількома взірцями рукописної мініатюри 
з кінця XVII і замикаються серією київських гравюр з половини XVIII – 
як пізнішим відблиском традицій XVII віку. Поруч себе виступають тут 
малюнки, які вповні стоять на ґрунті старої візантійсько-української традиції 
й віддають її в усій строгості, як гравюри “Анɵологіона”; цікаві оброблення 
старої традиції в сучасній обстанові – почавши від св. Володимира в уборі 
і обстанові козацького гетьмана на печерськім листку 1650-х рр. (київські 
мученики, с. 112) і до цілого ряду сцен Патерика в типовій українській побу-
товій обстанові XVII в.; інші гравюри стоять вповні під впливами німецьких й 
італійських взірців XVI–XVII в. – львівські, острозькі, крилоські гравюри 
і багато київських. Поруч тем житейних виступають перші ластівки гравюри 
на світські теми – як ілюстрації “Віршів на похорон Сагайдачного”, види 
місцевостей і будинків (види Лаври на печерських друках 1620–1630-х рр. 
і план Києва Кальнофойського) – і прецікаві проби символіки – особливо 
в печерських листках 1620-х рр. Разом з іншими ілюстраціями – старого 
малярства, будівництва і т. і., доданими до сих знимків, все се – надіюся – 
дає досить живий образ тої ріжнородності і навіть багатства, яке розсипала 
тогочасна українська артистична творчість по дорозі культурного і суспільного 
руху, єднаючи часом дуже влучно і оригінально сучасні культурні впливи з 
тим, що стало вже своїм органічним і традиційним1.

Завданням сеї книжки не було докладне аналізування артистичної спад-
щини сеї епохи, тим менше – повне вичерпання її; її мета – зацікавити широкі 
круги нашого громадянства нашою минувшиною й її пам’ятками, і коли вона 
се осягне – її призначення буде сповнене вповні.

1 На взірцях сеї доби, київських і львівських (кінця XVI і початку XVII віку) оперта 
і титулова вінєта В.Г.Кричевського, зроблена в стилю тодішньої гравюри на дереві.
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ПЕРЕДНЄ СЛОВО
уло се не припадком, за недостачею якоїсь іншої теми, що я 
вибрав змістом отсі події, відділені від нас трьома довгими, 
повними змісту віками. Мене потягло до них певне внутрішнє 
споріднення тих далеких часів з нашою добою. В обставинах, 
в яких приходилось жити й боротися українським діячам тих 

часів, в мотивах і ідеях, що одушевляли їх, так багато близького, созвучного 
нам, особливо по тім, що пережили ми в останніх часах. Самі факти сього 
культурного руху переважно всім звісні – ще з школи. Що більше – школа 
положила своє п’ятно на них в нашій уяві, звівши се життя до ряду неінте-
ресних дат, сухих, нічим не цікавих імен, затасканих до тривіальності фраз. 
Перепустивши через шкла офіціального історичного світогляду се життя, 
приліпивши до його проявів свої казьонні етикетки, вона позбавила вартості 
його зміст, зробила його таким же сухим і нецікавим. В сім небезпечність 
таких “загальнозвісних” тем. Але мені, власне, хотілося вирвати сі події з 
тих казьонних рам, ввести сучасника в се далеке часами й відносинами, але 
таке близьке своїм змістом життя. Хотілось оживити перед ним тих людей, 
їх гадки, надії й болі, скромні тріумфи й болючі невдачі, щоб разом з ним 
відчути те найдорожче й найкраще, що дає нам пізнавання своєї минув-
шості, – зв’язок і солідарність з поколіннями наших попередників в вічних 
змаганнях до того, чим стоїть і живе людське життя всіх часів. І коли мені 
удасться справді осягнути се, що в тих людях з-перед трьохсот літ ми по-
чуємо своїх попередників в наших змаганнях культурно і національно під-

нести наш народ і обстояти наше національне існування, коли в їх боротьбі 
почуємо ті ж зусилля противстати сліпій силі історичного процесу, а в цілій 
тій добі – одне з кілець того неперерваного ланцюга нашого історичного 
життя, якого найновіше, але не останнє кільце творимо ми, – буду вважати 
своє завдання вповні сповненим1.

1 Джерелові й літературні вказівки – в V, VI і VII томах моєї “Історії України-
Руси”, тому тут їх не даю.
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тій добі – одне з кілець того неперерваного ланцюга нашого історичного 
життя, якого найновіше, але не останнє кільце творимо ми, – буду вважати 
своє завдання вповні сповненим1.

1 Джерелові й літературні вказівки – в V, VI і VII томах моєї “Історії України-
Руси”, тому тут їх не даю.
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середині й другій половині XVI в. українські землі, актом 
1569 р. майже в цілості включені в склад Польської держави 
і приведені в тісну зв’язь з її політичним і культурним життям, 
переживали часи глибокого занепаду й розстрою свого куль-
турного й національного життя. Так само, як і землі білоруські, 
що, хоч не були формально включені тим актом 1569 р. в склад 
Польщі, але після тісної унії В. кн. Литовського з Польщею 
вповні підпали теж впливам польських або спольщених еле-

ментів. Взагалі, завдяки дуже тісним політичним і культурним зв’язкам, які 
лучили Білорусь і Україну, в житті українськім і білоруськім тих часів – XVI 
і XVII віку – було дуже багато спільного, і для освітлення тодішніх обставин 
нам не раз прийдеться користуватися подіями й подібностями білоруського 
життя, тим більше, що факти й події в сфері тодішнього культурного життя 
творилися часто спільно, спільними силами українського й білоруського 
громадянства. Але властивим завданням нашим буде – слідити культурне й 
національне життя земель українських і увагу свою звертатимемо головно на 
факти й явища безпосередньо українського життя1.

Акт 1569 р., прилучаючи до Польщі Волинь, Підляшшя, Брацлавщину 
й Київщину з Задніпров’ям, з формального боку вінчав історію підбивання 
Польщею українських земель, розпочатого два століття перед тим. Західна 
Україна – Галичина, Белзько-Холмське Побужжя і Поділля – були включені 
в склад Польської держави вже в XIV–XV в., і тоді вже український елемент 
мусив тут зійти далеко на другий план перед своїм побідником – державним 
елементом польським. Масу маєтностей роздано було тут особам польської 

1 Джерелові й літературні вказівки – в V і VI томах моєї “Історії України-Руси”, 
тому тут їх не даю.

народності або таким, що мали підтримувати державний польський елемент. 
В містах з’явилися в великім числі привілегійовані колонії на німецькім праві, 
які також, наслідком своєї католицької віри, мали підтримувати польську 
католицьку державність й польщилися скорше чи пізніше. Ще перед офі-
ціальним заведенням польського права й устрою (що наступило в 1435 р.) 
польське право, організація, урядова латинська мова і неофіціальна польська 
широко опанували тутешнє життя тому, що були прирожденими річами для 
нової, пересадженої на український ґрунт польської аристократії, і ті поль-
ські адміністратори, якими майже виключно обсаджувалися тутешні уряди, 
в своїм урядуванні й суді виходили з привичних норм і практик польського 
права й життя.

Святий Юр в Дрогобичі, найславніша з старих дерев’яних церков Галичини.

Був спочатку також план заміни місцевої церковної православної єрархії 
єрархією католицькою, і з тим мала б покінчитися всяка окремішність укра-
їнського елементу. План сей правительству прийшлось залишити з огляду 
на супротивлення місцевого українського громадянства – досить сильного 
ще тоді боярства. Але православній церкві, призвичаєній до становища офі-
ціального, державного, прийшлось перейти на становище ледве що тільки 
терпиме, і їй самій і з нею всьому культурному українському життю довелось 
випити глибоку чашу ріжних гірких кривд. Поруч православної церкви як 
неофіціальної організується з останньою чвертю XIV в. офіціальна, держав-
на, привілегійована церква католицька і всяко тіснить православне життя.  
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В Галицькій єпархії, до котрої належала Східна Галичина й Поділля, дійшло 
до того, що право іменувати т. зв. намісника для управи сеї єпархії присвоїв 
собі католицький арцибіскуп львівський, і православним тільки ціною вели-
чезних заходів і хабарів, розданих на королівськім дворі, вдалося добитися 
відновлення православної єрархії в Галицько-Львівській єпархії в 1530-х рр.

Церква в Бакоті (Поділля).

Українське боярство, хоч і підірване конфіскаціями, в першій половині 
XV в. ще представляло досить значну масу, але неорганізовану, відтиснену 
від всяких впливів, а при тім класові інтереси дуже рано збили його з позиції, 
яку повинно б воно було зайняти з огляду на національні інтереси. З погля-
дів матеріальних, класових, зрівняння Галичини з польськими провінціями 
обіцювало значні вигоди шляхті, бо мало зняти з тутешніх шляхтичів, а між 
ними – і з українського панства, ті повинності й тягарі, якими була обложена 
шляхта галицька, але не знала шляхта земель польських. Класові інтереси 
таким чином заохочували українське панство йти солідарно з польським в 
головних питаннях шляхетської політики – в змаганнях до зрівняння Галичини 
з іншими провінціями Польщі і до нерозривного з тим перестрою Галичини 
на польський взір. Се значно вплинуло на те, що тутешнє українське панство 
не зорганізувалось окремо, а почало розпливатись в загальній шляхетській 
масі. Відтиснене від впливових посад, від держав і надань – від усього того, 
що в тодішнім житті давало силу й засоби, – воно ниділо й винародовлю-
валось. Єдина дорога до почестей, впливів і засобів лежала через виречення 
від своєї національності, і багато пускалося на сю дорогу від самого початку. 
Українські маєтності переходили з рукою їх наслідниць в руки їх мужів-по-

ляків, що обіцювали блискучі вигоди, зв’язі й впливи цілій фамілії. Стрічаємо 
й такі випадки, де від жениха-українця, що сватає панну-польку, жадають, 
аби перед шлюбом він перейшов на католицтво, себто розірвав свою зв’язь з 
своєю національністю, й він сповняє се. Завдяки всьому тому вже під кінець 
XV в. в цілій Західній Україні в вищій, шляхетській верстві український 
елемент не грав уже ніякої ролі. Позіставались майже самі дрібні роди, без 
засобів і значіння, і се було великою утратою для національного життя тоді, 
коли шляхта вважалась одинокою політично-правосильною верствою, і тільки 
“нарід шляхетський” вважався властиво народом.

По містах – головних огнищах тодішнього культурного життя – укра-
їнський елемент був теж збитий на далекий план. Міста були організовані 
на німецькім праві, а се оперте на основах строго католицької виключності і 
дуже неприхильне всім некатоликам. Православні здебільшого були вповні 
відтиснені від міської управи, їм навіть у цехи був утруднений приступ, – то 
значить, утруднена дорога до технічного образовання, до промислу, так само 
до торгівлі. Се все – не кажучи про ріжні моральні пониження – засуджувало 
міщан-українців на упадок і заникання.

Таким чином у всіх тих трьох верствах, що мали якийсь вплив і зна-
чіння – політичне, культурне або економічне, серед шляхти, міщанства і 
духовенства – український елемент в Західній Україні був відтиснений на 
далекий план, подавлений, розбитий і засуджений на повільну національну 
смерть. Народна ж українська маса, позбавлена всякого голосу й значіння в 
політичнім житті, в сім часі підпала цілому ряду економічних і правних огра-
ничень, тяжкому процесові закріпощення, що зробило з неї панський робочий 
інвентар. В тодішнім національнім рахунку вона не грала ніякої ролі.

В українських землях, що належали перед 1569 р. до В. кн. Литовського, 
становище українського елементу здавалось кращим. Кажу тут про Волинь 
і Пінсько-Прип’ятське Полісся, бо Східно-Полуднева Україна, слабо коло-
нізована, а з кінцем XV в. до ґрунту спустошена, не грала в тім часі ще ніякої 
ролі. Полишаючи, отже, її на боці, я кажу, що в тім волинсько-поліськім 
поясі український елемент стояв краще – особливо на перший погляд. Ще 
не пробитим муром стояла тут українська аристократія, князі й пани. Була 
вона, правда, відтиснена від управи держави, що й тут мала бути виключним 
уділом католиків, і замкнена в тісну сферу свого провінціального життя. Все ж 
таки була ся українська аристократія багата, родовита і держала в своїх руках 
всі важніші посади місцевої адміністрації. Наплив польського елементу в сих 
землях був слабший, бо й Статут забороняв роздавати уряди чужоземцям, то 
значить полякам, і навіть не дозволяв переходити в їх руки маєтностям через 
женячку, хоч се й не додержувалося пильно.

Але сили й тутешнього українського елементу на ділі були значно менші, 
бо сильно ослаблені, виснажені були самі підстави українського культурно-
національного життя. Се зараз же виявилося в другій половині XVI в., коли 
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ляків, що обіцювали блискучі вигоди, зв’язі й впливи цілій фамілії. Стрічаємо 
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наступає тісніше зближення сих земель до Польщі: одних – через прилучен-
ня, других, що зіставалися в складі В. кн. Литовського (як Берестейщина й 
Пінщина) – через тіснішу унію, і вони попадають в вир гарячого, нервового 
тодішнього польського життя, партійних відносин, культурної й політичної 
боротьби. В 1569 році Волинь, Брацлавщина, Київщина стали провінціями 
Польської Корони. Члени визначніших місцевих родів в ролі новопотворе-
них воєвод і каштелянів засідають в сенаті, інші беруть участь в соймуванні 
як депутати своєї землі. По короткім існуванні місцевого трибуналу тутешні 
суди піддано загальному люблінському трибуналові як вищій інстанції. Хоч 
місцеве право й руська урядова мова були забезпечені актами прилучення, 
все-таки навіть в місцевім діловодстві вони скоро дають місце мові латин-
ській і польській, праву загальнодержавному. Матеріальні інтереси й ам-
біції, бажання вирватися на ширшу арену з тісного провінціального життя 
втягають і в’яжуть тисячними нитками нових горожан Польської Корони з 
польським життям. Треба було вміти знайтися в нових обставинах, коли не 
хотілося в них пасти задні, і українське панство Волині, Побужжя, Полісся 
починає рішучо прощатися з своєю патріархальною старосвіччиною, стара-
ється себе, а коли не себе – хто старший був і уважав свою життєву кар’єру 
скінченою, – то своїх дітей способити до нових вимог, втручатися в круг 
політичних і культурних інтересів, якими жила польська шляхта, входити в 
ближчі зв’язі й зносини з репрезентантами польських фамілій, впливовими 
магнатами, з королівським двором, з коронним трибуналом. Треба було їздити 
на наради сенату, на сесії сойму, на “роки” трибуналу, пильнуючи своїх про-
цесів, котрих кождий порядний пан мав по вуха. Треба було з’явитися і на 
королівськім дворі – попильнувати ріжних своїх справ і інтересів, заручитися 
протекціями людей, впливових на королівськім дворі, слідити за тутешніми 
відносинами, мати кореспондентів і заступників в різних урядах і сферах. 
Треба було подбати про те, щоб у сім новім світі не виглядати ведмедем з 
поліських пущ. Староруська культура, і так, зрештою, занедбана й зведена 
до убогих обгризків в ужитку життя, в сім новім окруженні не надавалася ні 
на що. Треба було натертися польською політурою та латинською, бо тільки 
латина, повне панування над латинською мовою в слові й письмі давало в 
тодішнім польськім товаристві репутацію культурного, інтелігентного чоловіка.

В результаті того всього – з густішими масами волинського і поліського 
українського панства повторяється з певними відмінами те ж, що сталося з 
розбитими останками боярства галицького, – вони асимілюються з польським 
панством. Одні не розривають іще з своєю народністю рішуче, зістаються 
по імені ще русинами, задержують те, що для того часу було останньою 
прикметою національності – “руську віру”, але фактично вповні стоять на 
ґрунті польського життя. Інші розривають і ту останню зв’язь, що лучила їх 
з народністю, – кидають віру “руську”, приймають віру “польську” та про-
падають вповні й безповоротно для своєї національності.

Церква в Ковлі (Північна Волинь).

Поняття національності – таке елементарно ясне для нас, в теперішній 
своїй формі являється витвором дуже нових часів. В давніших часах воно 
звичайно скрізь підмінювалося поняттями іншими – фактами приналежності 
політичної, класової, релігійної, прикметами географічними, культурними. 
В старій Русі в тій сфері, яку ми тепер розуміємо як національне почуття, 
ріжницю робила передусім політична приналежність, – особливо на границі 
західній, там, де стикалася Русь і Польща. Новоприйнята і не одомашнена 
вповні релігія довго не становила для суспільності, для народу того, що ми 
називаємо національною прикметою, і католик для православного українця 
передусім був тільки “христьянин”, а не “зловірний і злочестивий”. Але в 
Західній Україні вже тоді дає себе чути різко протиставлення Русі й Польщі 
як двох держав-суперників, традиційних політичних ворогів, а пізніше сей 
політичний антагонізм загострюється ще ріжницею релігійною й культурною. 
Православна віра за ті століття з віри чужої, силоміць накиненої, встигла 
глибоко ввійти в життя, призвичаїти людей до себе, стати вірою батьківською, 
одною з найвидніших складових частей в тій сумі навичок і призвичаєнь, що 
становить елементарний, несвідомий підклад національного почуття, – зро-
билася “вірою руською” в протиставленні до католицької Польщі. Русько-
візантійська культура, що розвивалася в тісній зв’язі з релігійним життям 
Русі, відріжняла все глибше життя українське від життя польського, в міру 
того, як се останнє переходить все більше під виключні впливи західної, ла-
тинсько-німецької культури, бо ся остання – хоч не чужа й Україні, особливо 
Західній – не мала тут такого виключного значіння, як у Польщі. І так з 
часом контраст релігійний і культурний покрив собою давнішу політично-
етнографічну ворожнечу Русі й Польщі.
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Церква в Острозі (Нове місто).

Часи йшли. Старої Руської держави не стало. Зрадило її традиціям і В. кн. 
Литовське, що було проголосило себе спадкоємцем тої старої Київської дер-
жави й обіцяло стати новою “державою руською християнською”. І знаменем 
української народності на західнім фронті, що нас займає тепер, стає “руська 
віра”. Культурна ріжниця відзивалася також сильно: релігійна ріжниця, власти-
во, з нашого становища, була тільки складовою частиною того контрасту двох 
культур, в який все більше укладається ріжниця Русі-України й Польщі. Але 
церква була осередком і огнищем сеї культури, її найвиднішим знаком для своїх 

і чужих, і в очах сучасників 
покривала собою сю ріжницю 
культурну і ріжницю націо-
нальну. Віра ставала най-
більш болючим пунктом в тих 
обмеженнях і пониженнях, які 
терпів тепер на кождім місці 
український елемент від пере-
можних польсько-католиць-
ких кругів, і силою звичайної 
реакції ставала для сього 
пониженого українського 
елементу предметом особли-
вого прив’язання, найбільш 
дражливим місцем, його наці-
ональним знаменем і гаслом.

УПАДОК ЦЕРКОВНОГО ЖИТТЯ
упроти церкви православної, треба сказати, церква католицька 
визначалася взагалі більшою нетолерантністю і виключністю 
і здавна защіпляла своїй католицькій, польській і литовській 
суспільності виключні погляди й зневажливі відносини до 
православного обряду, віри, культури, моральності. Коли з 

польською окупацією Західної України в другій половині XIV в. 
українська народність і її “руська віра” стрілися з привілегійованою на-

родністю і державною вірою польсько-католицькою, релігійна справа стала 
найдражливішим місцем сих відносин. На кождім місці тутешній русин мав 
нагоду почути, що він схизматик, майже поганин, мусив боронити свою стару 
батьківську віру від планів заміни її католицькою церквою, а себе – від ріжних 
обов’язків і плат на католицьких духовних. Разом з тим він почув, що його 
народність, мова, культура, письменність уважаються чимсь нижчим в по-
рівнянні з польсько-латинським елементом, щонайбільш – тільки згірдливо 
допускаються представниками нової власті й привілегійованої народності. 
Він на кождім кроці мав уступати місце заступникам сеї привілегійованої 
народності, що відсували його від всяких почесних, впливових позицій і до-
ходів, наступали на його маєткові й інші права. І у всім сім вихідною точкою, 
найбільш виразною була справа релігійна.

Православна віра під польським режимом не тільки сама підпала ріжним 
ограниченням. Приналежність до “грецької схизми” обмежала особисті, 
горожанські права тубільців-русинів – в містах і селах, в користанні з при-
вілегійованого німецького права, в промислових заняттях, в шляхетських і 
міських урядах, в процесах і контрактах. Так мусило бути, бо в середньовіч-
нім суспільно-політичнім устрої, перейнятім Польщею, все суспільне життя 
опиралося на підставах релігійних. Некатоликові не було місця в цеху, бо цехи 
були напіврелігійними організаціями й, належачи до цеху, треба було брати 
участь в його релігійних відправах і церемоніях. Некатоликові не можна було Церква з Ревни (Буковина).



106 КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ НА УКРАЇНІ В XVI–XVII ВІЦІ 107Упадок церковного життя

Церква в Острозі (Нове місто).

Часи йшли. Старої Руської держави не стало. Зрадило її традиціям і В. кн. 
Литовське, що було проголосило себе спадкоємцем тої старої Київської дер-
жави й обіцяло стати новою “державою руською християнською”. І знаменем 
української народності на західнім фронті, що нас займає тепер, стає “руська 
віра”. Культурна ріжниця відзивалася також сильно: релігійна ріжниця, власти-
во, з нашого становища, була тільки складовою частиною того контрасту двох 
культур, в який все більше укладається ріжниця Русі-України й Польщі. Але 
церква була осередком і огнищем сеї культури, її найвиднішим знаком для своїх 

і чужих, і в очах сучасників 
покривала собою сю ріжницю 
культурну і ріжницю націо-
нальну. Віра ставала най-
більш болючим пунктом в тих 
обмеженнях і пониженнях, які 
терпів тепер на кождім місці 
український елемент від пере-
можних польсько-католиць-
ких кругів, і силою звичайної 
реакції ставала для сього 
пониженого українського 
елементу предметом особли-
вого прив’язання, найбільш 
дражливим місцем, його наці-
ональним знаменем і гаслом.

УПАДОК ЦЕРКОВНОГО ЖИТТЯ
упроти церкви православної, треба сказати, церква католицька 
визначалася взагалі більшою нетолерантністю і виключністю 
і здавна защіпляла своїй католицькій, польській і литовській 
суспільності виключні погляди й зневажливі відносини до 
православного обряду, віри, культури, моральності. Коли з 

польською окупацією Західної України в другій половині XIV в. 
українська народність і її “руська віра” стрілися з привілегійованою на-

родністю і державною вірою польсько-католицькою, релігійна справа стала 
найдражливішим місцем сих відносин. На кождім місці тутешній русин мав 
нагоду почути, що він схизматик, майже поганин, мусив боронити свою стару 
батьківську віру від планів заміни її католицькою церквою, а себе – від ріжних 
обов’язків і плат на католицьких духовних. Разом з тим він почув, що його 
народність, мова, культура, письменність уважаються чимсь нижчим в по-
рівнянні з польсько-латинським елементом, щонайбільш – тільки згірдливо 
допускаються представниками нової власті й привілегійованої народності. 
Він на кождім кроці мав уступати місце заступникам сеї привілегійованої 
народності, що відсували його від всяких почесних, впливових позицій і до-
ходів, наступали на його маєткові й інші права. І у всім сім вихідною точкою, 
найбільш виразною була справа релігійна.

Православна віра під польським режимом не тільки сама підпала ріжним 
ограниченням. Приналежність до “грецької схизми” обмежала особисті, 
горожанські права тубільців-русинів – в містах і селах, в користанні з при-
вілегійованого німецького права, в промислових заняттях, в шляхетських і 
міських урядах, в процесах і контрактах. Так мусило бути, бо в середньовіч-
нім суспільно-політичнім устрої, перейнятім Польщею, все суспільне життя 
опиралося на підставах релігійних. Некатоликові не було місця в цеху, бо цехи 
були напіврелігійними організаціями й, належачи до цеху, треба було брати 
участь в його релігійних відправах і церемоніях. Некатоликові не можна було Церква з Ревни (Буковина).



108 КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ НА УКРАЇНІ В XVI–XVII ВІЦІ 109Упадок церковного життя

бути членом міського магістрату чи інакшим урядником, бо й се було зв’язане 
з ріжними релігійними церемоніями. Навіть простий процес судовий йому було 
трудно вести, бо він не міг зложити законом уставленої католицької присяги. 
Русь бачила й відчувала, як відтискають її пани з привілегійованої польської 
народності і йде вона в долину, все більше переходячи на становище паріїв, – і 
се все йшло під окликом віри. Антагонізм національний загострявся моментами 
економічними і класовими і знаходив свою вищу моральну санкцію в мотивах 
боротьби релігійної, і навпаки – з свого боку робив ще більше болючим по-
чуття економічного гніту й роздував релігійний антагонізм. Такі відносини, 
в міру того, як польсько-католицька політика давала себе відчувати тубіль-
ному елементові, а особливо в міру того, як під впливом її Русь зводилася на 
сам демос, тратячи вищі верстви, – сі відносини посувалися все далі й далі, 
обіймаючи цілу українську територію, всю українську людність, знайшовши 
свій вислів у фразі католицького монаха, учасника задніпровських кампаній, 
свідка великих народних рухів з-перед Хмельниччини: “Як з природи своєї 
варвари ворожі неварварам, майже так русин полякові”.

З мальовань Ягайлонської каплиці в Кракові.

І сам по собі в сумі сих моментів ворожнечі, в огні якої кристалізувалося 
національне почуття сучасного українця, мотив релігійний мав особливе зна-
чіння. Культ, релігія – се ж для всякого чоловіка річ найбільш делікатна, 

найбільш дражлива на всяку зневагу, погорду, насильство, і тому на сій 
точці – не тільки найбільш конкретній і найбільш загальній для всеї Русі, 
без ріжниці її стану й приналежності, але й найбільш вражливій, – найбільш 
і концентрується антагонізм Русі й Польщі. Се дає найболізніше відчувати 
всяку кривду на сім полі, а ріжні різкі факти – в роді насильного відібрання 
православної перемиської катедри Ягайлом, з нищенням могил небіжчиків   
руських князів, духовних й т. ін., в роді піддання галицької катедри під власть 
латинського арцибіскупа, з ріжними насильствами над православними кри-
лошанами, які при тім мали діятися, – незвичайно загострювали се почуття 
і давали йому незвичайну болючість.

В хронологічнім порядку грамота Казимира з 1370 р. до патріарха в 
справі відновлення Галицької митрополії служить першим документом за-
ходів західноукраїнського боярства в інтересах православної церкви – від-
гомоном першої кампанії з правительством, що засуджувало на скасування 
православну церкву. В XVI в., з упадком українського панства, боротьбу 
веде галицьке, передусім львівське, міщанство. В XVI в. релігійні утиски, 
польські замисли на знищення православної “благочестивої” віри стають 
агітаційним мотивом для широких народних мас, для великих всенародних, а 
головно селянських повстань. Під релігійним прапором веде козаччина свою 
боротьбу з правительством і звертається до участі й помочі в ній – в інте-
ресах “руської віри” – до народних мас – з одного боку, з другого боку – 
лучиться під сим окликом з репрезентантами вищих українських верств чи 
їх останками – з міщанством, духовенством, навіть шляхтою. Прапором 
релігійним заступається прапор національний, і під окликами інтересів релігії 
ведеться боротьба задля інтересів національних, політичних, з мотивів кла-
сових і економічних. Під окликом спільної боротьби з католицтвом шукають 
православні союзників між польськими ріжновірцями при кінці XVI в., під 
окликом охорони православної віри добувають заграничної помочі против 
польського уряду, против польського шляхетського режиму (уже з кінцем 
XV, потім під кінець XVI в., і ще серйознішим стає се в XVII в.). І під тою ж 
релігійною поволокою переходить до пізнішої традиції весь сей національний 
українсько-польський конфлікт, з тушуванням інших мотивів – економічних, 
політичних, національних.

Центральне значіння церкви в національнім житті України сих століть 
по сказанім буде ясно. Буде ясно, чому ми, шукаючи проявів національного 
життя, будемо шукати їх у сфері релігійного життя, і факти з сеї сфери будуть 
нам служити симптомами руху культурного й національного. Релігія – се пра-
пор національності в тім часі; боротьба віри православної й католицької – се 
боротьба культури русько-візантійської й польсько-латинської. Церква – се 
предмет особливої уваги й опіки української суспільності, заразом показник 
її національної сили й значіння, пульс (живчик) її національного життя, її 
діяльної енергії.
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І от з сього становища незви-
чайно зловіщим симптомом стає 
той розстрій й упадок церкви й 
церковного життя, який ми поміча-
ємо на Україні, і в Білій Русі також, 
в середині XVI віку. Не було се 
спеціальним явищем українського 
та білоруського життя: такий же 
упадок церкви й церковного життя 
бачимо і в Польщі, і в Німеччині 
перед реформацією, – тільки там 
се не мало такого важного націо-
нального значіння. На Україні на 
се зложилися ріжні причини. Мав 
важне значіння той факт, що право-
славна церква прийшла в залежність 
від байдужого їй або й ворожого 
католицького правительства, яке 
присвоїло собі право роздавати вищі 
православні духовні посади по своїй 
волі й роздавало їх за прості грошові 
оплати чи за всякі услуги, зовсім не 
церковні, людям, які дивилися на 
свої церковні посади як на джерела 

доходів, розхапували церковні доходи й маєтності. Вони доводили тим церкву 
до повного розстрою, а заразом отсим своїм цинічно-матеріалістичним, край-
ньо безцеремонним трактуванням церковних справ і засобів знеохочували до 
церкви й її потреб і вимог православне громадянство, коли воно бачило сю 
церкву, представлену такими непрошеними “пастирями”, скомпрометовану 
ними, понижену й упосліджену.

Так, побіч загального упадку церковних інтересів в державі і впливу 
реформаційних кличів проти церковних доходів і маєтностей, що ширили-
ся в шляхетських католицьких кругах Польщі й Литви, не зіставалося без 
глибшого впливу саме отсе пониження української, чи взагалі православної 
церкви, скиненої з становища державної, правительственої церкви на стано-
вище релігії нижчої, якій на кождім місці й правительство, й представники 
офіційної католицької церкви давали почувати її нижчість, трактували як ре-
зультат непросвіщеності, некультурності тої Русі, яка держиться сеї церкви. 
Коли в одних членах української суспільності нужденний стан української 
церкви викликав тим більше піклування, змагання до її подвигнення і кращо-
го забезпечення, то у далеко більшого числа міг він збільшати байдужість і 
легковаження до неї. Навіть у тих людях, які вважали потрібним держатися 

її – чи з щирого довір’я до її спасенності, чи по фамілійній та національній 
традиції, – пониження української церкви, її тяжке становище, погорджування 
нею зі сторони чужих і багатьох своїх мусило викликати певне маловаження. 
Такий український магнат, що опікувався православною церквою, ледве чи 
був свобідний від почуття, що він з свого суспільного становища знижається 
до неї: робить їй ласку, коли держиться сеї пониженої, малокультурної релігії 
й прикрашає своїм іменем і фірмою сю релігію нижчих верств, народних мас. 
І так дивилися на себе не тільки самі репрезентанти сих панських кругів, а 
такими ж очима гляділи на них і репрезентанти церкви, її вищої єрархії, – се 
пробивається досить виразно в кореспонденції владик, а навіть і митрополитів 
з ріжними українськими магнатами. Церква, призвичаєна за староруських 
часів до ролі офіційної й державної, до правительственої помочі й опіки, не 
вміла знайтися в новім положенні, не вміла знайти собі точку опертя в грома-
дянстві й організувати його навколо себе і прикро відчувала свою безсильність 
і безвартність в сучаснім житті.

Людям, навіть найщиріше прив’язаним до неї, українська церква і все 
зв’язане з нею не могло вже в сих часах дати того, що давала і що вводила 
церква в часах староруських. Понад 
заспокоєння в питаннях совісті – 
“мира чоловіка з Богом”, уживаючи 
вислову одного з старих українських 
богословів, – вона могла дати певне 
вдоволення національному почуттю 
чоловіка: можливість чимсь проявити 
своє прив’язання до своєї національ-
ної традиції, – як, з другого боку, 
свідомість суспільно-політичного 
упослідження і культурної нижчості 
сеї національної церкви робила з неї 
вічно болючу рану національного 
почуття й свідомості. Культурний 
же зміст православної церковності, 
себто ті сфери культури, які стояли в 
ближчій зв’язі з церквою і в її опіці, 
слабли і упадали протягом тих століть 
(від половини XIV до половини XVI), в міру того як бідніла взагалі східна 
церква і висихали візантійсько-слов’янські джерела її культури. Все менше 
сей культурний зміст міг задовольняти потреби вищих українських верств, все 
більше давала себе почувати його нижчість в порівнянні з тими культурними 
засобами, якими розпоряджала церковність і зв’язана з нею культура латин-
сько-німецько-польська – католицька, одним словом, – і з тими потребами 
й жаданнями, які висувало життя.

З старої розписі Лаври – її ктитори 
і добродії: кн. Олександр Сангушко 

(жив в другій пол. XV в.).

З старої традиції: “цар Володимир” з 
київського “Анɵологіона” 1619 р.
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(жив в другій пол. XV в.).

З старої традиції: “цар Володимир” з 
київського “Анɵологіона” 1619 р.
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В Західній Україні – в коронних землях – уже з другою чвертю XV в. 
руське письменство рішуче не здавалося ні на що більше, окрім церковної 
служби та побожного християнського поучення. Руське письмо, уживане 
ще в діловодстві поруч переважного латинського в другій половині XIV і в 
початках XV віку, далі виходить з діловодства зовсім. В українських зем-
лях В. кн. Литовського, краще охоронених від польських впливів, урядова 
руська мова (білорусько-українська) держиться в повній силі до самого 
прилучення до Польщі (1569) і на пізніше забезпечується правительством 
при прилученні. Але вже в 1570-х рр. на Волині в панських кругах знання і 
уживання руського письма диктується більше національним патріотизмом, як 
практичними, реальними потребами. Напр., В. Загоровський, чоловік, щиро 
прив’язаний до своєї народності, в своїм тестаменті 1577 р., що характеризує 
гадки і настрої тодішніх українських патріотів, уважає потрібним спеціально 
заохочувати своїх синів, “аби писма своєго руского и мовенья рускими словы 
не забачили”. Значить, відчувалося вже, що з-під руського письменства, з-під 
руської книжності усувається ґрунт: пропадає потреба того всього в реальнім 
житті. Без латині і польської мови не можна було порушитися в практичнім 

обиході, а без руської обійтися було можна навіть в тутешніх сторонах. Ще 
гірше було, що свійське письменство і щодо змісту самого не давало майже 
нічого цікавого, нічого потрібного сучасному чоловікові, що хотів жити й іти 
з духом і потребами часу. За всім, що треба було знати культурній людині, 
приходилося звертатися до письменства латинського, польського, – одним 
словом, “католицького”. Відчувалося банкротство не тільки школи, а й самої 
культури свійської супроти сучасних вимог життя.

Се ставило в дуже трудне становище українське громадянство. Приступ 
до латинських шкіл був як не завсіди, то дуже часто загороджений для не-
католиків, а свої школи не сягали до наук латинських.

Звичайним типом школи зіставалася давня церковна шкілка, що най-
частіше вчила тільки читати, а як писати – то церковним полууставом, рідше 
скорописсю. Ся школа була тепер розповсюджена широко, але давала тільки 
перші початки, а організованих шкіл вищого типу не було, – знання, літератур-
не вишколення здобувалося самоосвітою або діставалося від більш освічених 
одиниць. Такі одиниці з очитанням і певним літературним образованням не 

Печерські просфорники.
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переводилися весь сей час, але загал духовенства і світської суспільності не 
підносився значно над ті початки, дані школою, і тому критики українського 
життя завважали злорадно, що воно не має іншої школи, іншої науки, крім 
простого читання, і його духовні – “тільки в читанні доктори”.

Книжність і особливо книжна творчість, скільки можна судити по при-
ступному нам матеріалу, переживала в сих часах період застою. Книжний запас 
зростає, як працями місцевих книжників, так і ще більше напливом перекладів 
з інших земель, полуднево-слов’янських особливо, але глохне й занепадає 
творчість: літературного руху до другої половини XVI в. не бачимо ніякого.

Не бракувало людей з богословським очитанням і літературним приго-
туванням, які при нагоді могли себе з сього боку показати незле, – але поза 
чисто практичними потребами бракувало, видно, побудок до літературної 
творчості, бракувало того духовного руху, який стихійною силою втягає в 
себе людей та велить кождому смілішому пробувати своїх сил на полі духов-
ної творчості. Так принаймні виглядає з того, що ми тепер маємо і знаємо. 
Чи візьмемо акти собору владик українських і білоруських з 1415 р. (в справі 
вибору Цамблака), чи на століття пізнішого Віленського собору 1509 р., 

чи посланіє митр. Мисаїла до папи, чи поучення на сто літ пізнішого митр. 
Сильвестра новопоставленому священикові, – всюди ми переконаємося, що 
в вищій єрархії не бракувало людей з богословською й літературною впра-
вою, – але пропала енергія творча.

Виглядає се як повний контраст. З одного боку, стара Русь, коли “нові люди 
Христові”, зачерпнувши дещо нової науки, спішили предложити її в своїй попу-
ляризації “новому стаду”; з другого – сі переломові часи, коли церковні круги, 
стративши опіку вгорі, а не знайшовши ще активної помочі з долини, зсілися 
й підібгалися, стративши всяку фантазію до ширшої культурної роботи, всяку 
охоту до літературної чи громадської ініціативи й замкнулися в свого роду охо-
ронній, консерваторській діяльності. Старалися можливо старанно задержувати 
староруську церковну традицію, староруський доробок книжності й літерату-
ри; старалися заховати ті матеріальні джерела й засоби, якими розпоряджала 
православна церква, її церковну окремішність від латинської й єрархічну зв’язь 
з Царгородським патріархатом, її правно-політичне становище в Польсько-
Литовській державі, її права й юрисдикцію, – але зберігати можливо тихо й 
скромно, не наражаючися, не виступаючи різко, беручи більш пасивним опором 
і консерватизмом, а не відкритою боротьбою. 
Прав і потреб православної церкви боронили 
не полемічними трактатами, а прошеннями 
або підробленими документами – ріжни-
ми нібито староруськими “Ярославовими 
свитками”, нібито Львовими грамотами і не 
дуже певними “записями на Євангеліях”, 
при догідній хвилі предкладаючи їх до пра-
вительственого потвердження, – з додатком 
доброго “чолобиття” дзвінкою монетою.

Якоюсь сумною покорою, свідомістю 
своєї безсильності і безвиглядності віє звідси. 
Книжні запаси богословської літератури, на-
громаджені віками, припадали порохом, як 
завважає з притиском автор “Перестороги”. 
Вони втратили інтерес у громадянства, става-
ли непридатним пережитком супроти нових 
потреб і напрямів життя. Нова література, 
приноровлена до потреб і інтересів широких 
кругів, йшла з Заходу, але цікаво – перекладів з неї на українсько-білоруську 
мову стрічаємо надзвичайно мало. Представники книжності, літературності, 
почувши, як життя обминає їх, безнадійно опустили руки, навіть не стараю-
чися приноровитися самим і приноровити свою книжність, літературу до тих 
нових потреб і вимог життя, і в почутті своєї безсильності й непридатності 
для суспільності замикалися в свої келії й церкви.Чудо в київських печерах.

З київського “Анɵологіона” 
1619 р.
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культурне, і національне ослаблення українського життя, яке помі-
чаємо особливо різко в середині XVI в., було особливо небезпечним 
супроти оживлення державного польського культурного і суспільного 
життя. Саме почуття безсильності й банкрутства, яке помічаємо в 
українських кругах, було навіяне, власне, сим зростом суперничої 
польської культури, культурно-національного польського руху.

Перед тим польський елемент мав перевагу більше фізичну, зовнішню 
тільки, як елемент державний, протежірований. З культурного погляду стара 
Польща – більш-менш аж до другої четвертини XVI віку – не мала чим 
похвалитися перед Україною. Вона якийсь час показувала велику силу за-
борчу, екстенсивну, але в сфері культурній зіставалася задвірком Західної 
Європи, не тільки без всякої тіні самостійності, але і без скільки-небудь 
живішого культурного руху в сій сфері. Вона, правда, все-таки поступала 
і в сій сфері більше, ніж Україна, що переживала часи застою, але й її по-
ступ був повільний, а при повній відмінності самих основ культури – майже 
непомітний. В коронних1 західних українських землях польський елемент 
витиснув український, але перевагою політичною; тутешня Русь зійшла на 
народність піддану, але не мала причини чути себе нижчою. За своїми пле-
чима вона чула ще Україну В. кн. Литовського, сю фалангу князів і магнатів 
українських і білоруських – “сонне військо”, що в дрімоті політичного й 
культурного застою снило сни давніх славних часів, горде переконанням, 
що своєю благородністю й славою вони не дадуть нікому першенства перед 
собою2. В дальшій перспективі маячили образи інших країв тої ж східної, 
візантійської православної культури, – Московщина, що вибивалася саме 
тоді на першорядну політичну силу, Волощина, що при кінці XV в. дійшла 
такого поважного значіння під властю воєводи Стефана, давніше й Царго-
род – доки він ще стояв серед турецької навали.

1 Себто тих, що належали до Польської “Корони”.
2 Заява кн. Вишневецького на Люблінськім соймі 1569 р.

Повів гуманізму ледве долітав до старої Польщі і своїми впливами не 
сягав поза учені вершки католицького духовенства. В літературі панувала 
латина, далека і чужа громадянству, і такий же далекий від сучасного життя 
і мертвий був зміст тої літератури – пережитки середньовічної латинської 
схоластики. Збірки латинських проповідей, толкування житія становили її 
зміст; народна література на польській мові обмежувалася головно убогими, 
нескладними побожними піснями 
в стилі пісень нашого Богоглас-
ника, перекладами Св. Письма, 
житіями й легендами, дидактич-
ними або гумористичними ві-
ршами, – досить нечисленними, 
коли міркувати з того, що бодай в 
уривках долетіло до наших часів. 
З польського народного пись-
менства XV й початків XVI в. 
наше письменство не мало чим 
дуже живитися – і, дійсно, пере-
кладів з польського в тих часах ми 
досі можемо сконстатувати дуже 
мало. Латинська ж церковна – 
схоластична – література, що 
оберталася в Польщі, була своїм 
язиком чужа, а змістом – зовсім 
не інтересна, за невеликими ви-
їмками. Українські книжники 
мали подостатком своєї цер-
ковно-моралістичної книжності, 
свої легендарії й збірники житій, 
свою величезну літературу у 
отців церкви, і за сим добром 
не мали потреби звертатися до 
латинських книжок, – навпаки, 
не одним могли б тут і поляки 
поживитися, тільки се був для 
них світ далекий і чужий, і їм 
легше було черпати з чеського народного письменства, ближчого і язиком, 
і культурою, і релігією. 

В першій половині XVI в. впливи гуманізму в Польщі стають замітніші, 
але вони не виходять все-таки за тісні кружки знавців, головно з-поміж вищого 
духовенства, і нечисленних одиниць-виїмків з-поміж світської аристократії, що 
перейшли нову, гуманістичну школу десь на Заході. Свійської такої школи не 
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Перед тим польський елемент мав перевагу більше фізичну, зовнішню 
тільки, як елемент державний, протежірований. З культурного погляду стара 
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борчу, екстенсивну, але в сфері культурній зіставалася задвірком Західної 
Європи, не тільки без всякої тіні самостійності, але і без скільки-небудь 
живішого культурного руху в сій сфері. Вона, правда, все-таки поступала 
і в сій сфері більше, ніж Україна, що переживала часи застою, але й її по-
ступ був повільний, а при повній відмінності самих основ культури – майже 
непомітний. В коронних1 західних українських землях польський елемент 
витиснув український, але перевагою політичною; тутешня Русь зійшла на 
народність піддану, але не мала причини чути себе нижчою. За своїми пле-
чима вона чула ще Україну В. кн. Литовського, сю фалангу князів і магнатів 
українських і білоруських – “сонне військо”, що в дрімоті політичного й 
культурного застою снило сни давніх славних часів, горде переконанням, 
що своєю благородністю й славою вони не дадуть нікому першенства перед 
собою2. В дальшій перспективі маячили образи інших країв тої ж східної, 
візантійської православної культури, – Московщина, що вибивалася саме 
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було: Краківський університет, не здужавши визволитися з пут схоластики, 
никнув і упадав вповні, позбавлений професорських сил і матеріальних засо-
бів, погорджуваний шляхетськими кругами, як школа міщанська, нікчемна, 
де шляхетська дитина ані научитися нічому не може, ані набратися якихось 
добрих обичаїв серед вуличної галайстри. Ширший шляхетський загал зіста-
вався довго не рушаним ані тою заграничною освітою, ані тою заграничного 
наукою, і, не маючи ані відповідного приготування, ані інтересу до нової 
гуманістичної ученості, так само, як і до давньої, схоластичної, тільки вухом 
ловив далекі відгомони громів, що зачинали гуркотіти в культурно-релігійній 
і суспільно-політичній атмосфері Заходу. Письменство на народній польській 
мові, що одно могло захопити сю слабше вишколену польську суспільність, 
тільки що ставило перші несміливі кроки, в повній свідомості свого убожества. 
Оберталися в рукописях і виходили друком деякі переклади і компіляції попу-
лярних книжок латинських, німецьких і чеських – збірки популярно уложених 
побожних і світських оповідань (“Езопи”, диспут Соломона з Морольфом, 
“Римські діяння” й ін.), практичні порадники, ріжне схоластичне сміття в роді 
толкувань небесних знаків і т. ін., скромно призначуване самими авторами й 
видавцями для малоосвічених, не вчених латині жінок, слуг, міщан. Польська 
мова ще в середині XVI в. уважалася некультурною, вульгарною, в якій можна 
звернутися до поважного чоловіка тільки з перепрошенням, а німці-видавці, 
пускаючися на друк польських книжок з купецьких мотивів, рахуючи на покуп 
“посполитого чоловіка”, в один голос закидали полякам, що тимчасом як інші 
народи свій язик люблять, ширять, стараються зробити кращим і гладшим, 
польський народ своїм погорджує. Сі закиди ще в 1550-х рр. повторює Рей, 
називаючи поляків народом, найбільше недбалим щодо своєї мови, – нема 
таких, каже він, щоб менше від поляків свою мову любили. Через те широко 
ходили до Польщі книжки чеські, чеський язик уважався культурнішим і 
літературнішим, і польські письменники обіруч черпали з нього вирази, обо-
роти, напускаючи в польську мову масу чехизмів.

Тільки від 1550-х рр. зачинається сильніший рух, і культурний і сус-
пільний, в ширших кругах польського громадянства. На те зложилося кілька 
впливів ріжного роду й ріжної ваги. Суперництво можновладських партій 
на дворі старого Жиґимонта втягає в свою боротьбу широкі круги шляхти й 
кидає між ними ріжні гасла політичного характеру. Непорядки, надужиття, 
перекупства, які панували на дворі під впливами королеви Бони, викликають 
сильний критицизм, дають привід до планів перестрою, “направи Речі По-
сполитої” і загрівають шляхетські круги до боротьби з останками монархічної 
влади й її кепськими дорадниками – можновладцями-сенаторами. Релігійна 
реформа, боротьба з Римом і католицтвом в Німеччині притягає до себе пиль-
ну увагу шляхти, давно невдоволеної з власті і впливів духовних сенаторів, з 
духовних судів, духовних поборів, десятини і завистної на величезні земельні 
багатства єпископських катедр і кляшторів та на ті доходи, які витягав з поль-

ських єпархій папський двір. Упадок католицької церкви в Польщі, що в тім 
часі дійшов крайніх розмірів і проявів, повний брак дисципліни, побожності, 
церковності серед вищої й нижчої єрархії, неуцтво й простацтво сеї останньої 
давали дуже добрий ґрунт для розповсюдження тої їдкої критики церкви й 
духовенства, якою обсипали її німецькі реформісти й гуманісти.

Орнамент (звідти ж).

Польська суспільність починає все більше інтересуватися реформацій-
ним рухом. Шляхта з охотою починає відчувати, що на сій реформаційній 
підставі вона може повалити немилі їй церковні порядки, привілегії і впливи 
духовенства. З другого боку, зближення, бодай зверхнє, формальне, до за-
хідної культури Відродження, ширене двором Бони, вводило все ширші круги 
шляхетські в інтереси гуманізму і його боротьбу з авторитетом церкви. Зна-
ємо, що в кружку Бони писання італійських раціоналістів, творців пізнішого 
антитрінітарства1, приймалися з великою симпатією й інтересом й ширилися 
відси. Анархістичні інстинкти, розвиваючися в шляхті все сильніше, непере-
бореною силою логіки ведуть її від планів суспільно-політичного визволення і 
самовласті шляхти до емансипації своєї совісті з-під впливу церковного авто-
ритету, католицької дисципліни, до того, щоб зробити кождого шляхтича не 
тільки в справах суспільно-політичних, а і в справах духовних повним паном 
самого себе і своїх підданих. Перемінена з духов ної, хрестоносної організації 
в світську державу, Пруссія, тісно зв’язана з Польщею, як недавно при-
лучена до неї васальна держава, заливала Польщу друками реформаційного 
напрямку, не тільки німецькими й латинськими, але й польськими. Проповід-
ники Реформації, стараючися уловити шляхетський загал, слабкий в латині, 
і жіноцтво, міщанство, селянство, звертаються до польської мови. Перший 
голосний народний письменник польський Рей присвячує сій проповіді своє 
малоокресане і невибагливе, але популярне перо; йому вторує ряд менше голо-
сних письменників. Оборонці католицтва, щоб противстатися сій популярній 
протестантській проповіді, беруться також за літературу на польській мові.

Смерть старого короля й вступлення на престол польський Жиґимонта 
Авґуста (1548) дає нагоду вибухнути тому всьому. До особи молодого ко-

1 Антитрінітаріями, або аріанами, звалися найбільш радикальні протестанти, що не 
приймали науки про Трійцю. По імені їх головного провідника Социна звали їх також 
социніанами.
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було: Краківський університет, не здужавши визволитися з пут схоластики, 
никнув і упадав вповні, позбавлений професорських сил і матеріальних засо-
бів, погорджуваний шляхетськими кругами, як школа міщанська, нікчемна, 
де шляхетська дитина ані научитися нічому не може, ані набратися якихось 
добрих обичаїв серед вуличної галайстри. Ширший шляхетський загал зіста-
вався довго не рушаним ані тою заграничною освітою, ані тою заграничного 
наукою, і, не маючи ані відповідного приготування, ані інтересу до нової 
гуманістичної ученості, так само, як і до давньої, схоластичної, тільки вухом 
ловив далекі відгомони громів, що зачинали гуркотіти в культурно-релігійній 
і суспільно-політичній атмосфері Заходу. Письменство на народній польській 
мові, що одно могло захопити сю слабше вишколену польську суспільність, 
тільки що ставило перші несміливі кроки, в повній свідомості свого убожества. 
Оберталися в рукописях і виходили друком деякі переклади і компіляції попу-
лярних книжок латинських, німецьких і чеських – збірки популярно уложених 
побожних і світських оповідань (“Езопи”, диспут Соломона з Морольфом, 
“Римські діяння” й ін.), практичні порадники, ріжне схоластичне сміття в роді 
толкувань небесних знаків і т. ін., скромно призначуване самими авторами й 
видавцями для малоосвічених, не вчених латині жінок, слуг, міщан. Польська 
мова ще в середині XVI в. уважалася некультурною, вульгарною, в якій можна 
звернутися до поважного чоловіка тільки з перепрошенням, а німці-видавці, 
пускаючися на друк польських книжок з купецьких мотивів, рахуючи на покуп 
“посполитого чоловіка”, в один голос закидали полякам, що тимчасом як інші 
народи свій язик люблять, ширять, стараються зробити кращим і гладшим, 
польський народ своїм погорджує. Сі закиди ще в 1550-х рр. повторює Рей, 
називаючи поляків народом, найбільше недбалим щодо своєї мови, – нема 
таких, каже він, щоб менше від поляків свою мову любили. Через те широко 
ходили до Польщі книжки чеські, чеський язик уважався культурнішим і 
літературнішим, і польські письменники обіруч черпали з нього вирази, обо-
роти, напускаючи в польську мову масу чехизмів.

Тільки від 1550-х рр. зачинається сильніший рух, і культурний і сус-
пільний, в ширших кругах польського громадянства. На те зложилося кілька 
впливів ріжного роду й ріжної ваги. Суперництво можновладських партій 
на дворі старого Жиґимонта втягає в свою боротьбу широкі круги шляхти й 
кидає між ними ріжні гасла політичного характеру. Непорядки, надужиття, 
перекупства, які панували на дворі під впливами королеви Бони, викликають 
сильний критицизм, дають привід до планів перестрою, “направи Речі По-
сполитої” і загрівають шляхетські круги до боротьби з останками монархічної 
влади й її кепськими дорадниками – можновладцями-сенаторами. Релігійна 
реформа, боротьба з Римом і католицтвом в Німеччині притягає до себе пиль-
ну увагу шляхти, давно невдоволеної з власті і впливів духовних сенаторів, з 
духовних судів, духовних поборів, десятини і завистної на величезні земельні 
багатства єпископських катедр і кляшторів та на ті доходи, які витягав з поль-

ських єпархій папський двір. Упадок католицької церкви в Польщі, що в тім 
часі дійшов крайніх розмірів і проявів, повний брак дисципліни, побожності, 
церковності серед вищої й нижчої єрархії, неуцтво й простацтво сеї останньої 
давали дуже добрий ґрунт для розповсюдження тої їдкої критики церкви й 
духовенства, якою обсипали її німецькі реформісти й гуманісти.

Орнамент (звідти ж).

Польська суспільність починає все більше інтересуватися реформацій-
ним рухом. Шляхта з охотою починає відчувати, що на сій реформаційній 
підставі вона може повалити немилі їй церковні порядки, привілегії і впливи 
духовенства. З другого боку, зближення, бодай зверхнє, формальне, до за-
хідної культури Відродження, ширене двором Бони, вводило все ширші круги 
шляхетські в інтереси гуманізму і його боротьбу з авторитетом церкви. Зна-
ємо, що в кружку Бони писання італійських раціоналістів, творців пізнішого 
антитрінітарства1, приймалися з великою симпатією й інтересом й ширилися 
відси. Анархістичні інстинкти, розвиваючися в шляхті все сильніше, непере-
бореною силою логіки ведуть її від планів суспільно-політичного визволення і 
самовласті шляхти до емансипації своєї совісті з-під впливу церковного авто-
ритету, католицької дисципліни, до того, щоб зробити кождого шляхтича не 
тільки в справах суспільно-політичних, а і в справах духовних повним паном 
самого себе і своїх підданих. Перемінена з духов ної, хрестоносної організації 
в світську державу, Пруссія, тісно зв’язана з Польщею, як недавно при-
лучена до неї васальна держава, заливала Польщу друками реформаційного 
напрямку, не тільки німецькими й латинськими, але й польськими. Проповід-
ники Реформації, стараючися уловити шляхетський загал, слабкий в латині, 
і жіноцтво, міщанство, селянство, звертаються до польської мови. Перший 
голосний народний письменник польський Рей присвячує сій проповіді своє 
малоокресане і невибагливе, але популярне перо; йому вторує ряд менше голо-
сних письменників. Оборонці католицтва, щоб противстатися сій популярній 
протестантській проповіді, беруться також за літературу на польській мові.

Смерть старого короля й вступлення на престол польський Жиґимонта 
Авґуста (1548) дає нагоду вибухнути тому всьому. До особи молодого ко-

1 Антитрінітаріями, або аріанами, звалися найбільш радикальні протестанти, що не 
приймали науки про Трійцю. По імені їх головного провідника Социна звали їх також 
социніанами.
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роля прив’язувалися тисячні плани й надії. Шляхта хотіла від нього помочі 
до боротьби з можновладством, ті, що інтересувалися релігійною справою і 
переведенням реформи, хотіли підмоги до сотворення національної польської 
церкви, всі разом – “направи Речі Посполитої”, упорядкування судівництва, 
фінансів, організації оборони і т. д., і т. д. Соймування польське набирає не-
чуваного перед тим оживлення й огню, посольська палата, на чолі котрої висту-
пають небувалі шляхетські трибуни-демагоги, бере провідну ролю, з дешевою 
відвагою ударяючи на сенат і короля й припускаючи гарячі штурми до убогих 
останків королівської власті й королівських прав. Такі самі завзяті штурми в 
соймі й поза соймом припускаються до католицької церкви й єрархії. Про-

тестантські науки здобувають масу прихильників 
і визнавців, і то якраз серед найбільш впливових 
кругів – в аристократії й можнішій шляхті Мало-
польщі й Великопольщі, також Литви. Польща 
в третій четвертині XVI в. покривається масою 
громад лютеранських, кальвінських, чеських 
братів, а трохи пізніше виступають поруч них 
також численні громади антитрінітаріїв. Релігійна 
свобода стягає до Польщі з цілого світу ріжних 
релігійних вільнодумців і реформаторів. Більшість 
сенату становили репрезентанти ріжних некато-
лицьких релігій. Католицька церква, здавалося, 
готова була впасти зовсім, і самі римські легати 
вважали католицьку справу програною в Польщі.

З того всього, одначе, вийшло небагато на ділі.
З планів “направи Речі Посполитої” здійсни-

лося страшенно мало в порівнянні з розмахом тих 
планів. З бурхливого соймування другої половини 
XVI в. вийшла королівська власть ще більше 

ослаблена, державний устрій – розбитий, “нарід шляхетський” – анархізо-
ваний, готовий прославляти самий державний розстрій (“Polska nierządem 
stoi”, – “Польща тримається непорядком”, – говорили загально вже при 
кінці XVI в.). Суспільність готова була противитися всякому уліпшенню 
устрою фінансового, воєнного чи іншого, аби з того не зміцнилася королів-
ська власть, не вийшла з повної безсильності супроти всевластної шляхти. 
З визначних початків релігійної реформи вийшло гірше, ніж нічого, – бо 
абсолютне панування темного єзуїтського католицтва. Протестантський рух, 
такий, здавалося, сильний і повний життєвих сил, ледве дожив до початків 
ХVIІ в. Він не пройшов в глибину народних мас, зіставшися вірою чужою 
(німецькою), великопанською, а і в сих панських кругах не запустив глибшого 
коріння і переважно скінчив своє існування з тим поколінням, що тим ново-
вірством заінтересувалося.

Забракло йому сильнішої організації; самі євангеліки – лютерани, 
кальвіністи й чеські браття – ледве терпіли одні одних, а з радикальнішими 
раціоналістами – т. зв. аріанами – ділила їх глибока й одкрита ворожнеча. 
Ся незгода дуже сильно зашкодила нововірству. Але воно таки й само не-
глибоко сиділо в суспільності, й коли нове правительство (Баторій, а особ ливо 
Жиґимонт III) рішуче стало по стороні католицтва, коли оновлено католицьку 
церкву, дуже скоро вернено назад на лоно католицької церкви нововірців 
з видніших панських домів, а з сим упало протестантство. Тільки в слабих 
останках полишилося воно в XVII в. Дещо сильніше держалося аріанство, – 
але також стало невеликою сектою без значіння, поки в сере дині XVII в. не 
вигнано її з Польщі зовсім.

Єзуїти, спроваджені католицьким єпископа-
том на рятування католицької церкви, ширяться 
й кріпнуть незвичайно та скоро здобувають не-
звичайну силу і впливи католицтву. Зручною 
проповіддю, і ще зручніше веденою школою, 
приладженою до вимог і поглядів польської шлях-
ти, забрали вони в свої руки виховання всього 
цвіту аристократії й можнішої шляхти і помирили 
шляхту з “солодким ярмом” католицтва. Шляхта 
полишила собі необмежене панування на сім світі, 
але в справах “не від мира сього” піддалася повно-
му й абсолютному пануванню католицької науки. 
І Польща, що за часів Жиґимонта Авґуста ува-
жалася ледве не найбільше вільнодумним краєм 
на світі, півстоліття пізніше стала царством темної 
реакції й клерикалізму.

Такий скороминущий був сей раптовий 
огонь. Солом’яним огнем, феєрверком представ-
ляється він нам з історичної перспективи. Але 
хоч ненадовго, він спалахнув гаряче й сильно, і 
тому поколінню, що дивилося на нього, трудно 
було знати, що буде він світити так коротко. 
Життя закипіло ключем суспільних і культур-
них інтересів. Розвинулася величезна політична література, присвячена чи 
то біжучим питанням дня, чи то питанням принципіальнішим; дещо з того 
дісталося до друку, далеко більше ходило по руках в копіях. Величезна 
література богословська, догматична, толкування, полеміка – містила в 
собі чимало речей, написаних талановито, живо (часто навіть аж занадто!), 
які притягали увагу читача. На ній головно виробилася й виполірувалася 
польська літературна мова. Під пером видніших своїх представників вона 
позбувається в другій половині XVI в. своєї брусуватості й тяжкості, які 

Орнамент (звідти ж).

Орнамент Загоровського 
Апостола (Волинь того ж 

часу).
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роля прив’язувалися тисячні плани й надії. Шляхта хотіла від нього помочі 
до боротьби з можновладством, ті, що інтересувалися релігійною справою і 
переведенням реформи, хотіли підмоги до сотворення національної польської 
церкви, всі разом – “направи Речі Посполитої”, упорядкування судівництва, 
фінансів, організації оборони і т. д., і т. д. Соймування польське набирає не-
чуваного перед тим оживлення й огню, посольська палата, на чолі котрої висту-
пають небувалі шляхетські трибуни-демагоги, бере провідну ролю, з дешевою 
відвагою ударяючи на сенат і короля й припускаючи гарячі штурми до убогих 
останків королівської власті й королівських прав. Такі самі завзяті штурми в 
соймі й поза соймом припускаються до католицької церкви й єрархії. Про-

тестантські науки здобувають масу прихильників 
і визнавців, і то якраз серед найбільш впливових 
кругів – в аристократії й можнішій шляхті Мало-
польщі й Великопольщі, також Литви. Польща 
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лося страшенно мало в порівнянні з розмахом тих 
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ослаблена, державний устрій – розбитий, “нарід шляхетський” – анархізо-
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характеризують її в першій половині століття. Органом ученої прози все 
ще зіставалася – й зісталася надалі – мова латинська, але й на польській 
появляється ряд інтересних, більше або менше гарно написаних праць, 
оригінальних і перекладних, – з ріжних сфер знання, особ ливо знання 
практичного: ріжних трактатів і поучень в ріжних справах, чимала література 
повістева, анекдотична і т. д., приладжена для слухача півінтелігентного, 
жінок, міщан. Але особливо високо підноситься польська поезія: в особах 
найкращих своїх репрезентантів вона піднялася до верхів сучасної культур-
ності, віддаючи в мові досить легкій, приступній, виробленій образи й течії 
сучасної європейської ученої поезії, а заразом творячи речі ліричні й жанрові 
на мотиви життя, які близькістю своїх тем та талановитістю оброблення 
дуже сильно трапляли до почуття й смаку своєї суспільності.

Твориться, отже, література досить ріжнородна й багата. Твориться ат-
мосфера духова, досить оживлена, а головно – незвичайно близька й тепла 
кождому “сину коронному” (як любила себе називати шляхта), бо наскрізь 
пересякнена інтересами й симпатіями шляхетської верстви. В зручних єзуїт-
ських руках, в їх колегіях виробляється школа, також вповні приладжена до 
вимог і смаку шляхетської суспільності, що виховує молодців гладких, сало-
нових манер, з усіма зверхніми прикметами культурності, з легким і немудрим 
моральним багажем, добре повішеним язиком, здатним наговорити з кождої 
нагоди легко і багато, пустити тучу премудрості, чи забити баки, кажучи 
попросту. Додати ще до сього, що якраз на сей же час – другу половину й 
особливо останню четвертину XVI в. – припадає розвій зверхньої, матері-
альної культури, великопанського блиску, шляхетської розкоші, блискучої й 
багатої, – дарма, що осягалася вона немилосердним нищенням народу і краю 
(так глибоко сучасники в то не заглядали звичайно!).

Можемо собі представити, як мусило вражати й захоплювати се життя, 
блискуче, гаряче, а при тім, повторяю, – бо се так важно в данім разі, – на-
скрізь шляхетське, перейняте шляхетськими класовими змаганнями, настроя-
ми, симпатіями. Як сильно мусило ударити воно сими шляхетськими нотами в 
созвучні струни шляхетських верств українських! Якраз в сей апогей польської 
культури, польського життя, актом 1569 р. вони приведені були в тісну зв’язь 
з Польщею і польською суспільністю, кинені в вир сього шляхетського тан-
цюристого раю, в сю оргію блискучу й привабну, хоч затруєну паразитизмом, 
зародками виродження й упадку, в сей буйний і гойний шляхетський пир, 
овіяний чаром артизму й поезії.

Ледве розбуджені з своєї вікової дрімоти, вибиті з колії політичного 
життя В. кн. Литовського, з яким зжилися вони за тих кілька віків і кинені 
в огонь нових політичних і суспільних порядків, висвободжені з “литовської 
неволі” – тягарів і ограничень литовського феодалізму й служебності і, наді-
лені всею сумою безграничних прав і свобод польських “королев’ят”, вони 
кинулися приладжуватися до нового, привабного життя й нових його обста-

вин. Спішили переймати польські форми, польську культуру, піддаючися їй 
абсолютно, не будучи ані настільки відпорні, щоб відкаснутися від сих усіх 
принад шляхетського і великопанського життя, ані настільки запобігливі і 
сильні, щоб на своїх культурних і національних традиціях перещепити те, що 
вимагалося духом часу і нових обставин.

Справді, щоб від богословської книжності XIV–XV в., від отечників і 
учительних євангелій, від псалтирників-бакалаврів, що могли навчити тільки 
читання і письма, переступити і піти рівно з поступами часу – для сього треба 
було незвичайної енергії, талантів і – часу. А життя часу не давало, не до-
зволяло відтягатися та замикатися в старім патріархальнім ладі.

І почуття безрадності обіймало українське громадянство. Здавалося, що 
перед сим натиском польської державності, польської культурності, польської 
національності виходу нема і українству прийдеться тільки тихо коритися 
сьому непереможному процесові. Прийдеться помиритися з роллю дрібного 

Петиція соймика київської шляхти до короля 1571 р.: “Особливе теж єго кр. м. нашого 
милостивого пана просимъ, абы листы соймовыє, универсалы, констытуцhи и кождая 
справа подле обетницы и привилю єго королевскоє милости при сконченю унhи выданого 
не иншими литерами и словы, одно рускими литерами и єзыком до земли Києвскоє писаны 
и выдаваны были, кгдыж з млодости иншого письма отцове наши учити нас не давали, одно 
своєго прирожоного руского, і школы теж польскоє в Києве немашъ, а кгды приносятъ 
листы єго кр. милости писаныє полскими литерами з мешанем латинских слов, вырозумети 
не можем, якож и тен привелей на злучене єдности земли Києвскоя даный, иж полскими 
литерами єст написан, просимы его кролевскоє милости жебы по руску былъ преписан”.



122 КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ НА УКРАЇНІ В XVI–XVII ВІЦІ 123Розцвіт польської культури і його впливи на українське громадянство

характеризують її в першій половині століття. Органом ученої прози все 
ще зіставалася – й зісталася надалі – мова латинська, але й на польській 
появляється ряд інтересних, більше або менше гарно написаних праць, 
оригінальних і перекладних, – з ріжних сфер знання, особ ливо знання 
практичного: ріжних трактатів і поучень в ріжних справах, чимала література 
повістева, анекдотична і т. д., приладжена для слухача півінтелігентного, 
жінок, міщан. Але особливо високо підноситься польська поезія: в особах 
найкращих своїх репрезентантів вона піднялася до верхів сучасної культур-
ності, віддаючи в мові досить легкій, приступній, виробленій образи й течії 
сучасної європейської ученої поезії, а заразом творячи речі ліричні й жанрові 
на мотиви життя, які близькістю своїх тем та талановитістю оброблення 
дуже сильно трапляли до почуття й смаку своєї суспільності.

Твориться, отже, література досить ріжнородна й багата. Твориться ат-
мосфера духова, досить оживлена, а головно – незвичайно близька й тепла 
кождому “сину коронному” (як любила себе називати шляхта), бо наскрізь 
пересякнена інтересами й симпатіями шляхетської верстви. В зручних єзуїт-
ських руках, в їх колегіях виробляється школа, також вповні приладжена до 
вимог і смаку шляхетської суспільності, що виховує молодців гладких, сало-
нових манер, з усіма зверхніми прикметами культурності, з легким і немудрим 
моральним багажем, добре повішеним язиком, здатним наговорити з кождої 
нагоди легко і багато, пустити тучу премудрості, чи забити баки, кажучи 
попросту. Додати ще до сього, що якраз на сей же час – другу половину й 
особливо останню четвертину XVI в. – припадає розвій зверхньої, матері-
альної культури, великопанського блиску, шляхетської розкоші, блискучої й 
багатої, – дарма, що осягалася вона немилосердним нищенням народу і краю 
(так глибоко сучасники в то не заглядали звичайно!).

Можемо собі представити, як мусило вражати й захоплювати се життя, 
блискуче, гаряче, а при тім, повторяю, – бо се так важно в данім разі, – на-
скрізь шляхетське, перейняте шляхетськими класовими змаганнями, настроя-
ми, симпатіями. Як сильно мусило ударити воно сими шляхетськими нотами в 
созвучні струни шляхетських верств українських! Якраз в сей апогей польської 
культури, польського життя, актом 1569 р. вони приведені були в тісну зв’язь 
з Польщею і польською суспільністю, кинені в вир сього шляхетського тан-
цюристого раю, в сю оргію блискучу й привабну, хоч затруєну паразитизмом, 
зародками виродження й упадку, в сей буйний і гойний шляхетський пир, 
овіяний чаром артизму й поезії.

Ледве розбуджені з своєї вікової дрімоти, вибиті з колії політичного 
життя В. кн. Литовського, з яким зжилися вони за тих кілька віків і кинені 
в огонь нових політичних і суспільних порядків, висвободжені з “литовської 
неволі” – тягарів і ограничень литовського феодалізму й служебності і, наді-
лені всею сумою безграничних прав і свобод польських “королев’ят”, вони 
кинулися приладжуватися до нового, привабного життя й нових його обста-

вин. Спішили переймати польські форми, польську культуру, піддаючися їй 
абсолютно, не будучи ані настільки відпорні, щоб відкаснутися від сих усіх 
принад шляхетського і великопанського життя, ані настільки запобігливі і 
сильні, щоб на своїх культурних і національних традиціях перещепити те, що 
вимагалося духом часу і нових обставин.

Справді, щоб від богословської книжності XIV–XV в., від отечників і 
учительних євангелій, від псалтирників-бакалаврів, що могли навчити тільки 
читання і письма, переступити і піти рівно з поступами часу – для сього треба 
було незвичайної енергії, талантів і – часу. А життя часу не давало, не до-
зволяло відтягатися та замикатися в старім патріархальнім ладі.

І почуття безрадності обіймало українське громадянство. Здавалося, що 
перед сим натиском польської державності, польської культурності, польської 
національності виходу нема і українству прийдеться тільки тихо коритися 
сьому непереможному процесові. Прийдеться помиритися з роллю дрібного 

Петиція соймика київської шляхти до короля 1571 р.: “Особливе теж єго кр. м. нашого 
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провінціалізму: зістатися предметом тихих симпатій для людей, які ще вва-
жали себе українцями, бодай по імені; жити в устах нижчих верств, яких ще 
не захопила “справжня” цивілізація; служити невинним орнаментом, одною з 
місцевих одмін єдиної і справжньої польської культури і бути етнографічним 
матеріалом для розвою і розросту сеї державної культури й національності.

Але власне сей рішучий момент, коли мала на віки рішитися національна 
доля України, коли національна смерть уже віяла своїм крилом над нею, – сей 
рішучий момент видобуває останки енергії в сім напівзадубілім уже організмі. 
Життя починає проявлятися в ріжних сферах народного життя. І зусиллями 
одиниць незадовго вдається викресати в сій – як здавалося – безнадійній 
суспільності культурний і національний рух значний, сильний, який рішуче 
змінив дальший розвій українського національного життя.

РЕФОРМАЦІЙНІ ТЕЧІЇ
реславний культурний і релігійний європейський рух XVI віку 
сам по собі дуже мало зачепив українське громадянство. Правда, 
в краях, де вже закорінилося польське панство, – в Галичині, 
на Поділлі, на Холмсько-Белзькім Побужжі – вже в середині 
XVI в. появляються нововірські громади, проповідники й школи, 
але до таких розмірів, як в землях польських, реформаційний рух 

ніколи не доходив і тут. Реформація, так само і антитрінітарство, держалося 
кількома панськими і можношляхетськими фаміліями, і то найчастіше про-
тестантські громади і збори держалися тільки за життя свого фундатора: 
набравшися запалу до реформи, пан виганяв католицького плебана з своєї 
маєтності і віддавав костел протестантам на “збір” та спроваджував протес-
тантського пастора, а син його або інший спадкоємець, не цікавий до того, 
віддавав костел назад католикам і касував протестантську громаду. І в поль-
ських землях нововірство не переходило глибше в широкі круги, поза панські 
двори, а на Україні й поготів. Ми не маємо з перших початків розповсюдження 
реформаційних ідей, аж до останньої чверті XVI в., ні одного певного факту, 
який би вказував на якісь здобутки нових доктрин серед української людності; 
старі історики польського реформаційного руху не переказали нам ні одного 
українського імені між учасниками нововірського руху сих часів.

І се зрозуміло. Правда, православна церква своїм розстроєм, упадком 
дисципліни, книжності, християнського духу між духовенством давала ба-
гато приводів до критики і планів направи. Але такі мотиви в розширенні 
реформаційних ідей взагалі стояли на другім плані і тільки вторували мотивам 
економічного й суспільно-політичного характеру. А сих мотивів бракувало 
зовсім в українській церкві: вона не була ніякою силою, не мала ніяких впли-
вів, стояла в повній залежності від української людності, спеціально – від 
своїх патронів-дідичів; тут не було з чим воювати, що поборювати. Полеміка 
з Римом і папством, що становила одну з головних підстав реформаційної 
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проповіді, тут нічого не говорила, навіть ніяких подібностей не знаходила. 
З другого боку, православна церква була національна церква пригнетеної 
народності, її одинока національна інституція, і відриватися від неї значило 
відриватися від своєї народності. Тому навіть серед більш освічених верств 
української людності, де могла мати вплив позитивна сторона нових доктрин, 
раціоналістичне (розумове) трактування релігійних питань чи критика старих 
церковних порядків – де вона навіть викликала певне спочуття – ще не конче 
приводила до формального відірвання від православної церкви. Тим більше, 
що нововірство, являючись в польсько-німецькій формі, не одомашнившися 
анітрошки в своїх перших початках, було явищем, зовсім чужим для україн-
ської людності. Ані у українського панства В. кн., ані у останків православ-
ної шляхти і міщанства Галичини не було тих близьких зв’язків з західною 
культурою, з західними ідеями, яких польська аристократія набирається в 
сих часах в своїх подорожах за границю, в пробутку в європейських універ-
ситетах. В Галичині, найтісніше зв’язаній із Заходом, національно-релігійні 
ограничення якраз розбуджують тоді перші початки всенародних заходів в 
інтересах православної церкви – коло відновлення галицької православної 
катедри, і ведуть її не на захід, а на схід.

І в пізніших часах не належить перебільшувати значіння рефомаційних 
ідей. Православні пани охоче слухали з’їдливих нападок нововірців на рим-
ську церкву, на папу, на непобожне життя католицьких біскупів і ксьондзів, 
шукали їх помочі в своїй опозиції католицтву, коли воно почало наново під-
носити голову – з початком останньої чверті XVI в. Знаходилися між ними і 
такі, що охоче слухали, особливо при кубку мальвазії, як описує Курбський, у 
веселій компанії, “з жартами і штуками”, скептичних заміток про християнські 
догмати, про непобожне життя православного духовенства. Але відси далеко 
було до формального відступлення від православної церкви. Курбський був 
правовірний москвитин, що в кождім натяку на якусь свобіднішу гадку бачив 
єресь і зраду православію, і з сього становища він “мало не всю Волинь” в 
1570–1580 роках уважав за заражену “душевною гангреною”, “скверними 
догматами подущаєму”. Такий же старовір був Вишенський, який писав, 
правда, значно пізніше, уже в початках XVII в., що “князіє рускіє всh по-
єретичили”. І той, і сей занадто багато вимагали щодо правовірності, і всякі 
зносини з “єретиками” без церемонії вважали відступництвом, зрадою, єрессю.

Беручи річ розважніше, ми мусимо бачити в організації нововірських 
громад, в переході на протестантство чи аріанство православних панів явище 
другорядне: один з проявів піддання української суспільності, українських 
панів новій, польській культурі, яка дає себе знати в останній чверті XVI в., а 
не самостійний прояв культурного руху української суспільності. Переходили 
на нововірство люди, уже відірвані від свого національного ґрунту, від своїх 
традицій. А що в тім часі уже серед самої польської суспільності нововірство 
перестало бути модним, тож і серед українського панства нововірці, анти-

трінітарії головно (бо протестантів ми між ними майже не знаємо), були й 
зісталися явищем досить рідким, проявами одиничними. Було їх кілька фамілій 
лише, як Чапличі, Гойські, Немиричі. Українське ж життя як таке саме через 
реформацію не перейшло навіть в такій мірі, як білоруське.

Франциск Скорина, з його Біблії 1517 р.  
(надолі монограми: “Доктор Франциск Скорина”).

Се, може, було й корисно з того погляду, що реформаційний рух не ослабив 
національних підстав української суспільності, не відірвав від старих традицій 
і не розбив її передчасом на два релігійно-культурні табори. Але се в кождім 
разі далеко не викупає тої користі, яку міг би дати серйозніший реформаційний 
рух, запліднивши наше громадянство елементами критики й поступу.

Одним з тих позитивних наслідків, які приводив з собою реформаційний 
рух звичайно, був розвій письменства, особливо популярного, на народній 
мові й заходи коло розповсюдження й піднесення освіти в народі. Слабі по-
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1570–1580 роках уважав за заражену “душевною гангреною”, “скверними 
догматами подущаєму”. Такий же старовір був Вишенський, який писав, 
правда, значно пізніше, уже в початках XVII в., що “князіє рускіє всh по-
єретичили”. І той, і сей занадто багато вимагали щодо правовірності, і всякі 
зносини з “єретиками” без церемонії вважали відступництвом, зрадою, єрессю.

Беручи річ розважніше, ми мусимо бачити в організації нововірських 
громад, в переході на протестантство чи аріанство православних панів явище 
другорядне: один з проявів піддання української суспільності, українських 
панів новій, польській культурі, яка дає себе знати в останній чверті XVI в., а 
не самостійний прояв культурного руху української суспільності. Переходили 
на нововірство люди, уже відірвані від свого національного ґрунту, від своїх 
традицій. А що в тім часі уже серед самої польської суспільності нововірство 
перестало бути модним, тож і серед українського панства нововірці, анти-

трінітарії головно (бо протестантів ми між ними майже не знаємо), були й 
зісталися явищем досить рідким, проявами одиничними. Було їх кілька фамілій 
лише, як Чапличі, Гойські, Немиричі. Українське ж життя як таке саме через 
реформацію не перейшло навіть в такій мірі, як білоруське.

Франциск Скорина, з його Біблії 1517 р.  
(надолі монограми: “Доктор Франциск Скорина”).

Се, може, було й корисно з того погляду, що реформаційний рух не ослабив 
національних підстав української суспільності, не відірвав від старих традицій 
і не розбив її передчасом на два релігійно-культурні табори. Але се в кождім 
разі далеко не викупає тої користі, яку міг би дати серйозніший реформаційний 
рух, запліднивши наше громадянство елементами критики й поступу.

Одним з тих позитивних наслідків, які приводив з собою реформаційний 
рух звичайно, був розвій письменства, особливо популярного, на народній 
мові й заходи коло розповсюдження й піднесення освіти в народі. Слабі по-
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віви реформації в українських землях не могли, розуміється, мати великого 
впливу в сій сфері, але і на Білій Русі, де реформаційний рух прокинувся 
далеко сильніше, він в сім напрямі небагато зробив, – принаймні наскільки 
ми можемо контролювати його впливи.

З Пересопницького Євангелія (зменшено вполовину).

Се тим більше впадає в око, що перші кроки до популяризації книжності 
на Україні й Білій Русі навіть значно випередили протестантську течію. Уже 
з XV і початків XVI в. маємо сліди редакцій Св. Письма, більше або менше 
зближених до народної мови, і навіть зовсім нових перекладів, довершених 
незалежно від старих канонів Св. Письма. Випередив реформацію і найбільше 
важний по своїм впливам і наслідкам факт на сім полі – перші видання Св. 
Письма на народній або зближеній до неї мові, вчинені Франциском Скори-
ною, міщанином полоцьким. Вихованець Краківського, потім Падуанського 
університету, він ще перед протестантськими впливами, ніяк не пізніше 1515 р., 
мусив забратися до сеї роботи, вибравши місцем для видавничої діяльності 
Прагу (в Кракові друк православних книг був перерваний забороною кра-
ківського біскупа вже по перших виданнях, в 1492 р.). Заходом Скорини 
виходять в Празі в 1517 р. його Псалтир в церковнослов’янськім тексті, з 
деякими поправками, зробленими на підставі чеських перекладів, а з нею інші 
старозавітні книги, “виложені на руский языкъ”. Вони мали зложити цілу 
Біблію, але видання перервалося. По кількох роках Скорина переніс свою 
діяльність до Вільна, де заложив друкарню в домі “найстаршого бурмистра 
Якуба Бабича”, але з сеї віденської друкарні маємо тільки Апостол і моли-
товник. Таким чином, план видання повної “руської Біблії”, судячи з того, що 
дійшло до наших рук, не був сповнений, хоч в передмові до неї, друкованій в 
1519 р., Скорина говорить про цілу Біблію так, як би давав її читачеві в руки.

Ні в передмові до Біблії, ні в ріжних замітках, щедрою рукою розсипаних 
Скориною при поодиноких книгах, ми не знаходимо ніякої вказівки на зв’язь 
його праці з якоюсь релігійною доктриною – протестантською чи іншою, – ні 
в виданнях празьких, що хронологічно випереджують протестантські течії, 
ні в пізніших віленських. По всякій правдоподібності, Скорина був право-
славний і тримався сеї віри. Свою працю він толкує мотивами культурного і 
національного характеру, бажанням послужити своїй суспільності і народо-
ві – “к наученню людемъ посполитымъ руского языка”, “своєму прироже-
ному рускому языку к науце всего доброго”, в тім розумінні суспільного чи 
горожанського обов’язку, “доброго посполитого”, якого речником виступає 
він в своїх авторських тирадах. “Мы, братия, не можемъ ли во великих по-
служити посполитому люду рускаго языка, – сиє малыя книжки праци нашеє 
приносимо имъ”, – пише він в передмові до книги Левіт. Користь від Біблії 
він добачав величезну, просто універсальну, в дусі старохристиянських по-
глядів, яких відгомони взагалі долетіли в цілості до самих реформаційних часів. 
Читач, запевняє Скорина, знайде в Біблії не тільки все потрібне до спасення 
душі, але і всі сім свобідних наук. Для “посполитого” зрозуміння Скорина 
“виложив” її мовою, зближеною до народної, опираючися на чеськім тексті і 
текстах церковнослов’янських.

Дуже цікаво, що в сих своїх заходах і трудах він не був одиноким, а мав 
поміч і підпертя з боку своїх земляків. Так, на деяких празьких друках, по-
чинаючи від Псалтирі, читаємо сучасні приписки, що книги сі видані були “на-
кладом” Богдана Оньковича, райці віленського. Прихильником і помічником 
в Скоринових планах був, мабуть, і той старий бурмистр віленський Бабич, 
в домі якого заложив потім Скорина друкарню в Вільні. Сі факти кидають 
світло на ту культурну сферу, в якій розвивалися нові просвітні й культурні 
інтереси, – се заможне і розмірно освічене міщанство більших білоруських 
міст, Вільна передовсім, попередники пізніших міщанських меценатів пись-
менства й освіти – Мамоничів, Зарицьких і інших.

Як були прийняті видання Скорини в ширшій суспільності, ми не маємо 
безпосередніх звісток. Одначе потреба в книгах, виложених на “просту поспо-
литу” мову, супроти все більшого упадку знання мови церковнослов’янської 
та й супроти прикладів, які давали видання на народних язиках у інших на-
родностей, була, безперечно, жива й велика, і книги Скорини трапляли в 
живе місце сучасного життя. Коли вичерпався їх наклад, їх переписували ще 
довго – протягом цілого XVI і ще в XVII віці в Білій Русі і на Україні. Так, 
напр., з 1568 р. маємо копію кількох книг Скорининого друку Василя Жуга-
євича з Ярославля; з 1569 р. “худого человhка на имя Луки въ неславнhмъ 
же градh Тернополи” (парафраза Скорининих закінчень, де він називає себе 
“ученим мужем из славнаго града Полоцка”); з 1573–1577 копії Дмитра 
з Зінькова, писарчика й єрея Іоана “з неславного града Маначина”. По-
руч таких відписів з Скорини маємо й переклади, які поставали незалежно
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віви реформації в українських землях не могли, розуміється, мати великого 
впливу в сій сфері, але і на Білій Русі, де реформаційний рух прокинувся 
далеко сильніше, він в сім напрямі небагато зробив, – принаймні наскільки 
ми можемо контролювати його впливи.

З Пересопницького Євангелія (зменшено вполовину).

Се тим більше впадає в око, що перші кроки до популяризації книжності 
на Україні й Білій Русі навіть значно випередили протестантську течію. Уже 
з XV і початків XVI в. маємо сліди редакцій Св. Письма, більше або менше 
зближених до народної мови, і навіть зовсім нових перекладів, довершених 
незалежно від старих канонів Св. Письма. Випередив реформацію і найбільше 
важний по своїм впливам і наслідкам факт на сім полі – перші видання Св. 
Письма на народній або зближеній до неї мові, вчинені Франциском Скори-
ною, міщанином полоцьким. Вихованець Краківського, потім Падуанського 
університету, він ще перед протестантськими впливами, ніяк не пізніше 1515 р., 
мусив забратися до сеї роботи, вибравши місцем для видавничої діяльності 
Прагу (в Кракові друк православних книг був перерваний забороною кра-
ківського біскупа вже по перших виданнях, в 1492 р.). Заходом Скорини 
виходять в Празі в 1517 р. його Псалтир в церковнослов’янськім тексті, з 
деякими поправками, зробленими на підставі чеських перекладів, а з нею інші 
старозавітні книги, “виложені на руский языкъ”. Вони мали зложити цілу 
Біблію, але видання перервалося. По кількох роках Скорина переніс свою 
діяльність до Вільна, де заложив друкарню в домі “найстаршого бурмистра 
Якуба Бабича”, але з сеї віденської друкарні маємо тільки Апостол і моли-
товник. Таким чином, план видання повної “руської Біблії”, судячи з того, що 
дійшло до наших рук, не був сповнений, хоч в передмові до неї, друкованій в 
1519 р., Скорина говорить про цілу Біблію так, як би давав її читачеві в руки.

Ні в передмові до Біблії, ні в ріжних замітках, щедрою рукою розсипаних 
Скориною при поодиноких книгах, ми не знаходимо ніякої вказівки на зв’язь 
його праці з якоюсь релігійною доктриною – протестантською чи іншою, – ні 
в виданнях празьких, що хронологічно випереджують протестантські течії, 
ні в пізніших віленських. По всякій правдоподібності, Скорина був право-
славний і тримався сеї віри. Свою працю він толкує мотивами культурного і 
національного характеру, бажанням послужити своїй суспільності і народо-
ві – “к наученню людемъ посполитымъ руского языка”, “своєму прироже-
ному рускому языку к науце всего доброго”, в тім розумінні суспільного чи 
горожанського обов’язку, “доброго посполитого”, якого речником виступає 
він в своїх авторських тирадах. “Мы, братия, не можемъ ли во великих по-
служити посполитому люду рускаго языка, – сиє малыя книжки праци нашеє 
приносимо имъ”, – пише він в передмові до книги Левіт. Користь від Біблії 
він добачав величезну, просто універсальну, в дусі старохристиянських по-
глядів, яких відгомони взагалі долетіли в цілості до самих реформаційних часів. 
Читач, запевняє Скорина, знайде в Біблії не тільки все потрібне до спасення 
душі, але і всі сім свобідних наук. Для “посполитого” зрозуміння Скорина 
“виложив” її мовою, зближеною до народної, опираючися на чеськім тексті і 
текстах церковнослов’янських.

Дуже цікаво, що в сих своїх заходах і трудах він не був одиноким, а мав 
поміч і підпертя з боку своїх земляків. Так, на деяких празьких друках, по-
чинаючи від Псалтирі, читаємо сучасні приписки, що книги сі видані були “на-
кладом” Богдана Оньковича, райці віленського. Прихильником і помічником 
в Скоринових планах був, мабуть, і той старий бурмистр віленський Бабич, 
в домі якого заложив потім Скорина друкарню в Вільні. Сі факти кидають 
світло на ту культурну сферу, в якій розвивалися нові просвітні й культурні 
інтереси, – се заможне і розмірно освічене міщанство більших білоруських 
міст, Вільна передовсім, попередники пізніших міщанських меценатів пись-
менства й освіти – Мамоничів, Зарицьких і інших.

Як були прийняті видання Скорини в ширшій суспільності, ми не маємо 
безпосередніх звісток. Одначе потреба в книгах, виложених на “просту поспо-
литу” мову, супроти все більшого упадку знання мови церковнослов’янської 
та й супроти прикладів, які давали видання на народних язиках у інших на-
родностей, була, безперечно, жива й велика, і книги Скорини трапляли в 
живе місце сучасного життя. Коли вичерпався їх наклад, їх переписували ще 
довго – протягом цілого XVI і ще в XVII віці в Білій Русі і на Україні. Так, 
напр., з 1568 р. маємо копію кількох книг Скорининого друку Василя Жуга-
євича з Ярославля; з 1569 р. “худого человhка на имя Луки въ неславнhмъ 
же градh Тернополи” (парафраза Скорининих закінчень, де він називає себе 
“ученим мужем из славнаго града Полоцка”); з 1573–1577 копії Дмитра 
з Зінькова, писарчика й єрея Іоана “з неславного града Маначина”. По-
руч таких відписів з Скорини маємо й переклади, які поставали незалежно
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“Катехизис” Будного, титул.

від Скорини, або за прикладом його. З українських пам’яток сього роду най-
більш голосний – се Євангеліє Пересопницьке, зладжене в 1556–1561 рр. 
Михайлом Василевичем, сином протопопа сяноцького, накладом кн. Заслав-
ської, за радою місцевого ігумена (пізніше подароване гетьманом Мазепою 
Переяславському монастиреві). Мова сього Євангелія значно зближена до 
народної і дає комбінацію елементів слов’янських з народними українськими 
і книжними – з актової українсько-білоруської мови XVI в. Аналогічну ком-
бінацію дає український переклад Пісні пісень, з коментарем і моральними 
поученнями, зроблений незвісною людиною з чеського тексту, і т. ін.

Титулова сторінка Євангелія Тяпинського (єдиний примірник).

Пересопницьке Євангеліє було у нас не одиноке. Учительні Євангелія 
XVI в. дають цілий ряд незалежних від себе текстів, більше або менше збли-
жених до народної мови. Не заглибляючися в сю справу, я тільки хочу піднести, 
що сі переклади нічим не виявляють своєї безпосередньої залежності від рефор-
маційних течій і виступають скорше як часті того довгого ланцюга перекладів 
“на посполиту мову”, що зачинається у нас і на Білорусі ген скорше від тих 
реформаційних течій. Хоч все-таки не можна заперечити, що тут були більш 
безпосередні впливи того загального повороту до популяризації Св. Письма і 
богословської літератури, який зазначується під час розвою реформації.
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“Катехизис” Будного, титул.
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Початків, так важних для свого часу, заложених Скориною, протестанти 
не підхопили. Минуло повних сорок літ від Скорининих друків, поки появилися 
перші протестантські друки. Вони зв’язані з іменем Симеона Будного, спочатку 
кальвініста, потім унітариста. В 1562 р. він випускає з новозаложеної несвизь-
кої друкарні книжечку “О оправданіи грhшнаго человhка передъ Богомъ”, 
письмом, дуже подібним до Скорининого, за яким іде він і в своїх передмовах, 
так що сі друки відновляють, по тій довгій перерві, Скоринині традиції. Кни-
жечка присвячена Остафію Воловичу, одному з видніших білоруських панів, і 
з передмови довідуємося, що сей Волович своїми “накладами” причинився до 
заснування несвизької друкарні “на розмноженьє книгъ добрыхъ”. Того ж року 
випускає з тої ж друкарні Будний з товаришами і “Катехисісъ... для простыхъ 
людей языка русского въ пытаніяхъ и отказhхъ”. Се була перша, скільки зна-
ємо, і властиво – більше не повторена проба ширення протестантських ідей на 
сучасній “руській” мові з боку кальвіністів, а навіть і взагалі нововірців. Прав-
доподібно, широкі верстви не захоплювала й така проповідь на посполитій мові, 
а верхи білоруські все більше притягалися польською культурою, й для них не 
потрібно було осібної руської літератури. Будний звернувся до перекладів Св. 
Письма на польську мову, якими й зробив собі ім’я, а його білоруські друки 
навіть не фігурують у пізніших істориків реформаційного руху.

Товаришем Будного – унітарієм уважають Василя Тяпинського, що за-
думав видати текст Євангелій по-слов’янськи і на мові народній, і перед ними, 
здається, ще короткий катехизис для “науки дітей”. Те культурне окруження, в 
якім він жив і працював, досі зістається незвісним: не знаємо, де жив, на Україні 
чи на Білорусі, і коли працював. Довести до кінця в своїй “убогій друкарні” 
задумане видання він сам потім признав неможливим і порішив випустити 
видруковану частину (два перші Євангелія і початок третього). В інтересній 
передмові, в виразах дуже сильних, виливає він гіркий жаль над занедбанням 
рідної мови й освіти між своїми земляками та звертається до земляків-магнатів 
з бажанням, аби своїми маєтками ті послужили ділу освіти і духовенство пра-
вославне до того ж подвинули. Се останнє бажання характеризує становище 
Тяпинського, далеке від всякої сектантської виключності, і дуже сумнівно, чи 
належав він взагалі до яких-небудь нововірців. Так само зістається непевним, 
чи вийшли в світ взагалі коли-небудь навіть та передмова й частина Євангелія, 
чи мали ширший вплив висловлені Тяпинським гадки і вся праця його життя.

Коло того ж самого часу постає інша аналогічна робота, зроблена вже 
на Волині, – переклад Євангелія на українсько-білоруську мову, зроблений, 
як припускають, з польського (унітарського) перекладу якимсь ближче нам 
незвісним Валентином Негалевським, в с. Хорошові, в 1581 р. Переклад 
має виразніший унітарський напрям, зазначений в передмові й коментарях 
до тексту, а вчинений був, по словам перекладчика, “не з своєї власної хути”, 
але “за намовою и напоминанємъ многихъ учоныхъ и богобойныхъ, а слово 
божоє милуючихъ людей, которыє слова полского читати не умеютъ, а языка 

словенского читаючи писмомъ рускимъ, викладу з словъ єго не разумhютъ”. Сі 
“учоні люде”, що не вміли “полского” письма і слов’янського змісту, – коли в 
дійсності намовили того Негалевського, а не були його власною літературною 
фантазією, – були настільки легкодушні, що не постаралися надрукувати його 
праці, і вона зісталася в рукописі.

Так скромно зазначився в приступнім нам досі матеріалі з України й 
Білорусі той шумний реформаційний рух XVI віку.

Сторінка з Євангелія Тяпинського.
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ПОЧАТКИ НОВОГО ЖИТТЯ
і всі відгомони і впливи, які ми слідили, – то тільки легенечкі 
хвильки на поверхні все ще безвладного, сонного, не порушено-
го добре навіть у своїх верхах, не те що глибинах українського 
(і білоруського) моря. Вас[иль] Тяпинський у своїй передмові, 
десь коло 1570 р., все ще малює нам, у виразах дуже сильних, 
хоч і не дуже складних і прозорих, сю суспільність нерухомою, 
інертною серед гарячого реформаційного і протиреформаційного 

руху: “Хто б богобоязливий здержався, хто не заплакав би, дивлячися на таку 
кару Божу, – бачучи у таких великих княжат, таких значних панів, таких 
многих невинних дітей, мужей з жонами в такім славнім і то найважніше – в 
такім давніше здібнім, ученім народі руськім таке занедбання свого славного 
язика, – просто зневагу до нього, за котрою їх ясна мудрість, що була у 
них просто природженою, відійшла від них, а на її місце зараз прийшла така 
оплакана невченість, що вже декотрі стидаються і письма свого, особливо в 
Слові Божім. А що вже може бути жалісніше, що гірше, як не те, що ті, котрі 
між ними звуться духовними й учителями, сміло скажу – найменше його зна-
ють, найменше вміють розуміти його (слов’янського язика), ані його вчаться, 
ані шкіл ніде не мають до науки його, а через те поневолі мусять звертатися 
до книжок польських і інших, самі, і дітей своїх примушують, – на великий 
стид, як би се стало звісним”.

Тяпинський пригадує давню славу слов’янського письменства і народу, 
величаючи його в стилі пізніших романтиків слов’янського відродження. Він 
мав перебільшені і хибні погляди на се слов’янське письменство, зачисляв 
до слов’ян навіть грецьких отців перших віків, а найкращою представницею 
слов’янства вважає Русь: “А яке ж більш прирожденне слов’янство може 
бути, як не Русь”. Підносить високі прикмети слов’янської, взагалі східної 
церкви. Вказує, що в справі перекладу Св. Письма на народну мову слов’яни 

випередили всі інші народи Європи, і супроти того всього взиває сучасну 
суспільність до подвигнення свого народу з такого гіркого занепаду: “Дав 
би то Бог, аби ви, гідні панове, що зісталися немовби батьками сеї справи 
по таких достохвальних предках своїх, кождий від себе ступили в їх сліди! 
Бо вже нема іншої помочі тій біді, тільки ви могли б помогти, з любові до 
отчини своєї, своїм милосердним прикладом в тій потребі вашої отчини – в 
грубій простоті, через недостачу науки у братії вашої, – коли тільки є ще 
якась любов братська у вас. Задля вічної нагороди від Бога, помагаючи тому 
народові вашому, невідомістю заведеному і забитому, ведіть митрополита 
вашого, владик і учителів ваших до того своїми прошеннями, аби пильнували 

Автограф передмови Тяпинського.
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кару Божу, – бачучи у таких великих княжат, таких значних панів, таких 
многих невинних дітей, мужей з жонами в такім славнім і то найважніше – в 
такім давніше здібнім, ученім народі руськім таке занедбання свого славного 
язика, – просто зневагу до нього, за котрою їх ясна мудрість, що була у 
них просто природженою, відійшла від них, а на її місце зараз прийшла така 
оплакана невченість, що вже декотрі стидаються і письма свого, особливо в 
Слові Божім. А що вже може бути жалісніше, що гірше, як не те, що ті, котрі 
між ними звуться духовними й учителями, сміло скажу – найменше його зна-
ють, найменше вміють розуміти його (слов’янського язика), ані його вчаться, 
ані шкіл ніде не мають до науки його, а через те поневолі мусять звертатися 
до книжок польських і інших, самі, і дітей своїх примушують, – на великий 
стид, як би се стало звісним”.

Тяпинський пригадує давню славу слов’янського письменства і народу, 
величаючи його в стилі пізніших романтиків слов’янського відродження. Він 
мав перебільшені і хибні погляди на се слов’янське письменство, зачисляв 
до слов’ян навіть грецьких отців перших віків, а найкращою представницею 
слов’янства вважає Русь: “А яке ж більш прирожденне слов’янство може 
бути, як не Русь”. Підносить високі прикмети слов’янської, взагалі східної 
церкви. Вказує, що в справі перекладу Св. Письма на народну мову слов’яни 

випередили всі інші народи Європи, і супроти того всього взиває сучасну 
суспільність до подвигнення свого народу з такого гіркого занепаду: “Дав 
би то Бог, аби ви, гідні панове, що зісталися немовби батьками сеї справи 
по таких достохвальних предках своїх, кождий від себе ступили в їх сліди! 
Бо вже нема іншої помочі тій біді, тільки ви могли б помогти, з любові до 
отчини своєї, своїм милосердним прикладом в тій потребі вашої отчини – в 
грубій простоті, через недостачу науки у братії вашої, – коли тільки є ще 
якась любов братська у вас. Задля вічної нагороди від Бога, помагаючи тому 
народові вашому, невідомістю заведеному і забитому, ведіть митрополита 
вашого, владик і учителів ваших до того своїми прошеннями, аби пильнували 

Автограф передмови Тяпинського.
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не підкупів та обіцянок для захоплювання престолів одному перед другим, не 
доживоть1 та привілеїв, одного над другий сильніше забезпечених, а училися 
Слова Божого самі й других учили. Щоб з маєтностей і маєтків (наданих 
їм вашими предками не на марні трати, убори й таке інше, але для наук) 
хотіли вони й старалися школи заложити для науки (не такої, як теперішня, 
що на вічний стид свій учаться тільки прочитати, і то ледве на своїй мові, не 
більше) та подвигнути науку Слова Божого, занедбану від стількох літ, для 
братії вашої. Її я з тою потребою отчини нашої поручаю й полишаю вам – не 
одному котромусь, але всім, – вашій богобоязливій пильності, діяльності 
й вірності, а сам прошу Бога згинути з нею (отчиною), коли вона має до 
решти згинути, або коли вона вашим ратунком буде видвигнена, вибрести 
разом з вами і з нею”.

Правдоподібно, се писалося перед тим, як стали звісними видання з за-
блудівської друкарні Ходкевичів. Се була перша магнатська друкарня, в дусі 
бажань Тяпинського, “єже би Слово Божіє розмножилося і наученіє людем 
закону греческаго ширилося”. Заложена вона була на українсько-білоруськім 
пограниччі, в Заблудові, маєтності Григ[орія] Ходкевича, одного з видніших 
магнатів В. кн. (з київського боярського роду), московськими емігрантами-
друкарями Іваном Федоровичем (Федоровим)2 і Петром Мстиславцем. 
Вони покинули Москву через невдоволення, яке викликали їх друки (перші 

1 Грамот на державу уряду чи маєтності “до свого живота” (до віку свого) – тут: 
про уряди або маєтки духовні.

2 Федоровичем зветься він в документах, писаних на Україні. З львівського Апостола. 1574 р.

московські друки), і були прийняті Ходкевичем, що дав їм “немалу весь” на 
удержання і всякі вигоди для заведення друкарні. Першим виданням її було 
Учительне Євангеліє, закінчене в марті 1569 р.; як довідуємося з передмови, 
Ходкевич хотів видати його в перекладі, “виразумhнія ради простыхъ людей 
переложити на просту молву”, але його відмовили від сього заміру, вказуючи 
на можливість помилок при перекладі. Правдоподібно, самі друкарі, не знаючи 
добре місцевої мови, противилися сьому планові. По Учительнім Євангелії 
вийшов Псалтир з часословом, а в передмові його Ходкевич обіцяв дальші 
видання: “Я такоже и вперед працы и накладу моєго жаловати не буду и 
другыя книги церквамъ и людемъ божіимъ... друкувати дамъ”. Але він був 
уже тоді старий і скоро втратив охоту до друкарні, – казав облишити друк. 
На тім і увірвалася магнатська опіка.

Мстиславець перейшов ще перед тим до Вільна й там за поміччю багатих 
міщан віленських – Зарицьких і Мамоничів – заложив нову друкарню. Піз-
ніше видавництвом зайнялися самі Мамоничі, й друкарське діло поставлене 
було на купецький ґрунт, як показує замітка при однім виданні Апостола, що 
воно виходить “за привілеєм його королівської милості”, котрим надається 
монополія сьому виданню в державі. Федорович же, по виданні Псалтиря, 
не схотівши замість друкарства зайнятися господарством, як казав йому 
Ходкевич, переніс свою роботу на Україну і опинився у Львові. Тут він, 
одначе, даремно звертався до “багатих і 
благородних, не тільки в руськім народі, 
але і серед греків, просячи їх підмоги з 
слізними проханнями і земними поклона-
ми”, голосячи в церквах через священиків 
зазиви до помочі. Нарешті все-таки ви-
найшов співчуття, але у “малых нhцыих 
въ ієрейскомъ чину” і деяких “неславних 
в мірh”, і вони помогли йому заложити 
друкарню. Першою книгою Федорович 
пустив Апостола, церковною мовою, на 
взірець свого московського видання. Але 
слабкі матеріальні засоби стали на пере-
шкоді роботі, Федорович впав у довги й 
мусив здержати дальшу роботу.

В таких тяжких обставинах Федоро-
вич приймає службу у кн. Острозького: 
уже з початком 1575 р. бачим його на 
княжім дворі, Федорович виступає тут 
в ролі управителя маєтностей Дерман-
ського монастиря, але правдоподібно, 
що Острозький прийняв в свою службу 

Заголовок Заблудівського Учительного Євангелія.
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не підкупів та обіцянок для захоплювання престолів одному перед другим, не 
доживоть1 та привілеїв, одного над другий сильніше забезпечених, а училися 
Слова Божого самі й других учили. Щоб з маєтностей і маєтків (наданих 
їм вашими предками не на марні трати, убори й таке інше, але для наук) 
хотіли вони й старалися школи заложити для науки (не такої, як теперішня, 
що на вічний стид свій учаться тільки прочитати, і то ледве на своїй мові, не 
більше) та подвигнути науку Слова Божого, занедбану від стількох літ, для 
братії вашої. Її я з тою потребою отчини нашої поручаю й полишаю вам – не 
одному котромусь, але всім, – вашій богобоязливій пильності, діяльності 
й вірності, а сам прошу Бога згинути з нею (отчиною), коли вона має до 
решти згинути, або коли вона вашим ратунком буде видвигнена, вибрести 
разом з вами і з нею”.

Правдоподібно, се писалося перед тим, як стали звісними видання з за-
блудівської друкарні Ходкевичів. Се була перша магнатська друкарня, в дусі 
бажань Тяпинського, “єже би Слово Божіє розмножилося і наученіє людем 
закону греческаго ширилося”. Заложена вона була на українсько-білоруськім 
пограниччі, в Заблудові, маєтності Григ[орія] Ходкевича, одного з видніших 
магнатів В. кн. (з київського боярського роду), московськими емігрантами-
друкарями Іваном Федоровичем (Федоровим)2 і Петром Мстиславцем. 
Вони покинули Москву через невдоволення, яке викликали їх друки (перші 

1 Грамот на державу уряду чи маєтності “до свого живота” (до віку свого) – тут: 
про уряди або маєтки духовні.

2 Федоровичем зветься він в документах, писаних на Україні. З львівського Апостола. 1574 р.

московські друки), і були прийняті Ходкевичем, що дав їм “немалу весь” на 
удержання і всякі вигоди для заведення друкарні. Першим виданням її було 
Учительне Євангеліє, закінчене в марті 1569 р.; як довідуємося з передмови, 
Ходкевич хотів видати його в перекладі, “виразумhнія ради простыхъ людей 
переложити на просту молву”, але його відмовили від сього заміру, вказуючи 
на можливість помилок при перекладі. Правдоподібно, самі друкарі, не знаючи 
добре місцевої мови, противилися сьому планові. По Учительнім Євангелії 
вийшов Псалтир з часословом, а в передмові його Ходкевич обіцяв дальші 
видання: “Я такоже и вперед працы и накладу моєго жаловати не буду и 
другыя книги церквамъ и людемъ божіимъ... друкувати дамъ”. Але він був 
уже тоді старий і скоро втратив охоту до друкарні, – казав облишити друк. 
На тім і увірвалася магнатська опіка.

Мстиславець перейшов ще перед тим до Вільна й там за поміччю багатих 
міщан віленських – Зарицьких і Мамоничів – заложив нову друкарню. Піз-
ніше видавництвом зайнялися самі Мамоничі, й друкарське діло поставлене 
було на купецький ґрунт, як показує замітка при однім виданні Апостола, що 
воно виходить “за привілеєм його королівської милості”, котрим надається 
монополія сьому виданню в державі. Федорович же, по виданні Псалтиря, 
не схотівши замість друкарства зайнятися господарством, як казав йому 
Ходкевич, переніс свою роботу на Україну і опинився у Львові. Тут він, 
одначе, даремно звертався до “багатих і 
благородних, не тільки в руськім народі, 
але і серед греків, просячи їх підмоги з 
слізними проханнями і земними поклона-
ми”, голосячи в церквах через священиків 
зазиви до помочі. Нарешті все-таки ви-
найшов співчуття, але у “малых нhцыих 
въ ієрейскомъ чину” і деяких “неславних 
в мірh”, і вони помогли йому заложити 
друкарню. Першою книгою Федорович 
пустив Апостола, церковною мовою, на 
взірець свого московського видання. Але 
слабкі матеріальні засоби стали на пере-
шкоді роботі, Федорович впав у довги й 
мусив здержати дальшу роботу.

В таких тяжких обставинах Федоро-
вич приймає службу у кн. Острозького: 
уже з початком 1575 р. бачим його на 
княжім дворі, Федорович виступає тут 
в ролі управителя маєтностей Дерман-
ського монастиря, але правдоподібно, 
що Острозький прийняв в свою службу 

Заголовок Заблудівського Учительного Євангелія.
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мандрівного друкаря для діла друкарського, в зв’язку з своїми видавничими 
планами, а власне – з планом видання Біблії. Про сі українські плани Біблії 
говорилося ще за життя Жиґимонта Авґуста: уже тоді їздив до Москви 
київський єродиякон Йоаким, щоб дістати з царської бібліотеки копії Бі-
блії “по нашему языку русскому словенскому”, для видання її “въ нашемъ 
государствh христіанскомъ В. кн. Литовскомъ”, та вишукати деякі інші ру-
кописі. Правдоподібно, отже, що, приймаючи в свою службу Федоровича, 
Острозький робив се для здійснення свого плану друкування Біблії. Біблія 
Острозька, закінчена друком 12 липня 1580 р., уже з огляду на саму тодішню 

друкарську техніку мусила забрати 
ніяк не менше трьох років самого 
друку, а роботи коло уставлення 
тексту – також певний довгий час. 
Кн. Острозький в своїй передмові 
каже, що він посилав за копіями Св. 
Письма і з ріжними ученими пору-
ченнями в краї слов’янські, грецькі 
й італійські і стягнув дійсно “книгъ и 
книгочій по достоянію изобрhтохъ”. 
Саме сповнення сього плану – най-
більшої друкарської роботи, яка 
була зроблена в тих часах на Укра-
їні, зібрало таким чином в Острозі 
в 1570-х рр. громаду культурних 
сил, рід слов’яно-грецької академії, 
й паралельно з роботами коло ви-
дання Біблії й деяких інших друків, 
випущених в тім же часі, була тут 
заложена школа: про існування її 
згадує Посевін в 1581 р.; се перша 

документальна гадка про неї. До неї ми ще вернемось.
Другим таким культурним центром на Україні в тім часі був двір мос-

ковського емігранта кн. Курбського, що, втікши в 1564 р., дістав на Литві 
Ковельське староство в Північній Волині й осівся тут в селі Миляновичах. 
Відітхнувши від першої гарячки, він став шукати забуття й розради в книжних 
заняттях, в яких кохався здавна. Вихований в атмосфері церковної книжності, 
він і тут звернувся в сю сферу, а тодішня релігійна боротьба могла тільки за-
гострити сі інтереси. На око московського чоловіка, призвичаєного бачити 
православіє в безграничнім пануванні, чимсь диким і неможливим здавалося 
тодішнє упослідження його і з ним “руського”, українського елементу, його 
принижена роля супроти польсько-католицької культури. Для Курбського вся 
польська культура – тільки “польська барбарія”, як він її зневажливо зве, про-

Марка Федоровича (звідти ж).

тивставляючи взагалі західній культурі культуру східну, грецько-слов’янську, 
повний непорушної віри в її незрівнянну вищість, правовірність, спасенність.

Чоловік експансивний, гарячий, нервовий, він став одним з найбільш 
енергійних проповідників відродження православія й руської культури. В тім 
напрямі він впливав в особистих зносинах, на всякого роду з’їздах і оказіях, 
і своїм листуванням. З нього видно, які ріжнородні були сі зносини – тут 
листи до волинських панів: голови православних Конст[антина] Острозького, 
до Чорторийської, Чаплича, Бокія, Древинського, до видніших інтелігентних 
міщан, як Мамонич віленський, якийсь “Сідлар” львівський. Курбський об-
мінюється з ними книжними новинами, літературними працями, вражіннями 
релігійної боротьби, звістками з відносин до протестантів і католиків. Без-
перечно, ся сторона діяльності Курбського з її рішучою опозицією всякому 
нововірству й гарячою проповіддю вірності своїй вірі й народності мала 
чималий вплив на сучасників, як завдяки її завзяттю й енергії, так і завдяки 
самій особі Курбського – московського вельможі, репрезентанта іншого світу, 
одинокої сильної православної держави, яка саме тоді завдала такі болючі 
удари Польсько-Литовській державі. Як її представник Курбський мусив 
викликати загальну увагу, і слова його робили вражіння.

Менше щасливий він був у виборі праці для самого себе. Його ідеєю, 
навіяною давніми розмовами ще з учителем своїм Максимом Греком, був 
переклад на слов’янську мову писань грецьких отців церкви, і то з латинських 
перекладів, як більше приступних, бо друкованих. Сей план перекладів був 
схиблений і нераціональний тим, що й Курбський, і ті люди, до яких він звер-
тався за відомостями, не мали поняття про дійсне багатство перекладів отців 
церкви в слов’янськім письменстві. Коли б дійсно сучасне життя потребувало 
тих перекладів, досить було тільки відшукати й спопуляризувати вже готове. 
Але се було не потрібне тодішньому часові. Тому заходи Курбського коло 
перекладу Златоустого, так розкішно представленого в старинних перекла-
дах, або Дамаскіна, зовсім далекі були від реальних потреб сучасного життя. 
Але його резиденція все-таки стала одним з культурних осередків сучасної 
України. Присутність ріжних “бакалярів” і “въ писаніяхъ искусныхъ” людей 
дала можність зав’язати щось в роді школи. Не знати, одначе, наскільки 
правильно була вона організована, бо виїзди Курбського в походи й бурхливе 
життя, яке він вів на Волині, взагалі не давало правильно розвиватися ні його 
літературним планам, ні іншим заняттям.

На білорусько-українськім пограниччі двір кн. Юрія Слуцького служив 
подібним культурним осередком. Тут жив в 1560-х рр. інший визначний 
московський емігрант – ігумен Тройце-Сергієвого монастиря Артемій, чо-
ловік дуже поважаний; до нього з ріжних боків удавалися з запитаннями і за 
порадами, як до визначного богослова. По його смерті пробувáли тут деякі 
його ученики. По словам Посевіна (1581), на жаль, іншими джерелами, досі 
не потвердженими, була тут, як і в Острозі, друкарня і школа.
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мандрівного друкаря для діла друкарського, в зв’язку з своїми видавничими 
планами, а власне – з планом видання Біблії. Про сі українські плани Біблії 
говорилося ще за життя Жиґимонта Авґуста: уже тоді їздив до Москви 
київський єродиякон Йоаким, щоб дістати з царської бібліотеки копії Бі-
блії “по нашему языку русскому словенскому”, для видання її “въ нашемъ 
государствh христіанскомъ В. кн. Литовскомъ”, та вишукати деякі інші ру-
кописі. Правдоподібно, отже, що, приймаючи в свою службу Федоровича, 
Острозький робив се для здійснення свого плану друкування Біблії. Біблія 
Острозька, закінчена друком 12 липня 1580 р., уже з огляду на саму тодішню 

друкарську техніку мусила забрати 
ніяк не менше трьох років самого 
друку, а роботи коло уставлення 
тексту – також певний довгий час. 
Кн. Острозький в своїй передмові 
каже, що він посилав за копіями Св. 
Письма і з ріжними ученими пору-
ченнями в краї слов’янські, грецькі 
й італійські і стягнув дійсно “книгъ и 
книгочій по достоянію изобрhтохъ”. 
Саме сповнення сього плану – най-
більшої друкарської роботи, яка 
була зроблена в тих часах на Укра-
їні, зібрало таким чином в Острозі 
в 1570-х рр. громаду культурних 
сил, рід слов’яно-грецької академії, 
й паралельно з роботами коло ви-
дання Біблії й деяких інших друків, 
випущених в тім же часі, була тут 
заложена школа: про існування її 
згадує Посевін в 1581 р.; се перша 

документальна гадка про неї. До неї ми ще вернемось.
Другим таким культурним центром на Україні в тім часі був двір мос-

ковського емігранта кн. Курбського, що, втікши в 1564 р., дістав на Литві 
Ковельське староство в Північній Волині й осівся тут в селі Миляновичах. 
Відітхнувши від першої гарячки, він став шукати забуття й розради в книжних 
заняттях, в яких кохався здавна. Вихований в атмосфері церковної книжності, 
він і тут звернувся в сю сферу, а тодішня релігійна боротьба могла тільки за-
гострити сі інтереси. На око московського чоловіка, призвичаєного бачити 
православіє в безграничнім пануванні, чимсь диким і неможливим здавалося 
тодішнє упослідження його і з ним “руського”, українського елементу, його 
принижена роля супроти польсько-католицької культури. Для Курбського вся 
польська культура – тільки “польська барбарія”, як він її зневажливо зве, про-
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тивставляючи взагалі західній культурі культуру східну, грецько-слов’янську, 
повний непорушної віри в її незрівнянну вищість, правовірність, спасенність.

Чоловік експансивний, гарячий, нервовий, він став одним з найбільш 
енергійних проповідників відродження православія й руської культури. В тім 
напрямі він впливав в особистих зносинах, на всякого роду з’їздах і оказіях, 
і своїм листуванням. З нього видно, які ріжнородні були сі зносини – тут 
листи до волинських панів: голови православних Конст[антина] Острозького, 
до Чорторийської, Чаплича, Бокія, Древинського, до видніших інтелігентних 
міщан, як Мамонич віленський, якийсь “Сідлар” львівський. Курбський об-
мінюється з ними книжними новинами, літературними працями, вражіннями 
релігійної боротьби, звістками з відносин до протестантів і католиків. Без-
перечно, ся сторона діяльності Курбського з її рішучою опозицією всякому 
нововірству й гарячою проповіддю вірності своїй вірі й народності мала 
чималий вплив на сучасників, як завдяки її завзяттю й енергії, так і завдяки 
самій особі Курбського – московського вельможі, репрезентанта іншого світу, 
одинокої сильної православної держави, яка саме тоді завдала такі болючі 
удари Польсько-Литовській державі. Як її представник Курбський мусив 
викликати загальну увагу, і слова його робили вражіння.

Менше щасливий він був у виборі праці для самого себе. Його ідеєю, 
навіяною давніми розмовами ще з учителем своїм Максимом Греком, був 
переклад на слов’янську мову писань грецьких отців церкви, і то з латинських 
перекладів, як більше приступних, бо друкованих. Сей план перекладів був 
схиблений і нераціональний тим, що й Курбський, і ті люди, до яких він звер-
тався за відомостями, не мали поняття про дійсне багатство перекладів отців 
церкви в слов’янськім письменстві. Коли б дійсно сучасне життя потребувало 
тих перекладів, досить було тільки відшукати й спопуляризувати вже готове. 
Але се було не потрібне тодішньому часові. Тому заходи Курбського коло 
перекладу Златоустого, так розкішно представленого в старинних перекла-
дах, або Дамаскіна, зовсім далекі були від реальних потреб сучасного життя. 
Але його резиденція все-таки стала одним з культурних осередків сучасної 
України. Присутність ріжних “бакалярів” і “въ писаніяхъ искусныхъ” людей 
дала можність зав’язати щось в роді школи. Не знати, одначе, наскільки 
правильно була вона організована, бо виїзди Курбського в походи й бурхливе 
життя, яке він вів на Волині, взагалі не давало правильно розвиватися ні його 
літературним планам, ні іншим заняттям.

На білорусько-українськім пограниччі двір кн. Юрія Слуцького служив 
подібним культурним осередком. Тут жив в 1560-х рр. інший визначний 
московський емігрант – ігумен Тройце-Сергієвого монастиря Артемій, чо-
ловік дуже поважаний; до нього з ріжних боків удавалися з запитаннями і за 
порадами, як до визначного богослова. По його смерті пробувáли тут деякі 
його ученики. По словам Посевіна (1581), на жаль, іншими джерелами, досі 
не потвердженими, була тут, як і в Острозі, друкарня і школа.
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Так пробивалося потрохи нове життя на старім перелозі. Згадані листи 
Курбського дуже цінні для характеристики сих початків духового руху. Бачи-
мо, як свідоміші люди відшукували созвучні елементи, зав’язували зносини між 
собою. Львівські й віленські міщани знаходять спільні інтереси на сій точці з 
українськими й білоруськими магнатами. Відбуваються з’їзди й конференції, 
іде досить жива обміна культурними засобами. Пересилаються книги, писання, 
списуються копії й посилаються для дальшого ширення серед прихильників; на 
всі сторони починають шукати за книжними засобами, особливо полемічними. 
Згадував я вище про подорож єрод. Йоакима до Москви, що мав замір там 
відшукати ріжні писання, звісні з імені. Висланці кн. Острозького проходили 
в подібних шуканнях до Риму й Криту. З тріумфом доносить Курбський Ма-
моничеві до Вільна про писання Нила Кавасили й Григорія Палами против 
латині, принесені з Афону: кн. Острозький, одержавши їх, дав до списання 
копій Курбському і Гарабурді, віленському видавцеві; Курбський спові-
щає Мамонича й радить списати копію також для віленських міщан. Свої 
листи Курбський просить прочитати “всему собору віленскому – мужемъ 
во правовhрныхъ догматhхъ стоящимъ”. Зі Львова закликає він до себе на 
розмову якогось отця Мину й міщанина Семена сідларя, що звернувся до 
Курбського з запитаннями про чистилище.

Нові інтереси, нове життя розвивалося, – але дуже поволі в порівнянні 
з вимогами часу. Життя йшло скоршим кроком, і на небозводі українського 
релігійного й національного життя збиралися грозові хмари, які не давали 
часу на повільний і тихий розвій.

Я згадував, що в першій половині XVI в. католицька церква Польщі 
пережила також часи розстрою і упадку – тільки вона скорше вийшла з 
нього, ніж православна. В 1570–1580-х рр., коли серед православної Русі 
завважаємо тільки якісь початки розбудження з летаргії й апатії, католицька 
церква Польщі вже пережила свої чорні часи. Скріплена, відроджена, вона 
не тільки святкувала побіду за побідою над реформаційним рухом, що ще 
так недавно збирався тріумфувати над нею, не тільки здобувала безграничну 
власть над своєю суспільністю. В почутті своїх відроджених сил носилася 
вона з планами нових, дальших здобутків – завоювання розбитої й дезорга-
нізованої православної церкви.

Се оживлення своїх сил і енергії католицька церква Польщі завдячувала 
головно єзуїтам. Прибувши до Польщі в 1560-х рр., вони незадовго заснували 
цілий ряд своїх конґреґацій і проявили незвичайно енергійну й зручну роботу 
для відбудування католицької церкви й скріплення католицького духу серед 
польської суспільності. Скоро здобули вони незвичайний вплив у вищих кругах 
цілої держави. Передусім вони постаралися захопити в свої руки виховання 
дітей з вищих, впливовіших верств, для того одкривають одну за другою свої 
колегії і притягають масу молодіжі. З педагогічного погляду їх школа була мало 
корисна, бо давала тільки зверхню дресуру, не розвиваючи, а присипляючи 

самостійну, критичну гадку, і реального знання не давала сливе зовсім. Але 
вона вміла приноровитися до вимог шляхетської суспільності і здобула майже 
повну монополію виховання молодих поколінь шляхти й багатого міщанства. 
Проповіді, релігійні диспути, місії єзуїтів незвичайно розвивають релігійні 
інтереси серед людності; їх літературна творчість – богословська, полемічна 
й апологетична – здобуває величезний вплив. В ролі духовників, дорадників, 
професорів користуються вони довір’ям королів, впливовіших міністрів, ви-
значніших аристократів. Одного за другим приєднують вони для католицтва 
недавніх стовпів реформи.

Острозька Біблія. Титул.
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Так пробивалося потрохи нове життя на старім перелозі. Згадані листи 
Курбського дуже цінні для характеристики сих початків духового руху. Бачи-
мо, як свідоміші люди відшукували созвучні елементи, зав’язували зносини між 
собою. Львівські й віленські міщани знаходять спільні інтереси на сій точці з 
українськими й білоруськими магнатами. Відбуваються з’їзди й конференції, 
іде досить жива обміна культурними засобами. Пересилаються книги, писання, 
списуються копії й посилаються для дальшого ширення серед прихильників; на 
всі сторони починають шукати за книжними засобами, особливо полемічними. 
Згадував я вище про подорож єрод. Йоакима до Москви, що мав замір там 
відшукати ріжні писання, звісні з імені. Висланці кн. Острозького проходили 
в подібних шуканнях до Риму й Криту. З тріумфом доносить Курбський Ма-
моничеві до Вільна про писання Нила Кавасили й Григорія Палами против 
латині, принесені з Афону: кн. Острозький, одержавши їх, дав до списання 
копій Курбському і Гарабурді, віленському видавцеві; Курбський спові-
щає Мамонича й радить списати копію також для віленських міщан. Свої 
листи Курбський просить прочитати “всему собору віленскому – мужемъ 
во правовhрныхъ догматhхъ стоящимъ”. Зі Львова закликає він до себе на 
розмову якогось отця Мину й міщанина Семена сідларя, що звернувся до 
Курбського з запитаннями про чистилище.

Нові інтереси, нове життя розвивалося, – але дуже поволі в порівнянні 
з вимогами часу. Життя йшло скоршим кроком, і на небозводі українського 
релігійного й національного життя збиралися грозові хмари, які не давали 
часу на повільний і тихий розвій.

Я згадував, що в першій половині XVI в. католицька церква Польщі 
пережила також часи розстрою і упадку – тільки вона скорше вийшла з 
нього, ніж православна. В 1570–1580-х рр., коли серед православної Русі 
завважаємо тільки якісь початки розбудження з летаргії й апатії, католицька 
церква Польщі вже пережила свої чорні часи. Скріплена, відроджена, вона 
не тільки святкувала побіду за побідою над реформаційним рухом, що ще 
так недавно збирався тріумфувати над нею, не тільки здобувала безграничну 
власть над своєю суспільністю. В почутті своїх відроджених сил носилася 
вона з планами нових, дальших здобутків – завоювання розбитої й дезорга-
нізованої православної церкви.

Се оживлення своїх сил і енергії католицька церква Польщі завдячувала 
головно єзуїтам. Прибувши до Польщі в 1560-х рр., вони незадовго заснували 
цілий ряд своїх конґреґацій і проявили незвичайно енергійну й зручну роботу 
для відбудування католицької церкви й скріплення католицького духу серед 
польської суспільності. Скоро здобули вони незвичайний вплив у вищих кругах 
цілої держави. Передусім вони постаралися захопити в свої руки виховання 
дітей з вищих, впливовіших верств, для того одкривають одну за другою свої 
колегії і притягають масу молодіжі. З педагогічного погляду їх школа була мало 
корисна, бо давала тільки зверхню дресуру, не розвиваючи, а присипляючи 

самостійну, критичну гадку, і реального знання не давала сливе зовсім. Але 
вона вміла приноровитися до вимог шляхетської суспільності і здобула майже 
повну монополію виховання молодих поколінь шляхти й багатого міщанства. 
Проповіді, релігійні диспути, місії єзуїтів незвичайно розвивають релігійні 
інтереси серед людності; їх літературна творчість – богословська, полемічна 
й апологетична – здобуває величезний вплив. В ролі духовників, дорадників, 
професорів користуються вони довір’ям королів, впливовіших міністрів, ви-
значніших аристократів. Одного за другим приєднують вони для католицтва 
недавніх стовпів реформи.

Острозька Біблія. Титул.
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Осмілені тим єзуїти проповідують справжній хрестовий похід на українську 
церкву і суспільність, сподіваючися в тодішнім нещасливім стані її знайти багату 
здобич для католицької церкви, а для себе легкі тріумфи. Забувши, в якім гіркім 
розстрої була так недавно сама католицька церква, нещадно колють вони очі 
православним їх церковними непорядками, неуцтвом їх духовенства. Доказують, 
що се все органічні наслідки “грецької схизми”, відлучення від католицтва, і 
ширять такі погляди проповіддю, школою, писаннями.

Один з членів віленської єзуїтської колегії Скарга в 1577 р. видає книгою 
витяги з тих проповідей, які він голосив у Вільні, центрі білоруського життя, 
проти православної церкви, закликаючи православних до унії з католицтвом. 
Книга ся – “О iedności koscioła bożego pod iednym pasterzemy o greckim od 
tey iedności odstąpieniu” – для більшого ефекту була присвячена стовпу і 

голові православних кн. Конст[антину] Острозькому. 
Скарга в передмові вітав його з причини переходу його 
двох дітей на католицтво й висловляв надію, що старий 
князь сам також приложить рук до переведення унії. Се 
був зручний випад; вражіння збільшав тон, прийнятий 
Скаргою супроти русинів, – тон спочуття, жалування з 
простодушної, бідної Русі, яку, мовляв, хитрі й лукаві 
греки звели на таке бездоріжжя, що з нього нема іншого 
виходу, крім покори перед латинством і піддання като-
лицькому костелові. Руська церква не може поправитися 
сама, не може вийти з сього нещасливого становища, бо її 
духовенство не може бути ученим і відданим церковним 
інтересам через те, що воно жонате. Єрархія не може 

двигнути церкви не тільки тому, що вона темна, але й через свою залежність 
від світських осіб. Ніякої освіти й культури не може бути на Русі, тому що 
за орган культури взято некультурний язик слов’янський.

“Сильно надули греки тебе, народе руський, – пише Скарга, – що, даючи 
тобі свою віру, не дали тобі своєї мови, а казали вдоволитися слов’янською, 
аби ти ніколи не міг прийти до правдивого розуміння й науки. Бо тільки дві є 
мови, котрими розповсюджена і закріплена по всім світі віра свята, і без них 
ніхто не може опанувати ніякої науки, а особливо духовної, – мова грецька 
і латинська. Не тільки через те, що інші язики тягом зміняються і не задер-
жують одного постійного порядку в людськім уживанні, бо не мають своїх 
граматик і усталених правил, а ті дві завсіди однакові і ніколи не міняються, 
але також і тому, що тільки в тих двох язиках держиться вся наука, – а 
переложити їх на інші мови не можна добре. Іще не було на світі, ані буде 
ніякої академії, ані колегії, де б богословіє, філософія й інші свобідні науки 
викладалися й могли відповідно розумітися на інших мовах. З слов’янським 
язиком ніхто не може бути ученим, і вже його тепер зовсім ніхто не розуміє 
добре, бо нема на світі такого народу, який би говорив ним так, як пишеться 

в книгах, а своїх правил, граматик і словарів для науки він не має й не може 
мати. І тому попи ваші мусять удаватися до польського за толкуванням, коли 
хочуть щось зрозуміти в слов’янськім”.

В тім же дусі проповідував на Україні голосний єзуїтський місіонер – член 
ярославської колегії Бенедикт Гербест, за свої успіхи на Україні, особливо між 
українським магнатством прозваний у єзуїтів “апостолом Русі”. Ми маємо 
друковані тезиси, чи конспект його проповіді п. т. “Wiary koscioła rzymskiego 
wywody” (1568), що дає поняття про загальний тон і напрям його релігійних дис-
путів і проповідей. Ще різше, ніж Скарга, ударяє він тут на “дурну, нужденну 
Русь”, як її без церемонії називає, трактуючи з безконечним почуттям вищості 
і погордою як пропащу церкву, пропащу суспільність: «Поки Бог жидів карав 
з ласки своєї, давав їм пророків, тепер на них гнів Божий – пророків не мають. 
Так от і від греків, а з ними і від Русі Бог все відібрав. Не мають ані пам’яті, 
аби вміти “Отче наш” і “Вірую в Бога”, ані розуму, щоб бачити своє спасіння, 
ані доброї волі, аби добре жити. Щодо тайн – то вбивають вони душі малих 
дітей, не маючи миропомазання єпископського, ані знають, що то порядне роз-
грішення; при тілі Христовім впадають в ідолопоклонство, в супружестві – в 
явне чужоложство; про характер тайни ані їх питати! Боже, змилуйся над ними 
й відбери сліпих вождів!»

Як можемо собі представити, православна Русь мусила себе супроти сих 
нападок почувати дуже прикро, – ще прикріше тому, що не чула себе на си-
лах гідно відповісти на них, відбити сі напади противника рівною зброєю. Не 
чуючи себе в можності помірятися силами з такими вишколеними, зручними 
диспутантами, православні духовні старанно уникали всякої диспути з ними. 
Нижче духовенство відкликувалося до своїх владик, владики під ріжними 
причинами або й просто без всяких мотивів відмовлялися також, – знаємо, 
які то були владики!

Гербест пише, що в Динівській маєтності п. Ваповської попи самі не 
ставали до диспути і намовляли людей, аби не ходили на проповіді Гербеста, 
але він мав по своїй стороні дідичку і через війтів (старост сільських) казав 
зібрати людей. Тоді попи мусили ставитися, але, не можучи противстати 
єзуїтові, відкликалися до свого перемиського владики; одначе не знайшли 
у нього ніякої помочі, і се зараз піднесло вражіння від єзуїтської проповіді.

Скарга в другім виданні своєї книги гордо заявляє, що перше видання 
“багатша Русь викупила і попалила”, щоб паралізувати її вплив на право-
славних хоч тим, бо не могла полемізувати.

Не зачіпатися з католицькими проповідниками й полемістами публічно, 
уникати їх всіма способами, щоб не компрометуватись, – тактика пасивної 
опозиції справді рекомендується проповідниками православних, навіть такими 
завзятими, як Курбський. В відповідь на звістки й жалі з Вільна на єзуїтські 
нападки на православних він умовляє віленських православних не ходити на їх 
проповіді, не вдаватися “в гадки”, а, посилаючи свої писання проти єзуїтських 

Марка Федоровича 
в Острозькій Біблії.
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Осмілені тим єзуїти проповідують справжній хрестовий похід на українську 
церкву і суспільність, сподіваючися в тодішнім нещасливім стані її знайти багату 
здобич для католицької церкви, а для себе легкі тріумфи. Забувши, в якім гіркім 
розстрої була так недавно сама католицька церква, нещадно колють вони очі 
православним їх церковними непорядками, неуцтвом їх духовенства. Доказують, 
що се все органічні наслідки “грецької схизми”, відлучення від католицтва, і 
ширять такі погляди проповіддю, школою, писаннями.

Один з членів віленської єзуїтської колегії Скарга в 1577 р. видає книгою 
витяги з тих проповідей, які він голосив у Вільні, центрі білоруського життя, 
проти православної церкви, закликаючи православних до унії з католицтвом. 
Книга ся – “О iedności koscioła bożego pod iednym pasterzemy o greckim od 
tey iedności odstąpieniu” – для більшого ефекту була присвячена стовпу і 

голові православних кн. Конст[антину] Острозькому. 
Скарга в передмові вітав його з причини переходу його 
двох дітей на католицтво й висловляв надію, що старий 
князь сам також приложить рук до переведення унії. Се 
був зручний випад; вражіння збільшав тон, прийнятий 
Скаргою супроти русинів, – тон спочуття, жалування з 
простодушної, бідної Русі, яку, мовляв, хитрі й лукаві 
греки звели на таке бездоріжжя, що з нього нема іншого 
виходу, крім покори перед латинством і піддання като-
лицькому костелові. Руська церква не може поправитися 
сама, не може вийти з сього нещасливого становища, бо її 
духовенство не може бути ученим і відданим церковним 
інтересам через те, що воно жонате. Єрархія не може 

двигнути церкви не тільки тому, що вона темна, але й через свою залежність 
від світських осіб. Ніякої освіти й культури не може бути на Русі, тому що 
за орган культури взято некультурний язик слов’янський.

“Сильно надули греки тебе, народе руський, – пише Скарга, – що, даючи 
тобі свою віру, не дали тобі своєї мови, а казали вдоволитися слов’янською, 
аби ти ніколи не міг прийти до правдивого розуміння й науки. Бо тільки дві є 
мови, котрими розповсюджена і закріплена по всім світі віра свята, і без них 
ніхто не може опанувати ніякої науки, а особливо духовної, – мова грецька 
і латинська. Не тільки через те, що інші язики тягом зміняються і не задер-
жують одного постійного порядку в людськім уживанні, бо не мають своїх 
граматик і усталених правил, а ті дві завсіди однакові і ніколи не міняються, 
але також і тому, що тільки в тих двох язиках держиться вся наука, – а 
переложити їх на інші мови не можна добре. Іще не було на світі, ані буде 
ніякої академії, ані колегії, де б богословіє, філософія й інші свобідні науки 
викладалися й могли відповідно розумітися на інших мовах. З слов’янським 
язиком ніхто не може бути ученим, і вже його тепер зовсім ніхто не розуміє 
добре, бо нема на світі такого народу, який би говорив ним так, як пишеться 

в книгах, а своїх правил, граматик і словарів для науки він не має й не може 
мати. І тому попи ваші мусять удаватися до польського за толкуванням, коли 
хочуть щось зрозуміти в слов’янськім”.

В тім же дусі проповідував на Україні голосний єзуїтський місіонер – член 
ярославської колегії Бенедикт Гербест, за свої успіхи на Україні, особливо між 
українським магнатством прозваний у єзуїтів “апостолом Русі”. Ми маємо 
друковані тезиси, чи конспект його проповіді п. т. “Wiary koscioła rzymskiego 
wywody” (1568), що дає поняття про загальний тон і напрям його релігійних дис-
путів і проповідей. Ще різше, ніж Скарга, ударяє він тут на “дурну, нужденну 
Русь”, як її без церемонії називає, трактуючи з безконечним почуттям вищості 
і погордою як пропащу церкву, пропащу суспільність: «Поки Бог жидів карав 
з ласки своєї, давав їм пророків, тепер на них гнів Божий – пророків не мають. 
Так от і від греків, а з ними і від Русі Бог все відібрав. Не мають ані пам’яті, 
аби вміти “Отче наш” і “Вірую в Бога”, ані розуму, щоб бачити своє спасіння, 
ані доброї волі, аби добре жити. Щодо тайн – то вбивають вони душі малих 
дітей, не маючи миропомазання єпископського, ані знають, що то порядне роз-
грішення; при тілі Христовім впадають в ідолопоклонство, в супружестві – в 
явне чужоложство; про характер тайни ані їх питати! Боже, змилуйся над ними 
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Марка Федоровича 
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доводів ріжним людям, він звичайно просив не показувати їх “іновірцям”, а 
читати тільки в кружку своїх. “А вашей милости прошу, – писав він, напр., 
в 1580 р. львівському свому кореспондентові Семену сідлареві, – прийми сей 
мой подарокъ духовный завдячно, і внимай, читаючи себh, и услаждайся имъ 
со правовhрними восточныхъ церквей, а схизматикамъ онымъ (католикам) 
не показуй того, ани споруйся съ ними, бо зhло сварливи и упрямы”.

Але ся боязкість і пасивність була заразом страшенним свідоцтвом убо-
жества, новим доказом справедливості єзуїтських виводів про безрадність і 
безнадійність православної церкви й українсько-білоруської культури, і мо-
жемо собі представити, як пригнітала українську суспільність ся неможливість 
дати відправу злобному ворогові і як се деморалізувало її. 

КОНСЕРВАТИВНІ Й ПОСТУПОВІ ТЕЧІЇ. 
ІДЕЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ

ті єзуїтські школи, писання, проповіді руйнували українське 
громадянство, перетягаючи до католицької церкви одного 
по однім репрезентантів української інтелігенції, членів тих 
визначних і впливових родин, на яких спочивали останки 
сили й значіння українського елементу, і ті культурні парості, 
яких так треба було українській народності. Удари єзуїтської 
полеміки в найбільш болючі місця православної церкви з тяж-

ким болем відчувалися серед громадянства, що з жахом і упокоренням бачило 
свою безрадність. “Не знати, чи ви так довго роздумуєте, чи згодитися, чи ні, 
чи просто пускаєте те поза себе, – гірко завважує Гер[асим] Смотрицький 
про мовчання православних на єзуїтські атаки, – а тим ваша віра й закон, а 
найважніше – ім’я подателя вашої віри – Бога попадає в наругу обридливо і 
соромно, багато людей збиваються з дороги і відступають від віри, і не знати, чи 
за таке ваше недбальство не будете ви відповідати супроти даних вам від Бога 
талантів, ріжної власності й достоїнств, якими були ви ним же ушановані; адже 
то вже звичай і обов’язок людей – давати відповідь на питання, а на писання 
відповідати таким же, – а того від вас ані видати, ані чувати ще й донині”.

Але справді ні з чим було йти в боротьбу. В відповідь на якісь єзуїтські 
“книжки, силогізмами поваплені”, Курбський посилав вільнянам старі грецькі 
писання Кавасили й Палами, а у відповідь на книгу Скарги незвісний на ім’я 
супрасльський богослов не здобувся на ніщо ліпше, як зробити хрестоматію 
з старих, затасканих грецьких і староруських противолатинських писань, де 
аргументи вартні мішалися з апокрифічними, та й самою формою, в якій їх 
подавано, позбавлені були всякої авторитетності. Конст[антин] Острозький, 
почуваючи обов’язок дати відповідь на адресовану до нього книгу Скарги, 
звернувся в сій справі до аріанина Мотовила, що служив у нього, і потім 
посилав до своїх знайомих разом з книгою Скарги полемічні замітки сього 
Мотовила. Правовірний Курбський, діставши їх, був дуже скандалізований 
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тим, що оборона православія була поручена єретику, і вилив свої почуття аж у 
двох листах Острозькому. Але в тім був не сам індиферентизм, який закидали 
й досі закидають Острозькому з противної сторони, а й дійсна трудність – 
знайти православного полеміста, щоб дати відправу Скарзі.

Доперва з 1582 р. маємо полемічний трактат, перший православний поле-
мічний твір в сих часах п. т. “Посланіє до Латинъ изъ ихже книгъ”. Незвісний 
на ім’я автор взяв сміливий план перенести полеміку на латинський ґрунт і, 
опираючися на католицьких письменниках, скритикувати католицтво, папство 
передусім. До сього поруч догматичної полеміки служить йому анекдотична 
історія папства, зачерпнена з середньовічних католицьких писань; він висуває 
також протестантську теорію про папу-антихриста, являючися попередником 
на сім полі голосного трактату Зизанія. Написаний більше літературно (менше 
вульгарно) і більше прозоро, сей трактат міг би мати сильний успіх, але в тій 
формі, як його маємо, він виглядав більше на збірку матеріалу.

Ще могутнішою зброєю в руках єзуїтів була школа. За браком власної 
школи вищого типу православні також у великих масах починають давати 
до єзуїтських шкіл своїх дітей, зважаючи на голосну репутацію, яку здобула 
єзуїтська школа серед польської аристократії, і справжню моду її в польській 
суспільності. Єзуїтська колегія в Вільні, завдяки старим і свіжим ще зв’язям 
Волині й Київщини з сею недавньою своєю столицею (коли вони належали до 
В. кн. Литовського (1569 р.), перша притягає до себе велике число молодіжі з 
українських земель. Потім з’являються колегії на українськім пограниччі – в 
Любліні й Несвижі, далі колегія в Ярославі, в Галичині, і пізніше засновані 
колегії у Львові й Луцьку, і сі притягають цілими сотнями учеників-українців. 
Уже в 1570-х рр. Віленська колегія здобула великий розголос на Волині, і 
такий щиро відданий своїй народності чоловік, як Василь Загоровський, в 
своїм тестаменті (1577 р.) поручає опікунам віддати його синів “до Вільна 
до єзуїтів, бо там хвалять добру науку дітям”. Навіть такий православний 
правовірник, як кн. Курбський, коли в тих часах кн. Чорторийська звернулась 
до нього за порадою в справі свого сина, якого хотіла дати до тої ж Вілен-
ської колегії, називає сей замір похвальним. Правда, висловлює осторожні 
побоювання, що єзуїти в своїй школі перетягають православних дітей на 
католицтво, і наводить на те приклади; але, очевидно, розуміє, що за браком 
власної школи українське панство неминуче буде давати дітей до чужих шкіл 
однаково, хоч би і з небезпечністю утрати батьківської віри чи народності, 
і життя буде сильніше всяких таких осторог. Тому не виступає різко проти 
єзуїтської школи, і навіть заспокоює кн. Чорторийську прикладом св. отців, 
які вчилися в поганських школах, а не втратили своєї віри.

Такими міркуваннями, очевидно, заспокоювали себе й інші, і наплив 
православних дітей до єзуїтських шкіл був великий. Тим часом єзуїтське 
виховання дійсно було дуже небезпечним для віри й народності. Само по 
собі виховання в такій школі з сильно вираженим клерикальним характером 

не могло проходити безслідно, у єзуїтів же се стало просто системою: всіма 
силами дбали вони про те, щоб прив’язати своїх питомців до католицтва, до 
свого ордена. Тому і для переважної часті православних паничів ся єзуїтська 
наука, часом завершена ще потім подорожжю в якийсь заграничний універ-
ситет, кінчилися переходом на католицтво і розривом з своєю народністю. Се 
стало фактом замітним і очевидним уже з 1580–1590-х рр., і те, що бачили 
українські патріоти навколо себе, мусило настроювати їх дуже сумно.

Церква в с. Вербці, де похований був кн. Курбський (ся будова вже новіша).

Подумати тільки, що з трьох синів старшини православних, кн. Ост-
розького, два старші в 1580-х рр. були вже католиками, і трудно було бути 
певним, що й молодший, який підростав тоді, не піде їх слідами. Йому, ще 
підлітку, присвячує Гер[асим] Смотрицький свою книжку, аби з неї молоде 
княжа навчилося “вhдати и розознавати лhпшоє отъ горшаго”, і до своєї 
присвяти долучає гарячу молитву до Бога, аби Він охоронив його “колебаня 
неуставичного у вере или премененя”. Католицьким став дім кн. Слуцьких, 
сього найбільш аристократичного, найбільш блискучого православного роду 
з-поміж Ольгердовичів, котрих Слуцьке князівство поруч Острозького так 
недавно було вогнищем релігійно-національного відродження! Докладних дат 
переходу на католицтво поодиноких репрезентантів іншого українського й біло-
руського панства ми переважно не маємо, але до кінця XVI віку цілий ряд їх 
стояв уже між католиками, і львівські братчики на початках XVII в. недурно 
вже бачили дуже близьке “всенародноє згиненіє” руського народу наслідком 
науки в чужих школах, що так часто тягнула за собою перехід на латинство.

Тут рівно небезпечною, з національного становища, була наука і в місце-
вих єзуїтських школах, і подорожі за границю, до католицьких університетів. 
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тим, що оборона православія була поручена єретику, і вилив свої почуття аж у 
двох листах Острозькому. Але в тім був не сам індиферентизм, який закидали 
й досі закидають Острозькому з противної сторони, а й дійсна трудність – 
знайти православного полеміста, щоб дати відправу Скарзі.

Доперва з 1582 р. маємо полемічний трактат, перший православний поле-
мічний твір в сих часах п. т. “Посланіє до Латинъ изъ ихже книгъ”. Незвісний 
на ім’я автор взяв сміливий план перенести полеміку на латинський ґрунт і, 
опираючися на католицьких письменниках, скритикувати католицтво, папство 
передусім. До сього поруч догматичної полеміки служить йому анекдотична 
історія папства, зачерпнена з середньовічних католицьких писань; він висуває 
також протестантську теорію про папу-антихриста, являючися попередником 
на сім полі голосного трактату Зизанія. Написаний більше літературно (менше 
вульгарно) і більше прозоро, сей трактат міг би мати сильний успіх, але в тій 
формі, як його маємо, він виглядав більше на збірку матеріалу.

Ще могутнішою зброєю в руках єзуїтів була школа. За браком власної 
школи вищого типу православні також у великих масах починають давати 
до єзуїтських шкіл своїх дітей, зважаючи на голосну репутацію, яку здобула 
єзуїтська школа серед польської аристократії, і справжню моду її в польській 
суспільності. Єзуїтська колегія в Вільні, завдяки старим і свіжим ще зв’язям 
Волині й Київщини з сею недавньою своєю столицею (коли вони належали до 
В. кн. Литовського (1569 р.), перша притягає до себе велике число молодіжі з 
українських земель. Потім з’являються колегії на українськім пограниччі – в 
Любліні й Несвижі, далі колегія в Ярославі, в Галичині, і пізніше засновані 
колегії у Львові й Луцьку, і сі притягають цілими сотнями учеників-українців. 
Уже в 1570-х рр. Віленська колегія здобула великий розголос на Волині, і 
такий щиро відданий своїй народності чоловік, як Василь Загоровський, в 
своїм тестаменті (1577 р.) поручає опікунам віддати його синів “до Вільна 
до єзуїтів, бо там хвалять добру науку дітям”. Навіть такий православний 
правовірник, як кн. Курбський, коли в тих часах кн. Чорторийська звернулась 
до нього за порадою в справі свого сина, якого хотіла дати до тої ж Вілен-
ської колегії, називає сей замір похвальним. Правда, висловлює осторожні 
побоювання, що єзуїти в своїй школі перетягають православних дітей на 
католицтво, і наводить на те приклади; але, очевидно, розуміє, що за браком 
власної школи українське панство неминуче буде давати дітей до чужих шкіл 
однаково, хоч би і з небезпечністю утрати батьківської віри чи народності, 
і життя буде сильніше всяких таких осторог. Тому не виступає різко проти 
єзуїтської школи, і навіть заспокоює кн. Чорторийську прикладом св. отців, 
які вчилися в поганських школах, а не втратили своєї віри.

Такими міркуваннями, очевидно, заспокоювали себе й інші, і наплив 
православних дітей до єзуїтських шкіл був великий. Тим часом єзуїтське 
виховання дійсно було дуже небезпечним для віри й народності. Само по 
собі виховання в такій школі з сильно вираженим клерикальним характером 

не могло проходити безслідно, у єзуїтів же се стало просто системою: всіма 
силами дбали вони про те, щоб прив’язати своїх питомців до католицтва, до 
свого ордена. Тому і для переважної часті православних паничів ся єзуїтська 
наука, часом завершена ще потім подорожжю в якийсь заграничний універ-
ситет, кінчилися переходом на католицтво і розривом з своєю народністю. Се 
стало фактом замітним і очевидним уже з 1580–1590-х рр., і те, що бачили 
українські патріоти навколо себе, мусило настроювати їх дуже сумно.

Церква в с. Вербці, де похований був кн. Курбський (ся будова вже новіша).

Подумати тільки, що з трьох синів старшини православних, кн. Ост-
розького, два старші в 1580-х рр. були вже католиками, і трудно було бути 
певним, що й молодший, який підростав тоді, не піде їх слідами. Йому, ще 
підлітку, присвячує Гер[асим] Смотрицький свою книжку, аби з неї молоде 
княжа навчилося “вhдати и розознавати лhпшоє отъ горшаго”, і до своєї 
присвяти долучає гарячу молитву до Бога, аби Він охоронив його “колебаня 
неуставичного у вере или премененя”. Католицьким став дім кн. Слуцьких, 
сього найбільш аристократичного, найбільш блискучого православного роду 
з-поміж Ольгердовичів, котрих Слуцьке князівство поруч Острозького так 
недавно було вогнищем релігійно-національного відродження! Докладних дат 
переходу на католицтво поодиноких репрезентантів іншого українського й біло-
руського панства ми переважно не маємо, але до кінця XVI віку цілий ряд їх 
стояв уже між католиками, і львівські братчики на початках XVII в. недурно 
вже бачили дуже близьке “всенародноє згиненіє” руського народу наслідком 
науки в чужих школах, що так часто тягнула за собою перехід на латинство.

Тут рівно небезпечною, з національного становища, була наука і в місце-
вих єзуїтських школах, і подорожі за границю, до католицьких університетів. 
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Навіть і ті, що ще формально не вирікалися віри батьків, – і сі, потершися 
новою культурою, уже зневажливо дивилися польськими очима на “глупу й 
нужденну Русь”. Їм смерділа вже її неучена малокультурна єрархія, брусувате, 
нечесане і п’яне нижче духовенство, вся та “руська простота”, яку її апологети 
даремно старалися противставити всяким культурним вимогам, як щось вище, 
згідніше з духом християнським.

“Нынh межы ляхи князи рускіє всh поєретичили и христіанства истинныя 
вhры отступили и еще на слhдъ Божий хулять, и ропщютъ, иноческій чинъ 
ругаютъ, посмhваютъ, злословлятъ, лжутъ, клевещутъ, судятъ, мерзятъ, 
бесчестятъ и до конца ненавидятъ”, – пише наш український пуб ліцист сих 
часів Іван Вишенський в однім з своїх писань. І для ілюстрації виводить такого 
новомодного “дhтину руского”, “бывшого благочестивого християнина прежде 
и цhломудрца Малоє Русії”, який тепер, набравшися польської культури й 
польських поглядів, згорда дивиться на простакувате руське духовенство тих 
часів упадку і на ту просту й понижену руську віру. Сей представник нових 
часів сміється “з духовного иноческого чина”, з його простакуватості, некуль-
турності, з непоправного, п’яного, корчемного життя нижчого духовенства 
часів найгіршого упадку православної церкви. Вишенський збиває його закиди 
щодо несвідомості й некультурності з становища християнського аскетизму, 
бере в свою оборону навіть такого монаха, якому трапиться піддатися спокусі 
свого черева або переночувати в корчмі (тільки монаха-грошолюбця уважає 
пропащим, слугою диявола). Але щоб сі аргументи переконали противника, 
треба було, щоб і той стояв на тім же ґрунті християнського аскетизму і 
опрощення. А коли Вишенський виводить власне чоловіка обмирщеного, 
“миролюбця й роскошника віку сього”, то очевидно, що аскетичні аргументи 
ніяк не могли його переконати.

Писання Вишенського взагалі служать дорогоцінним дзеркалом тодіш-
ньої кризи, перелому українського життя, і щоб оцінити відповідно їх, нам 
треба познайомитися трохи з самою сею характеристичною фігурою, одною 
з найінтересніших постатей не тільки сеї доби, а взагалі всеї нашої культурної 
історії. Правда, чисто біографічних дат ми маємо про Вишенського незвичайно 
мало; знаємо, що був він родом з Галичини, з Вишні – і се означення “з Ви-
шні” зробив своїм прізвищем, з яким зістався і в пам’яті поколінь. Знаємо, 
що він був чоловік бувалий, знав багатьох і багато на сучасній Україні; потім 
кидає її й слідом сучасних аскетичних традицій іде на святу гору Афонську 
доходити вищого ідеалу аскетизму в самітності й мовчанні одинокої печери. 
Там доходять до нього вісті про культурно-національну й релігійну кризу 
сучасної України, і він в 1590-х рр. відзивається з свого афонського затвору 
громовими посланнями в стилі біблійних пророків против ворогів старого 
руського благочестя, репрезентантів обмирщення, деморалізації суспільності 
й упадку в ній церковного, чи, краще сказати, аскетичного духу. Могутньо 
потягає нас в сих писаннях щирістю свого демократизму й гуманного настрою, 

коли виступає против аристократичних забаганок єрархії, против зневаги, яку 
показує вона своїй пастві, тому українському демосу, що за упадком і бай-
дужістю аристократії береться до церковного й національного відродження, 
або коли підіймає свій голос взагалі проти пониження й утиску закріпощених 
народних мас сучасним розкішним панством, але заразом при тім, треба при-
знати, виявляє він занадто багато короткозорості й наївності в обсуджуванні 
національних і культурних завдань моменту.

Дерманський монастир.

Вишенський в своїх писаннях являється дуже вимовним, гарячим і щирим, 
а тому для характеристики духового українського життя незвичайно інте-
ресним представником консервативного, правовірного напряму, який хотів 
би противставити всім сумнівам, питанням, суперечностям того бурхливого 
часу візантійсько-руський аскетизм, староруську “простоту”. Безперечно, 
Вишенський в тім не був одиноким. В письменстві в сім напрямі висловлялися 
старші полемісти – московські емігранти Артемій і Курбський. Артемій на 
замітку Будного, що добре учителям знати багато язиків, сипле ряд скеп-
тичних заміток против “мнимого ученія”, доводячи, що для християнської 
науки треба “чистоти ума”, яка осягається повненням Христових заповідей, 
“а не человhческими науками”. Курбський хоч не відкидає услуг “философіи 
внhшныє” в літературно-теологічних заняттях, одначе і для нього поміч від 
усіх бід лежала в старій богословській традиції: треба тільки озброїти сучас-
ного чоловіка писаннями св. отець, і для того переложити їх на слов’янську 
мову. Дарма, що ту слов’янську мову так слабо розуміли на Україні, що кн. 
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Навіть і ті, що ще формально не вирікалися віри батьків, – і сі, потершися 
новою культурою, уже зневажливо дивилися польськими очима на “глупу й 
нужденну Русь”. Їм смерділа вже її неучена малокультурна єрархія, брусувате, 
нечесане і п’яне нижче духовенство, вся та “руська простота”, яку її апологети 
даремно старалися противставити всяким культурним вимогам, як щось вище, 
згідніше з духом християнським.

“Нынh межы ляхи князи рускіє всh поєретичили и христіанства истинныя 
вhры отступили и еще на слhдъ Божий хулять, и ропщютъ, иноческій чинъ 
ругаютъ, посмhваютъ, злословлятъ, лжутъ, клевещутъ, судятъ, мерзятъ, 
бесчестятъ и до конца ненавидятъ”, – пише наш український пуб ліцист сих 
часів Іван Вишенський в однім з своїх писань. І для ілюстрації виводить такого 
новомодного “дhтину руского”, “бывшого благочестивого християнина прежде 
и цhломудрца Малоє Русії”, який тепер, набравшися польської культури й 
польських поглядів, згорда дивиться на простакувате руське духовенство тих 
часів упадку і на ту просту й понижену руську віру. Сей представник нових 
часів сміється “з духовного иноческого чина”, з його простакуватості, некуль-
турності, з непоправного, п’яного, корчемного життя нижчого духовенства 
часів найгіршого упадку православної церкви. Вишенський збиває його закиди 
щодо несвідомості й некультурності з становища християнського аскетизму, 
бере в свою оборону навіть такого монаха, якому трапиться піддатися спокусі 
свого черева або переночувати в корчмі (тільки монаха-грошолюбця уважає 
пропащим, слугою диявола). Але щоб сі аргументи переконали противника, 
треба було, щоб і той стояв на тім же ґрунті християнського аскетизму і 
опрощення. А коли Вишенський виводить власне чоловіка обмирщеного, 
“миролюбця й роскошника віку сього”, то очевидно, що аскетичні аргументи 
ніяк не могли його переконати.

Писання Вишенського взагалі служать дорогоцінним дзеркалом тодіш-
ньої кризи, перелому українського життя, і щоб оцінити відповідно їх, нам 
треба познайомитися трохи з самою сею характеристичною фігурою, одною 
з найінтересніших постатей не тільки сеї доби, а взагалі всеї нашої культурної 
історії. Правда, чисто біографічних дат ми маємо про Вишенського незвичайно 
мало; знаємо, що був він родом з Галичини, з Вишні – і се означення “з Ви-
шні” зробив своїм прізвищем, з яким зістався і в пам’яті поколінь. Знаємо, 
що він був чоловік бувалий, знав багатьох і багато на сучасній Україні; потім 
кидає її й слідом сучасних аскетичних традицій іде на святу гору Афонську 
доходити вищого ідеалу аскетизму в самітності й мовчанні одинокої печери. 
Там доходять до нього вісті про культурно-національну й релігійну кризу 
сучасної України, і він в 1590-х рр. відзивається з свого афонського затвору 
громовими посланнями в стилі біблійних пророків против ворогів старого 
руського благочестя, репрезентантів обмирщення, деморалізації суспільності 
й упадку в ній церковного, чи, краще сказати, аскетичного духу. Могутньо 
потягає нас в сих писаннях щирістю свого демократизму й гуманного настрою, 

коли виступає против аристократичних забаганок єрархії, против зневаги, яку 
показує вона своїй пастві, тому українському демосу, що за упадком і бай-
дужістю аристократії береться до церковного й національного відродження, 
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Острозький, одержавши від Курбського новозроблений ним переклад тол-
кувань Золотоустого на ап. Павла, радив йому “лhпшаго ради вырозумhнія 
на польщизну преложити”. Курбський страшенно розгнівався на таку раду: 
для нього, москвитина, слов’янська мова зіставалася тою культурною мовою, 
яка зв’язувала воєдино православний світ, і він промовляє до почуття Ост-
розькому, пригадуючи, що то “вождhленный и любимый праотецъ твоихъ 
прирожденный языкъ словенскій”. Доказує, що “въ польскую барбарію” 
не можна порядно перекласти ніяких богословських писань не тільки з 
слов’янського або грецького, але і з латинського: “сенсъ быти нhяко можетъ, 
но околичность слогъ зhло будетъ далека”.

Межирічський монастир (Острог).

Незалежно від впливів сих правовірних москвитян ту ж лінію веде і наш 
Вишенський, безперечно, являючися речником, як я сказав, цілої культурної 
течії в тодішній українській суспільності – православного консерватизму, 
старовірства. Він виступає теж гарячим прихильником слов’янської мови й 
противиться “простому языкови”. “Євангелія и апостола въ церкви на ли-
тургіи простымъ языкомъ не выворочайте, по литургіи же для вырозумhнья 
людского попросту толкуйте и выкладайте; книги церковныh всh и уставы 
словенскимъ языкомъ друкуйте”, – пише він навіть в однім з пізніших своїх 
послань, коли все значіння літературної пропаганди на загальноприступній 
“простій” мові мусило бути всім ясно. Свою гадку він пробує підперти мірку-
ванням про містичне значіння слов’янської мови: “Скажу вам тайну велику, 
що диявол таку має зависть на слов’янський язик, аж ледве живий від гніву: 
він радий би його до решти знищити і всі свої сили на се двигнув, аби його 
обмерзити: в огиду та ненависть привести, так що коли деякі наші слов’янську 
мову хулять і її не люблять, то можна знати певно, що то вони роблять під 
впливом того майстра”.

Оправданням такого спеціального прив’язання до традиційної сло в’янської 
мови міг для Вишенського служити загальний консерватизм в своїх релігійних 
традиціях, який показувала українська суспільність, і його диктував їй не тільки 
релігійний застій, а й інстинкт національної самоохорони. Сей консерватизм 

не дав вилитися тодішньому культурно-релігійному рухові, при всіх реформа-
ційних елементах в його подробицях, в рух реформаційний, а привів до бере-
ження старого православія. В тих критичних часах, при слабкості культурних 
сил, при загальнім ослабленні національного почуття і тих зв’язків, які могли 
підтримувати те почуття національної одності, мало певне оправдання таке 
старання заховати й скріпити прикмети національної єдності, які лишилися 
ще. На старих підставах можна було згромадити й організувати українські 
елементи, а, пробуючи реформувати головну підставу національної свідомос-
ті – “руську” віру, можна було боятися повної розтічі й розбиття; інших же 
підстав – чисто національних чи суспільно-економічних – ще не було.

Але Вишенський не умів ясно відчути чи ясно висловити сих мотивів, і 
його оборона слов’янської мови переходить в старовірський обскурантизм, 
коли він пише, що слов’янська мова корисніша від усіх поганських язиків і 
наймиліша Богу, бо вона “безъ поганских хитростей и руководствъ, се же єсть 
кграматикъ, риторикъ, діалектикъ и прочіихъ ихъ коварствъ тщеславныхъ, діа-
вола въмhстныхъ, простымъ прилhжнымъ читаніємъ, безъ всякого ухищренія 
къ Богу приводитъ и Духа Святого подъємлетъ”. “Латинская же злоковар-
ная душа, ослhпленная и насыщенная поганскими тщеславными и гордыми 
догматы, – Божія премудрости и разума духовного, смиренія, простоты и 
беззлобія вмhстити не можетъ”. I Вишенський остерігає своїх земляків від 
тої гордості духа і мирської мудрості, віддаючи її в уділ латинникам. “Як 
злакомилися ви на латинську й світову мудрість, то й побожність стратили. 
Чи не краще вивчити Часословець, Псалтир, Октоїх, Апостол, Євангеліє 
й інші церковні книги і бути простим богоугодником та вічне життя добути, 
ніж дійти Арістотеля, Платона й зватися мудрим філософом на сім світі, та в 
геєну піти, – розсуди сам. Мені здається – краще ані аза не знати, аби тільки 
Христа дотиснутися”. В іншім писанні, більш-менш того ж часу, Вишенський, 
виходячи з того ж непризнания “мирської мудрості”, осуджує нову шкільну 
систему, прийняту українцями від поляків, і взиває їх до повороту до право-
вірної школи добрих старих часів: замість діалектики вчитися Часословця, 
замість риторики – Псалтирі, замість філософії – Октоїха і т. д.

Була се стара рецепта, що подавала Біблію як вмістилище всякої прему-
дрості, не тільки духовної, а й світової, казала шукати в ній всі сім свобідних 
наук, всякі знання гуманітарні і навіть природничі. Вісімдесят літ перед тим 
люди читали її в Біблії Скорини, тільки Скорина був настільки поступовіший, 
що Біблію давав в перекладі на посполиту мову. А Вишенський обставав за 
старим слов’янським текстом – як московські емігранти від Артемія й Курб-
ського до Федоровича включно, що своїми впливами, безперечно, були дещо 
ослабили в білорусько-українських краях нахил до уживання народної мови.

Без сумніву, Вишенський був не одиноким в такім старовірстві, в во-
рогуванні против мирського знання і латинської науки. Порівняти пізніше 
“Совhтованіє о благочестіи” (1621), де радиться опиратися “на догматахъ и 
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письмахъ святыхъ отцевъ, а не на латинскихъ силіогисмахъ, ани на выкрутне 
презъ нh преверненыхъ писмахъ вhшатися, а не обучатися имъ”. Або ще 
пізнішу агітацію київських “неучених попів і козаків” против латинської 
школи, заложеної Могилою: “Нащо латинську і польську школу заводите? 
У нас її досі не бувало, а люди, проте, спасались”. Але життя було сильніше 
від сих старовірських упереджень і гіркими очевидними фактами на кождім 
місці остерігало від надмірного перехвалювання руської “простоти”. Тисячею 
фактів доказувало воно потребу уоружити свою церкву і народність зброєю, 
по можності рівносильною з зброєю противника, коли не хотілося втратити 
все, що підносилося над рівнем тої хваленої простоти, – все, що хотіло бути 
теж культурним і не відставати від життя. Міг Вишенський в запалі аскета 
поручати Русі зіставатися “похуленою, поруганою, посмhяною” і відкладати 
до Страшного Суду свій тріумф над противником: “тогда скуткомъ узримъ, 
кто будетъ лучшій – Латина или Греки съ Русью”. Але се було самовбий-
ством для нації, а в обставинах тодішнього українського життя – й поготів.

І се розуміли люди, ближчі життя й живих людей, ніж афонський аскет, 
люди з поглядом ширшим і глибшим, ніж “неучені попи київські”. Вони 
одиноким способом піднесення своєї церкви, культури, народності вважали 
повищення освіти, організацію шкіл на нових взірцях, присвоєння сучасної 
західної культури. Таким виступає перед нами незвісний автор “Перестороги”, 
що добачає в браку освіти, браку добре організованих шкіл причину всього 
упадку Русі, й політичного, й культурного. “Се дуже зашкодило Руській 
державі, – пише він, – що не розширювано в ній шкіл і наук, бо якби мали 
науку, тоді в своїй невідомості не прийшли б до такої погибелі. Читаючи 
хроніки польські, знайдеш у них звістки про те, як поляки опанували руські 
землі, війшовши у приязнь з ними та повидававши своїх королівен за русинів, а 

через них розповсюдили в них свої культурні звичаї й науку: Русь, увійшовши 
в ближчі зносини з ними, набрала охоти до їх побуту, мови, наук і, не маючи 
своєї науки, почала своїх дітей давати в науку римську, а ті з наукою призви-
чаювалися й до віри їх, і так помалу привели вони через свою науку (школу) 
до римської віри все панство руське: потомки князів руських вихрестилися 
з православної віри на римську, прізвища й імення собі позміняли, наче б не 
вважали себе потомками благочестивих предків своїх; а через те православіє 
грецьке (грецького обряду) стратило прихильність, прийшло в погорду й зане-
дбання, бо люди з поважаних верств, гордуючи своїм православієм, перестали 
йти на духовні уряди, і поставляно на них кого-будь – таких, що могли бути 
під стать тільки простим людям”.

Погляд вповні анахроністичний, бо переносить в перспективу віків те, 
що діялося в останніх десятиліттях, і вповні односторонній, бо зводить на 
перевагу польської культури те, що було (як бачили ми вище) результатом 
також (і ще більше) впливів і причин політичних, наслідком переваги правної 
й економічної і чисто фізичного натиску з боку державного механізму. Він 
виявляє слабке обізнання автора з своєю минувшиною (не дурно відомості 
свої він черпав з самих “хронік польських”). Але як покажчик сучасних по-
глядів, настроїв, ідей тодішнього чоловіка – з останніх літ XVI в. (трактат 
писаний по р. 1600) – се все дорогоцінне. І те незвичайне, до надмірності 
високе поняття про освіту й школу, що являється результатом і відгомоном 
заходів коло організації школи в 1580–1590 рр. І те спостереження, що без 
школи зісталися мертвим капіталом навіть ті запаси староруської книжності, 
які мала українська суспільність – відповідь на односторонні заходи коло 
самого помноження теологічного запасу в дусі Курбського. І те, що упадок 
православної церкви й її відродження у сього чоловіка являється тільки не-

Острог – перед тим, як він погорів. Острозькі руїни.
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пізнішу агітацію київських “неучених попів і козаків” против латинської 
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роздільною частиною упадку й відродження народності, нації взагалі, яка 
головно інтересує й журить автора.

Він з легковаженням говорить про будування церков і монастирів, 
ставлячи культуру вище самої побожності. Се кидає нам властиве світло на 
дійсний характер сього руху, релігійного назверх, але в основі своїй далеко 
ширшого, національного. В релігії й через релігію ті люди хотіли подвигнути 
націю, котрої релігія була тільки найбільш значною національною маркою.  
І се також було причиною, чому узькорелігійне становище Вишенського й 
ін. не могло промовити до почуття борцям за українське відродження кінця 
XVI в.: аскети в стилі Вишенського вперед відкидали як безнадійні і непо-
трібні всі елементи суспільності, яких тягли до себе світські інтереси й вигоди. 
Діячі ж українського відродження хотіли урятувати для нації по можності всі 
суспільні елементи, не вважаючи на те, наскільки побожні й цінні були вони 
з чисто церковного становища. Вони хотіли не самих успіхів церкви, а від-
родження національного, національного поступу й життя.

В посланні Вишенського до стариці Домнікії маємо цінні відгомони його 
суперечки з людьми сього поступового напряму. Він називає якогось пропо-
відника волинського і пана Юрка зі Львова, по всякій правдоподібності Юрія 
Рогатинця, якого тепер часто уважають самим автором “Перестороги”, хоч се 
не більше, як здогад. Вишенський виступає проти них як противник напряму 
Львівської братської школи. Він не бачить в ній користі для церкви: по його 
словам, нові руські філософи не вміють ні читати, ні співати в церкві, не го-
дяться ані на попа, ані на дяка. Він не бачить у сих вихованців християнського, 
себто аскетичного духу. “Яка користь з них – чорнилом хитрості, а не словами 
Духа Св. вишколених казнодіїв, що, перейнявши собі способи з латинської 
єресі, зараз шкільні байки складають, проповідують і учать, а аскетичного, 
безстрасного життя не хочуть”, – питає він. “Риторські байки” православної 
школи здаються йому тільки перехідною ступенею до латинської прелесті.

Стара церква в Вишні, ріднім селі Вишенського.

Оборонці нової школи, мабуть, дали Вишенському дуже сильну від-
повідь на його закиди, і він сим разом готов до певних уступок; я б радив 
нашим фундаторам благочестя у Львові, каже він, насамперед навчити дітей 
церковної служби, славословія, благочестя та забезпечити їх благочестивими 
догматами від сумнівів у вірі, тоді не боронити їм братися до “внhшних хи-
тростей для вhдомости”. Одначе була се тільки вимушена уступка, і пізніше 
Вишенський вертає знову до безоглядного відкидання мирської науки. Гадок 
оборонців нової школи він, на жаль, не наводить. В “Пересторозі” ми бачи-
ли мотиви національного й політичного характеру, в пізнішій обороні нових 
шкіл (київських) – в “Exegesis-i” Сильв[естра] Косова (1635) аргументи 
беруться з практичних обставин суспільного й політичного життя світської 
суспільності: «Латинські школи потрібні для того, аби нашої Русі не нази-
вано “дурною Русию”, а то поїде бідний русин до трибуналу, до сойму, до 
повітового гродського суду або земського, дивись – не розуміє ані судді, ані 
адвоката, ані посла, – дивиться тільки то на того, то на сього, вилупивши 
очі, як ворона». Лукавий аргумент противників (з польської сторони), що 
в православних школах повинні вчитися грецької мови, а латинську лишити 
католицьким школам, Косів без церемонії називає лукавством: “Добра рада, 
але вона більше на місці була б в Греції, а не в Польщі, де не можна обійтися 
без латинської мови”...

І Русь рішуче не схотіла зіставатися “дурною Русию” в польських очах, 
як радив їй Вишенський. Не схотіла відкладати свого національного спору з 
переможним противником до Страшного Суду, а на сім світі стоїчно зносити 
всі пониження, утрати, масову утечу “в стан торжествующих”, всіх, хто не 
міг перейнятися аскетичним духом афонського схимника. Беруть перевагу ідеї 
“Перестороги”. Підіймається гаряче величання освіти як єдиного лікарства 
на всі національні біди, на весь той розстрій і упадок українського життя. 
Захоплює всіх організація національної школи, щоб українська молодіж, 
“піючи в чужихъ студницахъ воды наукъ иноязыческыхъ, вhры своєи не 
отпадала”, як писали львівські братчики, бо з тим і “всенародноє згиненіє 
барзо близко ходитъ”. Пекучою потребою признається розвій національної 
освіти, культури, науки, – щоб можна було бути культурним чоловіком, не 
сходячи з свого національного становища, не розриваючи зв’язі з народністю.

Се завдання моменту, які приймає, кінець кінцем, все українське грома-
дянство, від верхів його єрархії до широких міщанських кругів, в свідомості 
страшенної небезпеки, якою грозить українству брак національної культури. 
Національна школа, освіта, наука – се ті гасла, під якими рушає українська 
суспільність в свій національний похід.
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себто аскетичного духу. “Яка користь з них – чорнилом хитрості, а не словами 
Духа Св. вишколених казнодіїв, що, перейнявши собі способи з латинської 
єресі, зараз шкільні байки складають, проповідують і учать, а аскетичного, 
безстрасного життя не хочуть”, – питає він. “Риторські байки” православної 
школи здаються йому тільки перехідною ступенею до латинської прелесті.

Стара церква в Вишні, ріднім селі Вишенського.

Оборонці нової школи, мабуть, дали Вишенському дуже сильну від-
повідь на його закиди, і він сим разом готов до певних уступок; я б радив 
нашим фундаторам благочестя у Львові, каже він, насамперед навчити дітей 
церковної служби, славословія, благочестя та забезпечити їх благочестивими 
догматами від сумнівів у вірі, тоді не боронити їм братися до “внhшних хи-
тростей для вhдомости”. Одначе була се тільки вимушена уступка, і пізніше 
Вишенський вертає знову до безоглядного відкидання мирської науки. Гадок 
оборонців нової школи він, на жаль, не наводить. В “Пересторозі” ми бачи-
ли мотиви національного й політичного характеру, в пізнішій обороні нових 
шкіл (київських) – в “Exegesis-i” Сильв[естра] Косова (1635) аргументи 
беруться з практичних обставин суспільного й політичного життя світської 
суспільності: «Латинські школи потрібні для того, аби нашої Русі не нази-
вано “дурною Русию”, а то поїде бідний русин до трибуналу, до сойму, до 
повітового гродського суду або земського, дивись – не розуміє ані судді, ані 
адвоката, ані посла, – дивиться тільки то на того, то на сього, вилупивши 
очі, як ворона». Лукавий аргумент противників (з польської сторони), що 
в православних школах повинні вчитися грецької мови, а латинську лишити 
католицьким школам, Косів без церемонії називає лукавством: “Добра рада, 
але вона більше на місці була б в Греції, а не в Польщі, де не можна обійтися 
без латинської мови”...

І Русь рішуче не схотіла зіставатися “дурною Русию” в польських очах, 
як радив їй Вишенський. Не схотіла відкладати свого національного спору з 
переможним противником до Страшного Суду, а на сім світі стоїчно зносити 
всі пониження, утрати, масову утечу “в стан торжествующих”, всіх, хто не 
міг перейнятися аскетичним духом афонського схимника. Беруть перевагу ідеї 
“Перестороги”. Підіймається гаряче величання освіти як єдиного лікарства 
на всі національні біди, на весь той розстрій і упадок українського життя. 
Захоплює всіх організація національної школи, щоб українська молодіж, 
“піючи в чужихъ студницахъ воды наукъ иноязыческыхъ, вhры своєи не 
отпадала”, як писали львівські братчики, бо з тим і “всенародноє згиненіє 
барзо близко ходитъ”. Пекучою потребою признається розвій національної 
освіти, культури, науки, – щоб можна було бути культурним чоловіком, не 
сходячи з свого національного становища, не розриваючи зв’язі з народністю.

Се завдання моменту, які приймає, кінець кінцем, все українське грома-
дянство, від верхів його єрархії до широких міщанських кругів, в свідомості 
страшенної небезпеки, якою грозить українству брак національної культури. 
Національна школа, освіта, наука – се ті гасла, під якими рушає українська 
суспільність в свій національний похід.
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ічиться першим огнищем нової освіти, нового шкільництва, 
нового духового життя в дусі нової просвітної програми 
Острог – резиденція кн. Острозьких 1580-х рр. Се по за-
слугам, і великий жаль, що наші відомості про Острозьку 
школу, про тутешню видавничу діяльність, про кружок 
учених і літераторів, згромаджених коло тутешньої друкарні 

й школи, – одним словом, про всю ту суму просвітніх і наукових засобів, 
які обіймаємо назвою “Острозької академії”, – ще й досі так незвичайно 
бідні. Неясною представляться навіть особиста роль самого фундатора кн. 
Острозького, її мотиви й участь його в ріжних сторонах острозького епізоду. 
З тих часів мало маємо ближчих відомостей про князя, та й взагалі поки не 
використана зістається його особиста кореспонденція; ми все ще не можемо 
здати собі вповні докладної справи про мотиви й характер його діяльності, 
про його особисті й суспільно-національні прикмети, – хоч як визначну роль 
відіграв він в очах сучасників, хоч як сильну увагу притягав до себе і пізніших 
поколінь, і новіших істориків.

Молодший з двох синів Константина Івановича Острозького, славного 
гетьмана В. кн. Литовського, найвизначнішого з сучасних православних магна-
тів, що вважався через те головним опікуном своєї народності й православної 
віри, – князь Василь-Константин виступає на перший план в 1540 р., з смертю 
свого брата Ілії, що вмер 1539 р., в молодих літах, не полишивши іншого по-
томства, крім прославленої своєю трагічною долею доньки Гальшки. Князь 
Василь – пізніше званий звичайно Константином, на честь батька, тоді був 
ще молодим хлопцем. Але і вирісши, він довго вів тихе й малозамітне життя, 
невважаючи на незвичайно визначне становище, яке давало йому голосне ім’я 
батька, величезні багатства й особисті зв’язі. Розділені між ним і родиною 

його брата Ілії острозькі маєтності зібралися в руках кн. Василя-Константина 
в 1570-х роках, коли його братанниця Гальшка по своїх бурхливих пригодах, 
по смерті силоміць накиненого їй королем чоловіка, котрого вона до смерті не 
хотіла мати за мужа, дісталася на двір свого дядька. Оженився кн. Василь-
Константин теж з пребагатою дідичкою, репрезентанткою одного з перших 
польських домів, Софією Тарновською – донькою каштеляна краківського, 
що по смерті свого одинака-брата одідичила всі маєтності батька. Старшу 
доньку свою Гальшку видав він за Яна Кішку, одного з найбільших магнатів 
В. кн. Литовського, протектора социніан, другу – Катерину – за Криштофа 
Радзивілла, першого литовського магната, провідника протестантів, і її сином 
був Януш Радзивілл, що потім теж грав першу ролю на Литві, як його батько. 
Старший син князя Януш, з огляду на повагу й фамілійні зв’язі свого батька, 
ледве дійшовши тридцяти літ, був іменований волинським воєводою, а кілька 
літ пізніше каштеляном краківським – першим світським сенатором держави! 
Молодший син князя Олександр дістав тоді воєводство Волинське по стар-
шім браті, не маючи повних двадцяти трьох літ! Сам кн. Василь старостою 
володимирським і маршалком Волинської землі став на 24 році, потім дістав 
воєводство Київське і сей титул носив до смерті.

Не вважаючи на сю повагу, незмірне багатство, зв’язі й впливи, якоїсь 
хоч трохи визначнішої політичної ролі кн. Василь не грав. Українським маг-
натам, взагалі православним, се таки було й нелегко; але й інтересу до справ 
політичних, адміністрації й публічної діяльності взагалі кн. Василь, видко, не 
мав. В ролі київського воєводи, себто першої особи, найвищого урядника на 
Подніпров’ї, зістався він пасивним свідком того многозначного суспільно-
політичного процесу, який переходив тут при формуванні козаччини. Князь 
держався правила “моя хата скраю” й старався підтримувати добрі відносини 
з козацькими ватажками, аби не чіпали його маєтностей; такої ж політики 
держалися його агенти-намісники. Його воєводський замок київський за його 
воєводства став гнилою руїною, де козаки господарили, як хотіли, приходили 
й виходили, забирали гармати і всякий припас, і кн. Острозький обмежився 
тільки документальним констатуванням, що він не раз пригадував про потребу 
укріплення Києва й Білої Церкви (держави його сина Януша), але Річ По-
сполита того не вчинила, а він з сином “ані не може, ані повинен” їх будувати. 
Два перші українські магнати дивились на свої держави як на просте джерело 
доходів і не вважали за можливе з тих доходів давати щось на укріплення 
замків. Се характеристичний приклад того браку всякого громадського по-
чуття, який виробився в нашім магнатстві наслідком умисного усування його 
від всякої активної, політичної ролі, – до повного забиття інтересів публіч-
них приватними. Але і в справах, які дотикали безпосередньо його самого, 
його приватного життя й інтересів, кн. Острозький не показував енергії, 
рішучості, ініціативи. Ще до різкого виступу можна часом було його пхнути, 
але витривати в завзятті й енергії він ніколи не міг. В голоснім епізоді, який 
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тільки документальним констатуванням, що він не раз пригадував про потребу 
укріплення Києва й Білої Церкви (держави його сина Януша), але Річ По-
сполита того не вчинила, а він з сином “ані не може, ані повинен” їх будувати. 
Два перші українські магнати дивились на свої держави як на просте джерело 
доходів і не вважали за можливе з тих доходів давати щось на укріплення 
замків. Се характеристичний приклад того браку всякого громадського по-
чуття, який виробився в нашім магнатстві наслідком умисного усування його 
від всякої активної, політичної ролі, – до повного забиття інтересів публіч-
них приватними. Але і в справах, які дотикали безпосередньо його самого, 
його приватного життя й інтересів, кн. Острозький не показував енергії, 
рішучості, ініціативи. Ще до різкого виступу можна часом було його пхнути, 
але витривати в завзятті й енергії він ніколи не міг. В голоснім епізоді, який 
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розгравався в його родині – в трагічній 
долі його братанниці Гальшки, не умів він 
знайтися активно, енергічно, не оборонив 
її від насильств з боку матері-польки й 
короля. Таким же показав себе сорок літ 
пізніше старий уже князь в іншім голоснім 
епізоді – в справі екзарха Никифора: на 
хвилю різкий виступ против самого коро-
ля, а потім – князь махає на все рукою й 
уступає в ображенім маєстраті.

Недостачу енергії, ініціативи, ак-
тивності показує кн. Василь взагалі і в 
сій сфері, де він ще найбільше проявив 
інтерес й зацікавлення, і де зробив своє 
ім’я історичним: в сфері культурно-релі-
гійних інтересів. Його роль й діяльність в 
сій сфері оцінювалася дуже неоднаково. 

Тимчасом, як одні під небеса підносили й підносять його заслуги, його ха-
рактер, вважаючи за чоловіка просто ідеального, – інші бачать в нім людину 
вповні пусту, безхарактерну, зовсім позбавлену всяких ідеальних змагань. 
Одні зводять ріжні зміни в його поглядах і поводженні до мотивів особистої 
натури, амбіції; інші в сім браку якоїсь одностайності добачають прикмети 
ширших поглядів, свобідних від всякого сектярства й виключності. Не пре-
тендуючи на рішучу оцінку особи і діяльності кн. Василя при теперішнім стані 
наших відомостей, ми і в сій сфері, одначе, мусимо признати брак визначної 
індивідуальності, енергії й витривалості, неохоту виступати різко, гостро, на-
ражатися людям. Князь радо зістався б ціле життя на другім плані сучасної 
релігійно-національної боротьби, в ролі високого посередника, до якого суду 
й гадки, поваги й опіки звертаються заступники ріжних сторін, і який по-
монаршому знаходить для кождого ласкаве слово і милостивий дарунок. При 
певній дріб’язковості і слабкості характеру в нім, безперечно, було дещо з тої 
маєстатичної величності, яка виховується в династіях почуттям своєї вищості 
і наказує людині брати згори, з становища об’єктивнішого і вищого [за] всяку 
партійну боротьбу, релігійне і ріжне інше сектярство. Тісні зв’язі, що лучили 
Острозького з іншими сферами національними, релігійними, культурними – з 
аристократією польською й литовською, прилучалися до сього вродженого 
індиферентизму і неохоти до всякого різкого зазначення своєї індивідуальності.

Йому й не хотілося, й не наручно, й органічно противно було замикатися 
в якусь різко зазначену чи національну, чи релігійну формулу – виступати з 
різко вираженою фізіономією патріота-українця, православного правовірника. 
І так само, як, напр., в епохальнім національно-політичнім епізоді – в акті 
1569 р., Острозький тільки зазначує свою опозицію, але без всякого опору 

Кн. Софія Острозька 
(з Тарновських).

потім здається на королівську волю, як 
і в питаннях національно-релігійних, які 
так сильно порушували інших, – напр., 
в справі календарній, в справі злуки 
грецької й римської церкви, в справі 
релігійної реформи він довго держиться 
на нейтральній позиції. Без протесту 
приймає присвячену йому книгу Скарги з 
накликом до католицтва і різкими атаками 
на православну віру та посилає своїм зна-
йомим, а коли ся книга викликає невдо-
волення православних, поручає написати 
на неї відповідь одному з своїх двірських 
літератів нововірцю Мотовилу, вражаючи 
тим до дна душі правовірного Курбсько-
го. Пише до папи листи, де заявляє своє 
гаряче бажання послужити ділу унії, а за-
разом нововірці-антитрінітарії уважають 
його своїм чоловіком з огляду на толе-
ранцію й прихильність, яку показував він їх людям, а православні, світські й 
духовні, уважали його головою й “світилом” православія.

Богословом-каноністом не був він ніколи. Курбський зве його чоловіком, 
тільки “отчасти во правовhрныхъ догматhхъ искуснымъ”; Потій, зловивши 
його на необережнім вислові, що в православній церкві треба б поправити 
дещо “звлаща около сакраминту и инъшихъ вымысловъ людскихъ”, злорадно 
вказав йому на неправомірність такого погляду, бо в тайнах східної церкви 
ніякої зміни або поправи не може бути. Признаючи глибокий упадок право-
славної церкви, Острозький готов був шукати для неї порятунку однаково 
чи у католиків, чи у протестантів. В тім була як байдужість для традиції, 
для національних елементів української церкви, так і легке трактування цер-
ковних питань взагалі; в релігії Острозький цінив моральність, дисципліну, 
культурну сторону, але не прив’язував ніякої особливої ваги до догматичної 
сторони. Тому міг писати на протестантський з’їзд, що православні далеко 
ближчі протестантам, як католикам. З другого боку, тісні зв’язі з польськими 
й литовськими католицькими кругами виключали всяку різкість в відносинах 
його до католицтва. Єзуїтські оповідання про те, що Острозький буцім му-
чив своїх синів за перехід на латинство, стоять в такій різкій суперечності до 
всього, що знаємо про Острозького, що не варті ніякого довір’я. Раз тільки 
старий князь дав унести себе роздражненню й гніву до виступів більше різ-
ких і рішучих – коли конспірація владик пошила його в дурні з планами унії 
й грозила завести всю українську суспільність, без її волі й відомості, без 
ради і порозуміння, мов “якихось безсловесних”, під руку папи. Але се був 

Кн. Константин Острозький.
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розгравався в його родині – в трагічній 
долі його братанниці Гальшки, не умів він 
знайтися активно, енергічно, не оборонив 
її від насильств з боку матері-польки й 
короля. Таким же показав себе сорок літ 
пізніше старий уже князь в іншім голоснім 
епізоді – в справі екзарха Никифора: на 
хвилю різкий виступ против самого коро-
ля, а потім – князь махає на все рукою й 
уступає в ображенім маєстраті.

Недостачу енергії, ініціативи, ак-
тивності показує кн. Василь взагалі і в 
сій сфері, де він ще найбільше проявив 
інтерес й зацікавлення, і де зробив своє 
ім’я історичним: в сфері культурно-релі-
гійних інтересів. Його роль й діяльність в 
сій сфері оцінювалася дуже неоднаково. 

Тимчасом, як одні під небеса підносили й підносять його заслуги, його ха-
рактер, вважаючи за чоловіка просто ідеального, – інші бачать в нім людину 
вповні пусту, безхарактерну, зовсім позбавлену всяких ідеальних змагань. 
Одні зводять ріжні зміни в його поглядах і поводженні до мотивів особистої 
натури, амбіції; інші в сім браку якоїсь одностайності добачають прикмети 
ширших поглядів, свобідних від всякого сектярства й виключності. Не пре-
тендуючи на рішучу оцінку особи і діяльності кн. Василя при теперішнім стані 
наших відомостей, ми і в сій сфері, одначе, мусимо признати брак визначної 
індивідуальності, енергії й витривалості, неохоту виступати різко, гостро, на-
ражатися людям. Князь радо зістався б ціле життя на другім плані сучасної 
релігійно-національної боротьби, в ролі високого посередника, до якого суду 
й гадки, поваги й опіки звертаються заступники ріжних сторін, і який по-
монаршому знаходить для кождого ласкаве слово і милостивий дарунок. При 
певній дріб’язковості і слабкості характеру в нім, безперечно, було дещо з тої 
маєстатичної величності, яка виховується в династіях почуттям своєї вищості 
і наказує людині брати згори, з становища об’єктивнішого і вищого [за] всяку 
партійну боротьбу, релігійне і ріжне інше сектярство. Тісні зв’язі, що лучили 
Острозького з іншими сферами національними, релігійними, культурними – з 
аристократією польською й литовською, прилучалися до сього вродженого 
індиферентизму і неохоти до всякого різкого зазначення своєї індивідуальності.

Йому й не хотілося, й не наручно, й органічно противно було замикатися 
в якусь різко зазначену чи національну, чи релігійну формулу – виступати з 
різко вираженою фізіономією патріота-українця, православного правовірника. 
І так само, як, напр., в епохальнім національно-політичнім епізоді – в акті 
1569 р., Острозький тільки зазначує свою опозицію, але без всякого опору 
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потім здається на королівську волю, як 
і в питаннях національно-релігійних, які 
так сильно порушували інших, – напр., 
в справі календарній, в справі злуки 
грецької й римської церкви, в справі 
релігійної реформи він довго держиться 
на нейтральній позиції. Без протесту 
приймає присвячену йому книгу Скарги з 
накликом до католицтва і різкими атаками 
на православну віру та посилає своїм зна-
йомим, а коли ся книга викликає невдо-
волення православних, поручає написати 
на неї відповідь одному з своїх двірських 
літератів нововірцю Мотовилу, вражаючи 
тим до дна душі правовірного Курбсько-
го. Пише до папи листи, де заявляє своє 
гаряче бажання послужити ділу унії, а за-
разом нововірці-антитрінітарії уважають 
його своїм чоловіком з огляду на толе-
ранцію й прихильність, яку показував він їх людям, а православні, світські й 
духовні, уважали його головою й “світилом” православія.

Богословом-каноністом не був він ніколи. Курбський зве його чоловіком, 
тільки “отчасти во правовhрныхъ догматhхъ искуснымъ”; Потій, зловивши 
його на необережнім вислові, що в православній церкві треба б поправити 
дещо “звлаща около сакраминту и инъшихъ вымысловъ людскихъ”, злорадно 
вказав йому на неправомірність такого погляду, бо в тайнах східної церкви 
ніякої зміни або поправи не може бути. Признаючи глибокий упадок право-
славної церкви, Острозький готов був шукати для неї порятунку однаково 
чи у католиків, чи у протестантів. В тім була як байдужість для традиції, 
для національних елементів української церкви, так і легке трактування цер-
ковних питань взагалі; в релігії Острозький цінив моральність, дисципліну, 
культурну сторону, але не прив’язував ніякої особливої ваги до догматичної 
сторони. Тому міг писати на протестантський з’їзд, що православні далеко 
ближчі протестантам, як католикам. З другого боку, тісні зв’язі з польськими 
й литовськими католицькими кругами виключали всяку різкість в відносинах 
його до католицтва. Єзуїтські оповідання про те, що Острозький буцім му-
чив своїх синів за перехід на латинство, стоять в такій різкій суперечності до 
всього, що знаємо про Острозького, що не варті ніякого довір’я. Раз тільки 
старий князь дав унести себе роздражненню й гніву до виступів більше різ-
ких і рішучих – коли конспірація владик пошила його в дурні з планами унії 
й грозила завести всю українську суспільність, без її волі й відомості, без 
ради і порозуміння, мов “якихось безсловесних”, під руку папи. Але се був 
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солом’яний огонь, який швидко згас, і по грізних обіцянках – вивести в поле 
15–20 тисяч війська на оборону православної віри – кн. Василь скоро став 
радити православним терпеливість супроти всіх звернених против них атак 
правительства і уніатської єрархії.

Я позволив собі спинитися на характеристиці кн. Острозького не тільки 
як тодішнього голови українського народу, “начальника в православію” та 
характеристичного репрезентанта українського магнатства, а також і тому, 
що ся характеристика потрібна нам для того, аби оцінити відповідно весь, так 
сказати б, острозький епізод в історії духового життя XVI в. Особисті при-
кмети кн. Острозького дають нам об’яснення недовговічності, ефемерності 
сього епізоду, а заразом кажуть шукати в його окруженні інших людей, яким 
завдячував сей епізод світліші свої сторони.

Першою справою, що мусила згромадити в Острозі культурні сили й дати 
початок освітній та літературній роботі, було видання Біблії. В зв’язку з тим 
стоїть заложення друкарні. Установлення біблійного тексту потребувало не 
тільки книжного матеріалу, а й книжних людей, яких кн. Острозький стягав 
з ріжних країв, а се скуплення культурних сил дало можність розвинутися 
не тільки літературній роботі та видавничій – завдяки друкарні, але й дало 
спромогу організувати, по довгій перерві, першу школу вищого типу на Україні.

Про школу знаємо тільки, що вона в 1581 р. вже існувала, правдопо-
дібно, – незадовго перед тим, в 1570-х pp. вона й появилася. Сучасники 
називають її “триязичним ліцеєм”, “колегією”, “академією”. Се показує нам, 
що фундатори й провідники Острозької школи хотіли зробити з неї школу 

вищого академічного типу. Се не 
вдавалося за браком наукових сил – 
в них все відчувалася недостача, хоч 
при величезних засобах, якими роз-
поряджав Острозький, він безпечно 
міг би постягати найкращі наукові 
сили сучасної Європи. Але тут на 
перешкоді, видно, ставав страх перед 
введенням неправовірних елементів в 
школу, і ще більше, мабуть, – брак 
енергії й щедрості у старого князя.

Та хоч не вдавалося вивести 
Острозьку школу на верхи сучасної 
шкільної організації, і на сій точці її 
прихильникам приходилося раз у раз 
відчувати брак культурних засобів, 
то все-таки вона незмірно піднялася 
над рівнем старої школи, яка не сягала 
понад науку русько-слов’янського 

читання й письма. Наука слов’янської мови була поставлена більше науково, 
глибше й основніше, ніж в тих старих школах, – се можуть посвідчити пізніше 
граматичні праці вихованця Острозької школи Мелетія Смотрицького, що 
зробили епоху в граматизації церковнослов’янської мови. До слов’янської й 
тісно зв’язаної з нею книжної українсько-білоруської мови школа старалася 
приложити стилістичні методи й правила, вироблені західноєвропейською 
схоластичною школою. Пам’ятками того лишилися деякі літературні вироби 
Острозької школи, як вірші Гер[асима] Смотрицького в передмові до Ост-
розької Біблії, хронологія Римші, “Лямент” дому кн. Острозьких. Пам’яткою 
слов’янської науки в Острозькій школі, мабуть, треба вважати і першу 
“Кграматику словеньска языка”, що була видрукована в 1586 р. в Вільні “з 
газоqилакіи славного града Острога з щедробливоє єго милости (кн. Ост-
розького) ласки видана для поученія и выразумhнія божественнаго писанія”.

Крім слов’янської вчили мови грецької й латинської, – тому школа й 
зветься триязичним ліцеєм. Практична наука грецької мови, розуміється, 
могла бути поставлена без трудностей (“не новина бувати грекам в Ост-
рогу”, – казали тоді). Але хотілося греків правдиво учених, досвідчених 
в тайнах богословської й філософської науки, і за ними шукав Острозький 
і в Греції, і в Італії, де тоді звичайно доходили вищих студій жадні знання 
греки, за браком своїх вищих шкіл. Але сі заходи не приводили до особливих 
результатів, і тільки недовгими гістьми появлялися в Острозі учені греки, які 
могли поставити на відповідній висоті науку грецької мови й письменства, 
філософічних і теологічних дисциплін.

Таким був Кирил Лукаріс, що в рр. 1594–1598 кількома наворотами 
пробувáв в Острозі й учив в тутешній школі, і протосінкел Никифор, що 
по Берестейськім соборі жив якийсь час в Острозі; перед тим в 1580-х рр. 
обертався в острозькім кружку ще один грек з західною (римською) осві-
тою – Мосхопул, ближче незвісний нам, одначе, ні щодо своєї ученості, ні 
щодо характеру своєї діяльності, і другий – якийсь Діонісій Палеолог, що 
їздив з порученнями до Риму.

З грецької колонії в Римі не знайшлося охочих їхати до Острога на зазив 
Острозького. Що дивніше, за весь довгий час свого існування Острозька 
школа не постаралася вишколити з своїх власних учеників спеціалістів в ріжних 
науках, спеціально в науці грецькій, і се тим дивніше, що вже в 1580-х рр. при 
патріарху був якийсь “спудей Федор” з України, “ученія ради еллинска языка, 
в немже всяка ɵілосоɵія”, і патріарх просив для нього помочі від українців – 
“книгъ радя купования внhшнихъ и богословныхъ ученій” (1584). Боюсь, 
що й тут кн. Острозький не показав себе надто щедрим меценатом. За весь 
час існування Острозької школи можна вказати тільки на одного чоловіка, 
що виглядає на “ученого стипендіата” Острозької академії, – се єромонах і 
архидиякон Кипріян, “сущій отъ града Острога, мужъ во еллинскомъ діалектh 
искусный, въ Енетіихъ (Венеції), Патавіи (Падуї) любомудрствовавшій, 

З старого Острога – брама 
на Татарській улиці.
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солом’яний огонь, який швидко згас, і по грізних обіцянках – вивести в поле 
15–20 тисяч війська на оборону православної віри – кн. Василь скоро став 
радити православним терпеливість супроти всіх звернених против них атак 
правительства і уніатської єрархії.

Я позволив собі спинитися на характеристиці кн. Острозького не тільки 
як тодішнього голови українського народу, “начальника в православію” та 
характеристичного репрезентанта українського магнатства, а також і тому, 
що ся характеристика потрібна нам для того, аби оцінити відповідно весь, так 
сказати б, острозький епізод в історії духового життя XVI в. Особисті при-
кмети кн. Острозького дають нам об’яснення недовговічності, ефемерності 
сього епізоду, а заразом кажуть шукати в його окруженні інших людей, яким 
завдячував сей епізод світліші свої сторони.

Першою справою, що мусила згромадити в Острозі культурні сили й дати 
початок освітній та літературній роботі, було видання Біблії. В зв’язку з тим 
стоїть заложення друкарні. Установлення біблійного тексту потребувало не 
тільки книжного матеріалу, а й книжних людей, яких кн. Острозький стягав 
з ріжних країв, а се скуплення культурних сил дало можність розвинутися 
не тільки літературній роботі та видавничій – завдяки друкарні, але й дало 
спромогу організувати, по довгій перерві, першу школу вищого типу на Україні.

Про школу знаємо тільки, що вона в 1581 р. вже існувала, правдопо-
дібно, – незадовго перед тим, в 1570-х pp. вона й появилася. Сучасники 
називають її “триязичним ліцеєм”, “колегією”, “академією”. Се показує нам, 
що фундатори й провідники Острозької школи хотіли зробити з неї школу 

вищого академічного типу. Се не 
вдавалося за браком наукових сил – 
в них все відчувалася недостача, хоч 
при величезних засобах, якими роз-
поряджав Острозький, він безпечно 
міг би постягати найкращі наукові 
сили сучасної Європи. Але тут на 
перешкоді, видно, ставав страх перед 
введенням неправовірних елементів в 
школу, і ще більше, мабуть, – брак 
енергії й щедрості у старого князя.

Та хоч не вдавалося вивести 
Острозьку школу на верхи сучасної 
шкільної організації, і на сій точці її 
прихильникам приходилося раз у раз 
відчувати брак культурних засобів, 
то все-таки вона незмірно піднялася 
над рівнем старої школи, яка не сягала 
понад науку русько-слов’янського 

читання й письма. Наука слов’янської мови була поставлена більше науково, 
глибше й основніше, ніж в тих старих школах, – се можуть посвідчити пізніше 
граматичні праці вихованця Острозької школи Мелетія Смотрицького, що 
зробили епоху в граматизації церковнослов’янської мови. До слов’янської й 
тісно зв’язаної з нею книжної українсько-білоруської мови школа старалася 
приложити стилістичні методи й правила, вироблені західноєвропейською 
схоластичною школою. Пам’ятками того лишилися деякі літературні вироби 
Острозької школи, як вірші Гер[асима] Смотрицького в передмові до Ост-
розької Біблії, хронологія Римші, “Лямент” дому кн. Острозьких. Пам’яткою 
слов’янської науки в Острозькій школі, мабуть, треба вважати і першу 
“Кграматику словеньска языка”, що була видрукована в 1586 р. в Вільні “з 
газоqилакіи славного града Острога з щедробливоє єго милости (кн. Ост-
розького) ласки видана для поученія и выразумhнія божественнаго писанія”.

Крім слов’янської вчили мови грецької й латинської, – тому школа й 
зветься триязичним ліцеєм. Практична наука грецької мови, розуміється, 
могла бути поставлена без трудностей (“не новина бувати грекам в Ост-
рогу”, – казали тоді). Але хотілося греків правдиво учених, досвідчених 
в тайнах богословської й філософської науки, і за ними шукав Острозький 
і в Греції, і в Італії, де тоді звичайно доходили вищих студій жадні знання 
греки, за браком своїх вищих шкіл. Але сі заходи не приводили до особливих 
результатів, і тільки недовгими гістьми появлялися в Острозі учені греки, які 
могли поставити на відповідній висоті науку грецької мови й письменства, 
філософічних і теологічних дисциплін.

Таким був Кирил Лукаріс, що в рр. 1594–1598 кількома наворотами 
пробувáв в Острозі й учив в тутешній школі, і протосінкел Никифор, що 
по Берестейськім соборі жив якийсь час в Острозі; перед тим в 1580-х рр. 
обертався в острозькім кружку ще один грек з західною (римською) осві-
тою – Мосхопул, ближче незвісний нам, одначе, ні щодо своєї ученості, ні 
щодо характеру своєї діяльності, і другий – якийсь Діонісій Палеолог, що 
їздив з порученнями до Риму.

З грецької колонії в Римі не знайшлося охочих їхати до Острога на зазив 
Острозького. Що дивніше, за весь довгий час свого існування Острозька 
школа не постаралася вишколити з своїх власних учеників спеціалістів в ріжних 
науках, спеціально в науці грецькій, і се тим дивніше, що вже в 1580-х рр. при 
патріарху був якийсь “спудей Федор” з України, “ученія ради еллинска языка, 
в немже всяка ɵілосоɵія”, і патріарх просив для нього помочі від українців – 
“книгъ радя купования внhшнихъ и богословныхъ ученій” (1584). Боюсь, 
що й тут кн. Острозький не показав себе надто щедрим меценатом. За весь 
час існування Острозької школи можна вказати тільки на одного чоловіка, 
що виглядає на “ученого стипендіата” Острозької академії, – се єромонах і 
архидиякон Кипріян, “сущій отъ града Острога, мужъ во еллинскомъ діалектh 
искусный, въ Енетіихъ (Венеції), Патавіи (Падуї) любомудрствовавшій, 

З старого Острога – брама 
на Татарській улиці.
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въ св. горh Аɵонстhй пожившій”, 
як його рекомендує передмова до 
пізнішого видання його перекладу 
толкувань Ів[ана] Златоуста. Він 
дійсно був добре ознайомлений з 
грецькою мовою.

Та які б не були хиби й недо-
стачі Острозької школи, вона мала 
важне значіння тим, що випустила 
все-таки з своїх мурів чимало людей 
з більшим науковим цензом і своїм 
живим прикладом збила гадки, роз-
ширювані ворогами вроді Скарги, 
мовби при православній вірі, при 
слов’яноруській традиції неможли-
ва ніяка організована школа, ніяка 
освіта, ніяка наука. В біографічних 
звістках ріжних людей того часу за-

мість давніших загальних звісток про науку у якогось учителя ми починаємо 
стрічати вповні конкретні відомості про учення в школі Острозькій. Приклад 
Острозької школи дає реальну підставу до проектів подібних шкіл і по інших 
місцях; так, в 1588 р. владика володимирський Теод[озій] Лазовський, зі 
своєю капітулою соборною, постановляючи “за напомненням вел. п. Кон-
стантина кн. Острозького” ріжні способи до направи й поліпшення порядків 
в соборній церкві, між іншим роблять спеціальну фундацію для школи, “аби 
ховано два бакаляры такыхъ, жеби оденъ училъ по грецку, а другий по 
словенску”. З сього плану справді не вийшло особливих результатів, але 
небезінтересне се ширення ідеї грецько-слов’янської школи по острозькому 
прикладу. Правдоподібно, що й план Львівської школи, видвигнений в тих 
же 1580-х рр., не обійшовся без впливу тих же острозьких взірців, і автор 
“Перестороги”, очевидно, передає погляди сучасників, представляючи, що 
новий культурний рух, поліпшення церковних відносин і дорогої його серцю 
освіти у православних вели свій початок від острозьких початків – Острозь-
кої школи й друкарні. Вони-то, мовляв, заохотили й патріархів до ближчої 
участі в справах української церкви, до помочі їй церковними й культурними 
засобами, приготовили те відродження православної церкви, яке, на погляд 
автора, затримала й ослабила тільки диявольська робота – унія, що внесла 
роздвоєння серед православних і їх енергію обернула на внутрішню боротьбу.

Такі ж ентузіастичні відзиви про літературно-науковий острозький кру-
жок і його літературну та видавничу діяльність чуємо від пізніших україн-
ських письменників. Зах[арія] Копистенський, описуючи заслуги, положені 
кн. Острозьким, так каже про сю першу українську академію наук: “Най-

Башта на Судовій горі.

довалися на дворе єго и мовцы 
оному Демосɵенови ровныи, 
философове и иные различныи 
любомудрцы. Найдовалися и док-
торове славныи, въ греческомъ, 
словенскомъ и латинскомъ язы-
кахъ вицвhчоныи. Найдовалися и 
математикове, и астрологове пре-
выборныи, межи которыми онъ, 
презацный маɵематикъ, философъ 
и астрологъ Янъ Лятосъ, которий 
календаръ новий славне зганилъ 
и пером доводне перезъ друкъ 
доказалъ, же єсть омылный”: 
“Церкви и дворъ того княжати 
полныи православныхъ учителей еѵангелскихъ и апостолскихъ, полныи 
богослововъ истинихъ, отъ богослововъ Діонисія, Аɵанасія и иныхъ многыхъ 
и отъ соборовъ и отъ патріарховъ всходныхъ, знаючихъ богословію и вhру 
правую”.

На жаль, знов-таки ближчих відомостей про склад сього кружка, про 
визначніших членів його й їх діяльність знаємо дуже мало. Майже виключно 
можемо судити про нього по друкованих працях, а при тім і про публікації 
його не маємо повного поняття, бо багато острозьких друків досі звісно тільки 
в уривках або й зовсім іще незвісно, не кажучи про праці, які друком оголо-
шені не були.

Літературний й науковий острозький кружок мав, очевидно, міша-
ний характер. Його основу мусило становити учене місцеве духовенство. 
Кн. Острозький, правдоподібно, мусив підбирати людей освічених та учених 
на ті церковні посади, які відкривалися в його маєтностях від часу, як його 
стали інтересувати справи освітні й літературні, але поіменно не можемо 
вказати багато таких духовних. Знаємо з сього боку острозького священика 
Дам’яна Наливайка, брата славного ватажка, перекладчика чи редактора 
кількох збірок перекладів, автора українських віршів, та згаданого вже 
єромонаха Кипріяна. Острозьким священиком уважають Василя, автора 
звісного трактату “О єдиной вhрh”, але се зістається малоправдоподібним. 
Не був, по всякій імовірності, духовною особою й “Клірик острозький”, 
автор відповідей Потієві. Світським чоловіком був Герасим Смотрицький, 
один з головних репрезентантів Острозької академії. Він був шляхтичем з 
Поділля й ґродським писарем в Кам’янці, поки не перезвав його до себе 
Острозький. Світський елемент представляли такі люди, як звісний нам 
Мотовило, якого Курбський уважав рішучим єретиком, і Христофор Філа-
лєт-Бронський, якого уніяти також називали явним єретиком і православні 
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въ св. горh Аɵонстhй пожившій”, 
як його рекомендує передмова до 
пізнішого видання його перекладу 
толкувань Ів[ана] Златоуста. Він 
дійсно був добре ознайомлений з 
грецькою мовою.

Та які б не були хиби й недо-
стачі Острозької школи, вона мала 
важне значіння тим, що випустила 
все-таки з своїх мурів чимало людей 
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звістках ріжних людей того часу за-

мість давніших загальних звісток про науку у якогось учителя ми починаємо 
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довалися на дворе єго и мовцы 
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не вважали можливим боронити від сих закидів. Зрештою, про опіку й при-
хильність, яку кн. Острозький показував унітаріям (социніанам), зісталася 
світла пам’ять серед них самих, як ми бачили. З другого боку, не бракувало 
в його окруженні й католиків. Ріжні греки з ближчих і дальших країв, пра-
вославного і уніятського напряму (як той Палеолог) та всякі московські 
виходні доповняли ріжнородний склад острозького кружка.

Так  званий “дім Острозьких” в Ярославі.

В першім періоді, в 1570–1580 рр., на чоло Острозької академії висту-
пають Герасим Данилович Смотрицький і той Василь, автор першорядних, 
як на свій час, богословсько-полемічних трактатів. Смотрицький був один 
з старших членів Острозької академії. Першою роботою, з якої пізнаємо 
його, було видання Біблії; його ім’я носить тут простора передмова про вагу 
Св. Письма і вірші на герб кн. Острозького; нема сумніву, що і в роботах 
над текстом Біблії він мав визначну участь. Крім нього як учасників біблійної 
комісії знаємо поіменно ще самого Івана Федоровича, і поза тим можемо 
назвати тільки одне ім’я – якогось “многогрhшнаго Тимоɵея Михайловича”, 
що спорядив покажчик до Н. Завіту. Над сим кружком Смотрицький під-
носиться як літерат в повнім значінні слова – перший український літерат 
сього періоду, “welki swego czasu w ruskim narodzie mąż”, як його з гордістю 
зве пізніше син. На жаль, з його писань, якими він подавав “многу помощь 
и утhху вhрнымъ противъ еретиковъ и отступниковъ”, ми маємо властиво 
одну тільки: “Ключъ Царствія Небесного”. В передмові Смотрицький на-
зиває себе тут “худим простаком”, який “за великим мушенням, а найбільше 
за розказанням”, береться полемізувати з католицькими богословами, “як 

плохий а голий за збройного рицаря воєвати”. Се, окрім звичайної, літера-
турними звичаями приписаної скромності, має те значіння, що Смотрицький 
не був чоловіком з систематичною науковою освітою, а тільки талановитим 
самоуком. Свідомий сього, він не любить пускатися в небезпечні глибини 
догматики і схоластичної діалектики, а більше аргументує від “простого ро-
зуму”, від практичного життя, зручно воюючи іронією, заступаючи жартом 
і влучним слівцем схоластично-наукову артилерію тодішньої полеміки. Його 
трактат, в тім фрагментарнім виді, як ми його маємо (без кінця), складається 
з кількох статей, які на перший погляд зв’язані слабко, але перейняті одною 
ідеєю. Ідея ся – самовільність пап в справах віри, яка привела їх до віді-
рвання від старої, традиційної церкви, представленої християнством східним. 
Виклад зближений до сучасної живої мови, досить живий, пересипаний 
приповідками, іронічними слівцями й дотепами, часом римованими1, позбав-
лений тяжкого теологічного апарату. Він мусив робити сильне вражіння, і 
як публіцист Смотрицький мусить уважатися одним з найкращих, хоч його 
аргументація переважно біжить по верхах, від дотепу до дотепу, не заглиб-
люючися в ті глибші і влучні гадки, які він розсипає місцями. В полеміці 
против календаря він не запускається в питання історичні чи астрономічні, 
але вказує на ті невигоди, які виходять на практиці через переміну кален-
даря і через заснування подвійного числення, по двом календарям. Іронізує, 
що природа не слухає папської реформи: “Ті новоперемінені квітні й маї 
замhсть зеленої барви все білою нам зверху притрясають”, лякаючи своїм 
мовчазним протестом серце вірних, і т. ін.

Другий визначний репрезентант Острозької академії сих часів – той 
Василь, звісний головно як автор “книжиці” “О єдиной истинной православ-
ной вhрh” (1588). Се – книга іншого складу, ніж трактат Смотрицького, й 
автор – письменник іншої марки. Він хоче дати не публіцистичне писання, 
обраховане на хвилеве вражіння, а богословський підручник, де б православ-
ний міг знайти по всім спірним тоді релігійним питанням не тільки потрібні 
пояснення, а й теологічний апарат, запас аргументів, цитат Св. Письма й св. 
отців. Виклад позбавлений всіх тих елементів іронії, жарту, якими закрашує 
свої писання Смотрицький, – він поважний, сухий, непрозорий, перетяжений 
цитатами; мова слов’янська, зрідка закрашена елементами живої мови. Людям 
старих традицій він міг подобатися: Вишенський пише під сильним впливом 

1 На взірець наводимо уривок: “Третийнадесятъ Грігоръ папежъ, кгды обачилъ, 
же каленъдаръ предковъ єго старый дороги правоє далеко заблудилъ, солнце днювъ 
причінило, мhсяцъ имена свои помешалъ, звhзды бhгъ свой потеряли – заразомъ, яко 
довтипный лhкарь и расторопный строитель, отрhзалъ члонки здоровыє, которыє єще 
стояли нhшто при тhле церковномъ... мhсяцы иначей покрестилъ, кристиянскую пасху 
з жидовскою далеко отменилъ и такъ посадилъ, и своєму предъсявзятю, яко видимъ, 
досить учинилъ, только ся после того борзо и самъ схоронилъ – што вhдати, чи в пеклh 
чого поправляти не казано, бо то речъ єще старшая, нижъ календаръ”.
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не вважали можливим боронити від сих закидів. Зрештою, про опіку й при-
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як на свій час, богословсько-полемічних трактатів. Смотрицький був один 
з старших членів Острозької академії. Першою роботою, з якої пізнаємо 
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Св. Письма і вірші на герб кн. Острозького; нема сумніву, що і в роботах 
над текстом Біблії він мав визначну участь. Крім нього як учасників біблійної 
комісії знаємо поіменно ще самого Івана Федоровича, і поза тим можемо 
назвати тільки одне ім’я – якогось “многогрhшнаго Тимоɵея Михайловича”, 
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зве пізніше син. На жаль, з його писань, якими він подавав “многу помощь 
и утhху вhрнымъ противъ еретиковъ и отступниковъ”, ми маємо властиво 
одну тільки: “Ключъ Царствія Небесного”. В передмові Смотрицький на-
зиває себе тут “худим простаком”, який “за великим мушенням, а найбільше 
за розказанням”, береться полемізувати з католицькими богословами, “як 
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“Книжиці” й дуже поручає її своїм читачам, але ширшої популярності вона 
не мала.

В другім періоді свого існування, в 1590-х і 1600-х рр., Острозька 
академія пишається іменами Філалєта Бронського, Клірика Острозького і 
Мел[етія] Смотрицького. Бронський як чоловік або перейнятий в значній 
мірі впливами раціоналістичних поглядів, а може, й одвертий член якоїсь про-
тестантської конфесії, як його представляють уніяти, ближче до острозького 
кружка у всякім разі, мабуть, не належав. Клірик Острозький, автор двох 
відповідей Потію з 1598–1599 рр., виразно зазначує свою приналежність 
до Острозької школи, і Потій його трактує як молодого студента (жака) сеї 
школи. Отже, інтересно зазначити близькість його відповідей до трактату 
Герасима Смотрицького, того традиційного ректора Острозької школи: та ж 
жива мова, живий тон, закрашений гумором і іронією; трапляються й чисто 
формальні подібності – місця, дуже близькі і змістом, і формою до місць 
“Ключа”. Клірик, одначе, далеко більше пишається своєю шкільною ученіс-
тю, очитанням в Св. Письмі і в отцях церкви: стрічаємо цитати і з світських 
латинських письменників (з “Листів” Петрарки); місце римованих дотепів 
заступають поетичні ліричні обороти. З сього погляду багато подібного бачимо 

у Клірика з іншим вихованцем Острозької 
школи, сином Герасима Максимом, в чер-
нецтві Мелетієм Смотрицьким. Подібності 
сі дали навіть привід до здогаду, що під 
псевдонімом Клірика таївся той сам Мак-
сим, але правдоподібніше буде вважати 
подібності в писаннях Клірика і Мелетія 
Смотрицького за впливи спільної школи.

Таким чином, з Острозькою акаде мією 
так чи інакше, з “Апокризисом” Бронсько-
го включно, лучиться поважна частина 
того, що появилося в сучасній публіцис-
тично-богословській, полемічній літературі 
на Україні і Білорусі за чверть століття, 
від “Ключа” Гер[асима] Смотрицького до 
“Треноса” його сина. В літературній про-
дукції – головна позиція, головна заслуга 
Острозької академії. Поза тим має вона 
в своїх здобутках видання першої повної 
Біблії слов’янської й кількох менше важ-
них видань Св. Письма і церковних книг 
св. отців (дещо зісталося невидруковане й 
було видане пізніше поза Острогом, дещо 
лишилося, очевидно, невиданим). Взагалі, 

хоч острозька друкарня в 1580–1590 рр. була найбільш діяльною, а часами 
й одинокою на Україні, вона не визначалася ані дуже багатою, ані постійною 
продукцією, коли судити по тому матеріалу, який ми маємо. І тут такий магнат, 
як кн. Острозький, міг би, безперечно, дати більший і живіший імпульс ділу, 
а тим часом доходило навіть до того, що кн. Острозький просив львівських 
братчиків позичити йому з друкарні письма грецького або слов’янського для 
друку тої чи іншої книжки. Не кажу вже про незвичайно скупий і бідний ви-
гляд острозьких друків, найчастіше позбавлених всяких оздоб, – бідніших 
не тільки від київських, а навіть і галицьких друків.

В 1603 р. вмер Олександр, одинокий з синів Конст[антина] Острозького, 
що зістався вірним православію, – надія православної української суспільності. 
Мусив бути щирий “лямент”, яким оплакала його Острозька академія, і гірким 
чуттям віє від науки синам, вложеної в уста покійного князя:

“Пам’ятайте, жесте с княжатъ рускихъ острозкихъ вышли
ихъ вhру, дhльность и побожность мhйте на мысли! 
Вами хочу похвалитися перед маєстатомъ
Божим, кгды з васъ жаденъ не будет апостатом...”

Сі остороги зісталися даремними; діти Олександра зісталися під впли-
вами матері, гарячої католички, приятельки ярославських єзуїтів; зрештою, 
повмирали в молодім віку. В 1608 р. пішов до гробу й сам старий князь Ва-
силь-Константин. Острозькі маєтності й фундації перейшли в руки католиків. 
Острозька школа й друкарня потиху завмирали, а на їх місці, кінець-кінцем, 
запишалася колегія єзуїтська, фундована Анною-Алоїзою, внучкою старого 
князя.

Герб Острозьких в Псалтирі 1580 р.
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еценатство кн. Острозького в справах православної віри 
й української культури, Острозька академія, Острозька 
школа і видання, – се, властиво, й усе, що дало українське 
магнатство українській народній справі в таку тяжку для 
неї хвилю. Як би високо не цінили ми значіння острозького 
епізоду, се все-таки дуже мало – і супроти тих матеріаль-

них засобів, якими се магнатство розпоряджало, і супроти вимог і потреб 
суспільності. А найгірше, що масова утеча того магнатства, переходи на 
латинство його членів, одного по другім, і спольщення, яке було нерозривно 
зв’язане з тим переходом на латинство, і в будучності не давали можності 
рахувати на якусь більшу поміч від того магнатства. Дім Острозьких служив 
характеристичним прикладом тому. І, немов передчуваючи сю безвиглядність 
вищої верстви і безнадійність покликів на її адресу – які в таких сильних 
виразах підносилися на початках нового культурного руху (напр., устами 
Тяпинського), – заздалегідь починає організувати свої сили для культурної 
й національної боротьби середня верства, “третій стан” – заможніше та сві-
доміше міщанство по більших культурних і політичних центрах.

Перед веде в сім на Україні Львів, на Білорусі – Вільно. В Вільні, як 
ми бачили, зав’язки культурної роботи на національнім ґрунті серед місце-
вого білоруського міщанства прокидаються вже в першій пол. XVI в. (кру-
жок Скорини в 1520–1530-х рр., потім кружок Зарицьких і Мамоничів в  
1570-х рр.). У Львові місцеві обставини обертають енергію міщанства в інший 
бік. Крайні обмеження прав православних русинів, натиски, звернені против 
православної релігії, й повний упадок місцевої церкви наслідком тих утисків 
висували інші пекучі потреби перед місцевим громадянством із зростом його 
матеріальних і культурних сил, національної свідомості і суспільної енергії. 
Починаючи від процесів за права української людності 1520-х рр. діяльність 
тутешнього українського міщанства звертається передовсім на боротьбу за 
рівноправність національну й релігійну, на війну проти ограничень право-
славного міщанства. Заразом спільно з православними елементами в інших 

верствах львівське українське міщанство бере діяльну участь в справі віднов-
лення православного єпископства галицького й увільнення Галицької єпархії 
з негідної й небезпечної залежності від латинського арцибіскупа.

Як група найбільш організована і самою близькістю до владичої рези-
денції тісно зв’язана з нею, львівське міщанство стає центром і опорою всіх 
заходів в справі відновлення православного єпископства, а далі починають 
осередкуватися в нім взагалі культурно-релігійні й національні змагання 
Галицької Русі. Зріст матеріальних сил львівського українського міщанства, 
помітний на протязі XVI в., ішов у парі з зростом національної й горо-
жанської свідомості, і, не маючи тут, в Галичині, від кого іншого виглядати 
помочі (бо магнатство українське зникло, а шляхетські елементи були дуже 
слабкі й позбавлені всякої організації), міщанство кладе головну вагу на 
організацію своїх власних сил. Але на всякі спроби суспільної організації 
українського міщанства польсько-католицькі круги дивилися дуже підозріло 
й усякий симптом такої організації готові були трактувати як учинок лихий – 
як державну зраду супроти міської республіки. Тому міщанство львівське 
використовує для сеї нової організації давній інститут церковних братств, 
зреформований на взір організації цехової.

Я не можу тут широко спинятися над історією самої братської організації1. 
Слідячи за її останками і пізнішими пережитками, за аналогіями в житті інших 
слов’янських і неслов’янських народів, приходимо до виводу, що се явище 
старе, питоменне, тільки приноровлене до форм і обставин пізнішого життя 
XV–XVI віків. Се – старі родово-територіальні союзи, що з розповсюджен-
ням християнства групувались коло певної місцевої церкви як своєї святощі. 
Участь в церковних церемоніях, а особливо церковні свята та зв’язані з ними 
публічні пири-братчини (“пир на весь мир”) були тим жизненним нервом, 
що оживляв сі старі організації, надавав їм інтерес і притягав до них людей. 
На церкву йшли доходи з викупів, які давали сторонні гості, що хотіли взяти 
участь у братськім пиру, та з традиційного меду, що варився на сі церковні 
свята й потім, що не випито було, – продавався охочим. Се давало певну 
релігійно-моральну закраску сим союзам і певний ідеальний зміст їх веселому 
п’яному пируванню.

В XV–XVI в. сі старі братські організації підпали впливам організації 
цехової, що починає ширитися в землях українських і білоруських з органі-
зацією міст на німецькім праві. В цехових організаціях було багато прикмет, 
подібних до братств, починаючи від подібності імені. Цехи также називалися 
братствами (fraternitates); спільна була церковна закраска цехових організацій, 
що зв’язувалися також з певними місцевими костелами чи церквами й ріжними 
церковними церемоніями, і такі прикмети цехового устрою, як-от братські 
цехові пири. А інтерес до такого приподоблення братських організацій до  

1 Ширше див. в VI т. “Історії України-Руси”, с. 500 і далі.
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школа і видання, – се, властиво, й усе, що дало українське 
магнатство українській народній справі в таку тяжку для 
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них засобів, якими се магнатство розпоряджало, і супроти вимог і потреб 
суспільності. А найгірше, що масова утеча того магнатства, переходи на 
латинство його членів, одного по другім, і спольщення, яке було нерозривно 
зв’язане з тим переходом на латинство, і в будучності не давали можності 
рахувати на якусь більшу поміч від того магнатства. Дім Острозьких служив 
характеристичним прикладом тому. І, немов передчуваючи сю безвиглядність 
вищої верстви і безнадійність покликів на її адресу – які в таких сильних 
виразах підносилися на початках нового культурного руху (напр., устами 
Тяпинського), – заздалегідь починає організувати свої сили для культурної 
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1 Ширше див. в VI т. “Історії України-Руси”, с. 500 і далі.
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цехової був той, що цехи були складовими частинами тодішнього міського 
життя, й, приймаючи форми цехової організації, братства знаходили певне 
місце в рамках тодішнього міського устрою, добували собі легалізовану по-
зицію. І ми бачимо, що в XV–XVI віках братства приймають певні зверхні 
подробиці цехових організацій, і потім братська організація дає легальну, 
коректну в очах властей форму для організації православних елементів укра-
їнських і білоруських, коли починає відчуватися потреба в сій організації. 
З сих причин братства як організаційна форма українського елементу по-
чинають в середині і другій половині XVI в. дуже ширитися у нас, особливо 
в Галичині, навіть по містах менших. Вони зв’язували узлом солідарності 
українські елементи – не тільки міські, а й замісцеві, з ріжного стану людей. 
Розвивали серед них почуття громадської й національної дисципліни, під-
давали їх діяльність під контролю братської “опіки”, а навіть у формі суду 
над спорами й проступками в братстві, в формі цензури над моральністю й 
християнським пожиттям українських людей, заводили свою, хоч слабеньку, 
національну власть. Широкі братські пири оживляли сю організацію, робили 
її привабнішою для світового чоловіка, тимчасом як братські пом’янники, 
похорони, вічні молитви церковні, обов’язок піклуватися бідними й хорими 
членами своїми, опіка над церквою, – все се давало багату поживу релігійним 
і моральним інтересам сучасної людності.

На чолі галицьких братств виступає Львівське братство при міській 
церкві Успенія (одинокій церкві в місті). Коло нього концентрується укра-
їнська міщанська громада Львова, а вона в серед. XVI в. здобуває значіння 
представниці українських елементів Галичини. Тут важило і значіння Львова 

як столиці, і культурні та матеріальні сили, якими розпоряджала українська 
громада міщанська, а бракувало іншої концентрованої, організованої групи, 
яка могла б бути представницею Галицької України, бо церква прийшла до 
упадку, а українська шляхта була ослаблена і розбита. В такій центральній ролі 
львівське українське міщанство виступає вже в 1530-х рр., коли православна 
Галичина заходиться коло відновлення своєї єпархії, і потім серед боротьби, 
яку вели проти сеї відновленої львівської катедри ріжні сили, ворожі україн-
ській стихії, львівське міщанство служило першою і головною опорою укра-
їнської сторони. В 1570-х рр. ся львівська громада підіймає завзяту боротьбу 
проти ограничень своїх в правах в порівнянні з католиками. Потім наступає 
боротьба про календар, і знов тут в перший огонь попадає львівська міщанська 
громада. Пізніше вона звертає на себе увагу своїми просвітними заходами в 
дусі нової освітньої програми, і ще пізніше, коли починають виявлятися перші 
познаки уніятських заходів, – підносить особливо завзяту боротьбу проти 
них. Се все дає львівській міщанській громаді особливу повагу не тільки між 
своїми, на цілій Україні й Білорусі, але також і у чужих. Доказом служать, 
напр., повні поважання й симпатій відносини волоських господарів до Львів-
ського братства, яке само по собі все-таки не було чимсь іншим, як зборищем 
простих, посполитих людей, і тільки визначною культурною і національною 
діяльністю вміло собі здобути таке поважання.

Нові ідеї і переконання в пекучій потребі організації національної школи, 
наукової й просвітньої роботи, розвою національної культури, як єдиного 
рятунку з культурно-національного занепаду, знаходять живий відгомін в 
львівськім міщанстві. В 1583 р. братчики разом з своїм владикою Гедеоном 
Балабаном викупляють по смерті Федоровича його друкарню з застави, – то 
значить, дають поки що свої поруки за довги і організують складку по всій 
Україні на сплату сих довгів. Разом з тим укладають 
вони плани своєї школи по новому, вищому типу – 
“учитися письма светого грецкого и словенъского, 
да не будетъ родъ ихъ христіанскій аки безсловесенъ 
ненаучения ради”. Школа і друкарня мали стано-
вити одну просвітню інституцію, вогнище освітньої 
й наукової роботи.

Беручися до таких високих планів і відзиваю-
чися для їх переведення до християнських почувань 
своїх земляків, львівські братчики вважали потріб-
ним реформувати передусім саме своє братство. 
Пережитки старого братського життя – ситі і п’яні 
братські пири, з участю сторонніх гостей, всяких 
охочих до братського меду й пива людей – мало 
відповідали тим ідеальним цілям, на які братчи-
ки хотіли звернути всі свої сили й енергію в тім 
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цехової був той, що цехи були складовими частинами тодішнього міського 
життя, й, приймаючи форми цехової організації, братства знаходили певне 
місце в рамках тодішнього міського устрою, добували собі легалізовану по-
зицію. І ми бачимо, що в XV–XVI віках братства приймають певні зверхні 
подробиці цехових організацій, і потім братська організація дає легальну, 
коректну в очах властей форму для організації православних елементів укра-
їнських і білоруських, коли починає відчуватися потреба в сій організації. 
З сих причин братства як організаційна форма українського елементу по-
чинають в середині і другій половині XVI в. дуже ширитися у нас, особливо 
в Галичині, навіть по містах менших. Вони зв’язували узлом солідарності 
українські елементи – не тільки міські, а й замісцеві, з ріжного стану людей. 
Розвивали серед них почуття громадської й національної дисципліни, під-
давали їх діяльність під контролю братської “опіки”, а навіть у формі суду 
над спорами й проступками в братстві, в формі цензури над моральністю й 
християнським пожиттям українських людей, заводили свою, хоч слабеньку, 
національну власть. Широкі братські пири оживляли сю організацію, робили 
її привабнішою для світового чоловіка, тимчасом як братські пом’янники, 
похорони, вічні молитви церковні, обов’язок піклуватися бідними й хорими 
членами своїми, опіка над церквою, – все се давало багату поживу релігійним 
і моральним інтересам сучасної людності.

На чолі галицьких братств виступає Львівське братство при міській 
церкві Успенія (одинокій церкві в місті). Коло нього концентрується укра-
їнська міщанська громада Львова, а вона в серед. XVI в. здобуває значіння 
представниці українських елементів Галичини. Тут важило і значіння Львова 

як столиці, і культурні та матеріальні сили, якими розпоряджала українська 
громада міщанська, а бракувало іншої концентрованої, організованої групи, 
яка могла б бути представницею Галицької України, бо церква прийшла до 
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ській стихії, львівське міщанство служило першою і головною опорою укра-
їнської сторони. В 1570-х рр. ся львівська громада підіймає завзяту боротьбу 
проти ограничень своїх в правах в порівнянні з католиками. Потім наступає 
боротьба про календар, і знов тут в перший огонь попадає львівська міщанська 
громада. Пізніше вона звертає на себе увагу своїми просвітними заходами в 
дусі нової освітньої програми, і ще пізніше, коли починають виявлятися перші 
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них. Се все дає львівській міщанській громаді особливу повагу не тільки між 
своїми, на цілій Україні й Білорусі, але також і у чужих. Доказом служать, 
напр., повні поважання й симпатій відносини волоських господарів до Львів-
ського братства, яке само по собі все-таки не було чимсь іншим, як зборищем 
простих, посполитих людей, і тільки визначною культурною і національною 
діяльністю вміло собі здобути таке поважання.

Нові ідеї і переконання в пекучій потребі організації національної школи, 
наукової й просвітньої роботи, розвою національної культури, як єдиного 
рятунку з культурно-національного занепаду, знаходять живий відгомін в 
львівськім міщанстві. В 1583 р. братчики разом з своїм владикою Гедеоном 
Балабаном викупляють по смерті Федоровича його друкарню з застави, – то 
значить, дають поки що свої поруки за довги і організують складку по всій 
Україні на сплату сих довгів. Разом з тим укладають 
вони плани своєї школи по новому, вищому типу – 
“учитися письма светого грецкого и словенъского, 
да не будетъ родъ ихъ христіанскій аки безсловесенъ 
ненаучения ради”. Школа і друкарня мали стано-
вити одну просвітню інституцію, вогнище освітньої 
й наукової роботи.

Беручися до таких високих планів і відзиваю-
чися для їх переведення до християнських почувань 
своїх земляків, львівські братчики вважали потріб-
ним реформувати передусім саме своє братство. 
Пережитки старого братського життя – ситі і п’яні 
братські пири, з участю сторонніх гостей, всяких 
охочих до братського меду й пива людей – мало 
відповідали тим ідеальним цілям, на які братчи-
ки хотіли звернути всі свої сили й енергію в тім 
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загальнім піднесенні ідеального змісту життя. І братчики, забираючися 
до культурного подвигнення своєї суспільності, рішили зачати сю роботу 
культурного оновлення від самих себе. Вони рішаються вичеркнути сі старі 
всенародні пири, де випите за таку величезну цифру, як 10 червоних, пиво1 
ніяк не могло послужити до піднесення релігійного чи морального настрою. 
Братські сходини тепер мають служити цілям релігійно-моральної науки, 
братські кошти – потребам церковним і помочі убогим. Братства мають слу-
жити органами моральної цензури для своїх членів і суспільності, піднесення 
її духового і культурного рівня.

На новий рік 1586 р. заїхав до Львова патріарх антіохійський Йоаким, 
і братчики звернулися до нього за порадою й благословенством з своїми 
планами. Патріарх, прикро вражений тими непорядками, упадком, демора-
лізацією православної церкви України, яку бачив наоколо себе на кождім 

кроці, прийшов в незвичайну радість від високого 
настрою й благородних планів львівських братчиків. 
З їх розмов повіяло на нього ароматом християн-
ської церкви апостольських часів. Йому прийшла 
гадка, що оперта на таких чистих християнських 
принципах братська громада може послужити зна-
рядом церковної реформи, моральною цензурою 
для розпущеного духовенства, контрольним орга-
ном церковного нагляду, і, закриваючи очі на ту 
многовікову еволюцію, яка лежала між його часами 
й апостольською церквою, він задумав приложити 
порядки апостольської церкви до сучасних відно-
син. В своїх розмовах з братчиками він не тільки 
похвалив їх плани братського устрою, але ще додав 

до них у своїй грамоті ряд дуже важних прав і поручень братству, які мали 
зробити повний переворот в дотеперішніх церковних відносинах.

Реформоване Львівське братство має послужити центральним, начальним 
органом нової організації, релігійної назверх, національної в основі своїй, яка 
мала обняти цілу Україну. Давніші братства касуються, нових закладати нікому 
не позволяється інакше як по типу Львівського братства, під його зверхністю 
й властю, як його підвластні органи. Такі братства мають ширитися скрізь по 
провінціальних містах і селах як місцеві органи братської організації. Ціль сеї 
організації – моральне й духове поліпшення суспільності й церкви. Братство 
заводить не тільки моральну цензуру над своїми членами, відлучаючи їх від 
церкви за провини, але має право і о б о в ’ я з о к  через своїх членів і через 
місцеві братства слідити за поведенням взагалі православної людності, пра-
вославного духовенства і навіть православної єрархії. Має вважати на всякі 

1 Сю суму посилає їм на братський пир спеціально на пиво їх “приятель” воєвода 
молдавський в 1565 р.

Герб московський 
(там же).

непорядки церковні, на всякі прояви неморального, нехристиянського життя 
духовенства, остерігати непоправних, звертати на них увагу владики, а якби 
єпископ замість помагати братству в його такій роботі став їй противити-
ся, – вважати його ворогом правди і противитися йому. Братська організація 
з Львівським братством на чолі стає, таким чином, контрольним органом 
церкви й суспільності, трибуналом – на перший погляд – в справах релігії 
й моральності тільки, але в основі своїй – трибуналом національним взагалі, 
певного роду національним українським правительством.

Ставропігіальний (патріарший) хрест на фризі Львівської братської церкви.

З боку патріарха наділення такими величезними правами сеї організації, 
своїм складом в кождім разі припадкової, не було вчинком розважним. Такі 
права братств рішуче противилися всьому канонічному устроєві православної 
церкви й могли мати своє об’яснення тільки в дуже сумних поглядах патрі-
архів на українську церкву й її єрархію. Такими поглядами треба пояснити, 
що й царгородський патріарх Єремія потвердив установчу грамоту, дану 
Львівському братству Йоакимом, і став на тім же становищі – широких прав 
і привілегій братства супроти єрархії. Се мало нещасливі наслідки: владики 
українські були ображені такою самоволею патріархів, і се було одним з важ-
ніших мотивів переходу їх на унію. Особливо владика львівський Гедеон був 
роздражнений, що його – родовитого шляхтича і родовитого владику (він 
дістав львівське владицтво ще за життя свого батька, владики львівського, і 
мав замір по собі віддати його своєму братаничеві) дано під власть міщанської 
компанії, “хлопів простих – кушнірів, кожем’яків, сідельників”. Він став 
першим ініціатором унії, і в православній суспільності знали, що його погна-
ли до неї неможливі відносини до братства, вкінець попсовані патріаршими 
привілегіями для братчиків (перед тим Балабан жив хоч і в невеликій згоді з 
братством, але все-таки підтримував його культурну і національну роботу). 
З другого боку, ся сварка з владикою наробила великих клопотів братству й 
підрізала його просвітні й культурні плани дуже сильно.

Але поки ще сім’я роздору, посіяне між братством і єрархією, встигло 
принести свої гіркі овочі, Львівське братство, втішене високим довір’ям і 
заохотою патріархів, з подвоєною енергією переводило свої просвітні плани 
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загальнім піднесенні ідеального змісту життя. І братчики, забираючися 
до культурного подвигнення своєї суспільності, рішили зачати сю роботу 
культурного оновлення від самих себе. Вони рішаються вичеркнути сі старі 
всенародні пири, де випите за таку величезну цифру, як 10 червоних, пиво1 
ніяк не могло послужити до піднесення релігійного чи морального настрою. 
Братські сходини тепер мають служити цілям релігійно-моральної науки, 
братські кошти – потребам церковним і помочі убогим. Братства мають слу-
жити органами моральної цензури для своїх членів і суспільності, піднесення 
її духового і культурного рівня.

На новий рік 1586 р. заїхав до Львова патріарх антіохійський Йоаким, 
і братчики звернулися до нього за порадою й благословенством з своїми 
планами. Патріарх, прикро вражений тими непорядками, упадком, демора-
лізацією православної церкви України, яку бачив наоколо себе на кождім 

кроці, прийшов в незвичайну радість від високого 
настрою й благородних планів львівських братчиків. 
З їх розмов повіяло на нього ароматом християн-
ської церкви апостольських часів. Йому прийшла 
гадка, що оперта на таких чистих християнських 
принципах братська громада може послужити зна-
рядом церковної реформи, моральною цензурою 
для розпущеного духовенства, контрольним орга-
ном церковного нагляду, і, закриваючи очі на ту 
многовікову еволюцію, яка лежала між його часами 
й апостольською церквою, він задумав приложити 
порядки апостольської церкви до сучасних відно-
син. В своїх розмовах з братчиками він не тільки 
похвалив їх плани братського устрою, але ще додав 

до них у своїй грамоті ряд дуже важних прав і поручень братству, які мали 
зробити повний переворот в дотеперішніх церковних відносинах.

Реформоване Львівське братство має послужити центральним, начальним 
органом нової організації, релігійної назверх, національної в основі своїй, яка 
мала обняти цілу Україну. Давніші братства касуються, нових закладати нікому 
не позволяється інакше як по типу Львівського братства, під його зверхністю 
й властю, як його підвластні органи. Такі братства мають ширитися скрізь по 
провінціальних містах і селах як місцеві органи братської організації. Ціль сеї 
організації – моральне й духове поліпшення суспільності й церкви. Братство 
заводить не тільки моральну цензуру над своїми членами, відлучаючи їх від 
церкви за провини, але має право і о б о в ’ я з о к  через своїх членів і через 
місцеві братства слідити за поведенням взагалі православної людності, пра-
вославного духовенства і навіть православної єрархії. Має вважати на всякі 

1 Сю суму посилає їм на братський пир спеціально на пиво їх “приятель” воєвода 
молдавський в 1565 р.
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непорядки церковні, на всякі прояви неморального, нехристиянського життя 
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і ту братську організацію, начеркнену 
в братськім уставі. В тім же 1586 р. 
воно організує чи реорганізує свою 
школу. Щоб не ввійти в конфлікт з 
привілегійованою міською католицькою 
школою, братська школа організується 
спочатку як школа грецько-слов’янська 
тільки – принаймні – назверх, номі-
нально. Але завдяки добрим учитель-
ським силам, які трапилися братству, 
вона була поставлена відразу досить 
високо. Грецьку науку взяв Арсеній – 
арх. елясонський, що тоді навернувся до 
Львова і зістався на два роки учителем 
братської школи, – чоловік освічений. 
Науку слов’янсько-руську вів один з 
визначних тодішніх талантів – Сте-
фан Зизаній, що прославився потім як 
першорядний боєць проти унії – бого-
слов, полеміст, проповідник, агітатор. 
Як результат шкільної науки братської 
школи явилася грецько-слов’янська 
граматика – “Адельфотес”, зложена 

студентами школи під проводом своїх учителів; розпочата друком 1588, вона 
вийшла в 1591 р., зробивши славу високій науці братської школи. Грамота 
для Львівського братства, випрошена в 1592 р. у короля двома стовпами 
України і Білорусі – кн. Острозьким і воєводою новгородським Скуминим-
Тишкевичем, дала можливість розширити програму братської науки відповідно 
тогочасним потребам, доповнивши її групою наук латинських. В сій грамоті 
за братством між іншими признавалось право мати “школу свобідних наук” 
(scholae pro tractandis liberalibus artibus), і на сій підставі братство вважало 
своїм правом завести також латинські предмети в своїй школі.

Школа стала головною окрасою Львівського братства. Друкарня про-
являла себе слабше, служила головно інтересам тої ж школи – в ній, окрім 
згаданої граматики “Адельфотес”, вийшло ще кілька видань шкільних, що 
мали служити свідоцтвом успіхів “спудеїв” братської школи. Причиною 
слабшої видавничої діяльності був брак матеріальних засобів: конфлікт з 
владикою відбився на братстві з сього боку дуже шкідливо, а, окрім того, всі 
матеріальні сили львівської громади були відтягнені будовою нової церкви 
намість старої, що погоріла й розвалилась. Тим поясняється, що й літературна 
та видавнича робота не розвинулась у Львові так широко, як би могла. Не 
бракувало між дидаскалами шкільними і братчиками людей з літературною 

Константин Корнякт, старшина 
православної громади львівської, 

добродій братства. освітою й образованням, з публіцистичним темпераментом. Згадаю Стефана 
Куколя (Зизанія в латинськім перекладі1) й брата його Лаврентія, Транкві-
ліона Ставровецького, Юрка Рогатинця. Але їх літературні і публіцистичні 
праці або виходили по інших освітніх центрах, куди вони потім переносили 
свою роботу з Львова, або зоставались недрукованими, і сі люди лишились 
нам звісні зі Львова тільки своєю словесною діяльністю – диспутами, про-
повідями, листами і т. ін. На Україні головним огнищем літературно-ви-
давничої діяльності для сього часу зістався Острог, на Білорусі – братство 
Віленське. Се Віленське братство, засноване за благословенням митрополита 
трохи скорше, реформувалось на взірець Львівського зараз по його реор-
ганізації, і потім між сими двома головними братствами України й Білорусі 
задержуються тісні зв’язки, обмін силами й засобами і всякими новинами.

На Україні братська організація в сім періоді – при кінці XVI в. – ши-
риться особливо в західній часті: в Галичині й на Побужжі. Тут на взірець 
реформованого Львівського братства і під його протекторатом і зверхністю 
зав’язуються братства не тільки в більших центрах, як Перемишль, Берестя, 
Більськ, але і в менших, а навіть по незначних містечках, як Комарно, Голого-
ри. Звістки наші досить припадкові, і безперечно, що тих братств закладалося 

1 Така мода уживати своїх “простих” назв в латинській формі була тоді дуже роз-
повсюджена на заході.

Дім Корнякта, одна з цікавіших пам’яток львівського будівництва тої доби.
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незмірно більше, дуже багато. Але й ті відомості, які маємо, показують вираз-
но, що в тодішнім розбудженні серед українського громадянства культурних 
інтересів реформована братська організація дуже живо використовувалась і 
громадянством для організованої участі в житті церковнім, в руху релігійнім, 
культурнім для їх конечної мети – обезпечення національних інтересів своєї 
народності.

Провідники братського руху хотіли в рамках сеї організації зібрати й ор-
ганізувати всі свобідні сили українського (і білоруського) громадянства. Для 
того добивалися монопольного характеру сеї організації: поруч неї не могли 
існувати організації, братства інші, аби не робити їй конкуренції, не відтягати 
від неї сил. Таку ж мету мали ріжні загострення братської екзекутиви, брат-
ських засудів і відлучень за певні провини, моральні чи релігійно-національні: 
нікому не вільно було здіймати відлучення з таких засуджених. Все се мало 
дати можливу силу братській роботі коло морального і духового подвигнення 
своєї суспільності і коло організації й розвою її національних сил.

ВСТУП ДО РЕЛІГІЙНО-НАЦІОНАЛЬНОЇ БОРОТЬБИ: 
СПРАВА КАЛЕНДАРЯ

попереднім я постарався начеркнути ті дороги і напрями, 
якими наростали поволі культурні й національні сили в укра-
їнській суспільності, зазначити ті впливи, під якими вони 
організувались, і ті форми, в які укладалася отся організа-
ція. Важні, переломові події в церковно-національнім житті 
України й Білорусі, що припадають на останні роки XVI в., 

раптом кличуть до боротьби сі організовані сили і ставлять перед очима гро-
мадянства неминучу потребу напруження всіх національних сил, підганяють 
і прискорюють сей організаційний процес, впливають на розвій і зріст куль-
турних і політичних засобів української народності та доводять до небувалого 
перед ним напруження. По сказанім вище про значіння релігійних моментів 
в тодішнім українськім національнім житті не треба ще раз поясняти, чому 
якраз факти церковного життя здобули таку вагу в культурнім і національнім 
житті України й чому з відносинами релігійними саме зв’язуються її тодішні 
національні змагання.

Прелюдією послужила реформа календаря, переведена папою Григорієм 
XIII восени 1582 р. Старий, юліанський, календар, прийнятий тисячолітньою 
церковною практикою за підставу церковного календаря, відкидався. Щоб 
вирівняти ріжницю між часом астрономічним і календарним, яка зайшла через 
недокладність юліанського числення, і вернути весняне зрівняння (равно-
денствіє) на день 21 марта, прийнятий постановами Нікейського собору про 
святкування Великодня, папа казав дочислити 10 день до 5 лютого 1582 р. і 
на будуче упускати три високосні дні на кожді 400 літ. Таким чином, реформа 
в основі мала вповні консервативний характер, бо привертала календар до 
норми, прийнятої Нікейським собором, і опиралася на вповні об’єктивних 
астрономічних підставах. Але тому, що була проголошена папською курією 
в такий, повний релігійної ворожнечі, час і була подана з певною церковною 
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закраскою, реформа викликала опозицію в сферах, настроєних ворожо до 
папства, й не була прийнята ані в православних, ані в протестантських краях та 
кругах. В ворожій папізмові Англії новий календар прийнято доперва в сере-
дині XVIII в., в краях православних не прийнято й донині, – невважаючи на 
всі заходи. Певних опонентів знайшла реформа і в самих католицьких кругах: 
так, в Краківськім університеті виступив против реформи місцевий астроном 
Лятос, і не переставав її критикувати далі. Виключений за те з професорської 
корпорації, він жив потім на дворі Острозького, на утіху православним в їх бо-

ротьбі против нового календаря.
Стараючися прихилити пра-

вославну церкву до приймлення 
реформи, папа вислав до патр. 
Єремії своїх послів, а через свого 
нунція Посевіна звернувся також 
до Конст[антина] Острозького, 
щоб той від себе вплинув в сім 
напрямі на патріарха, і Острозь-
кий також писав у сій справі до 
Єремії. У Львові арцибіскуп 
Соліковський весною 1583 р. 
закликав до себе на конференцію 
православних і вірмен, взиваючи, 
аби прийняли новий календар; ті 
вимовлялися своїми патріархами. 
Тим часом собор, скликаний 
Єремією на осінь 1583 р., рішуче 
висловився проти реформи на тій 
підставі, що святкування Велико-
дня по новому календарю входило 
в суперечність з постановами 
Нікейського собору (напр., Ве-
ликдень може часом припасти на 

один час з юдейською Пасхою, чого не дозволяв Нікейський собор). Взагалі 
признав Пасхалію за річ незмінну, бо усвячену соборами, і в ряді грамот, 
адресованих до вірних, кн. Острозького й ін., наказував їм не приймати нової 
римської “прелести й беззаконня”.

Се рішило справу для православних Польщі. Примус і насильства, якими 
католики хотіли подекуди змусити православних до нового календаря, тільки 
загострили відносини й зробили справу дражливою. Той же Соліковський 
на Різдвяну вілію 1583 р. заборонив православним львів’янам відправляти 
святочне богослуження по старому календарю, вислав свого брата з ксьондза-
ми і товпою узброєних слуг на православні церкви й ті під час богослуження 

Герб Львова і похвала йому в 
“Адельфотесі” – грецькій граматиці, 

виданій Львівським братством.

силоміць повиганяли духовенство 
й людей з усіх львівських право-
славних церков, церкви запеча-
тали арцибіскуповою печаткою 
й заборонили в них служити. 
Подібні насильства чинилися й 
по інших місцях, викликаючи з 
боку православних страшенне 
обурення, роздуваючи календарну 
справу до незвичайних розмірів, 
до принципіального значіння, до 
готовності страждати й мучитися 
за старий календар. В пізніших 
записках Петра Могили маємо 
одну пригоду, оповіджену уже 
вповні в стилі старих мучениць-
ких історій, – про те, як в Пере-
мищині, в маєтностях Гербурта, 
дідич скликав перед Різдвом до 
себе попів з своїх маєтностей і ка- 
зав, аби святкували Різдво разом 
із ними по новому стилю. Вони 
не схотіли, й дідич всадив їх до 
в’язниці, але Бог услухав їх мо-
литви і стогін в темниці, Гербурт розхорувався й умер, перше ніж встигли і 
тих попів випустити з в’язниці. 

Супроти скарг православних король в січні 1584 р. видав грамоту, де 
пояснив, що проголошене ним приймлення нового календаря не може слу-
жити приводом до яких-небудь насильств над православними: ніхто не може 
робити їм ніяких перешкод чи трудностей в їх релігійних обрядах, святкуванні 
свят і т. ін. Але грамота ся не загасила справи. Навпаки, вона ятрилася ще 
більше. За календарну справу почали чіпатися інші, принципіальніші, – про 
свободу православної віри, права свобідного виконування православних об-
рядів і церемоній, старе питання про ставлення нових православних церков, 
особливо мурованих, і т. д.

Головною ареною їх була, очевидно, Галичина і спеціально Львів, де отсі 
спори й претензії католиків на укорочення прав публічного виконування право-
славної віри мали за собою досить давню історію, а провідником тої боротьби 
з католицької сторони далі йшов арциб. Соліковський, та витягнув при тім 
і стару справу зверхності своєї над Галицькою єпархією. В тих справах ви-
бралися до Варшави під час сойму на початку 1585 р. ріжні шляхтичі галицькі 
з львівським владикою Балабаном, доходити своєї правди; просили й ми-

Титулова сторінка тої ж Граматики.
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трополита приїхати, й він обіцяв, 
але не приїхав, тільки прислав 
письменно свої жалі королеві. Кн. 
Острозький взяв в свою опіку сю 
делегацію, а що тоді стояв в тіснім 
союзі з всемогучим канцлером 
Замойським, тож Соліковський 
мусив піддатись. Постановлено, 
що поки не прийде до порозумін-
ня між папою й патріархом, пра-
вославних не можна змушувати 
до нового календаря, ані чинити 
їм яких-небудь ограничень чи 
трудностей в їх релігійних об-
рядах. В такім дусі було уложено 
постанову між Соліковським і 
Балабаном; арцибіскуп зрікався 
всяких вмішань в справи право-
славної церкви й львівського 
владицтва. Король на тій під-
ставі видав також грамоту від 
себе, де потверджував свобідне 
виконування православних обря-
дів, право будування дерев’яних 
і мурованих церков, шпиталів і 
шкіл, свобідне уживання старого 
календаря і т. ін.

Але і ся грамота не загасила 
справи вповні; спори й ріжні 

конфлікти на ґрунті ріжниці календаря тягнули далі, даючи привід до ріжних 
прикростей і насильств, а календарна справа стає одною з гарячих точок 
у відносинах православних і католиків, в житті й полеміці. В полемічних 
писаннях, які появилися потім як з католицької, так і з православної сторо-
ни – “Wywody” Гербеста, “Ключъ Царствія Небесного” Гер[асима] Смо-
трицького, “О єдиной вhрh” Василя Острозького, – вона фігурує як важне 
питання, котрого відповідне освітлення має велике значіння з становища ре-
лігійної суперечності. В книзі Смотрицького календарна справа займає навіть 
центральне місце – се показує, як дражливе було се питання для сучасників. 
Смотрицький з притиском підносить, що всім звісна й очевидна самовільність 
і бездоглядність, з якою папа перевів реформу календаря, не оглядаючися 
на тисячолітню практику церкви, не шукаючи порозуміння з патріархами, 
кидає кепське світло на історію розлуки західної й східної церкви. “Штожъ 

Граматика Л.Зизанія.

розумhти маємъ о тыхъ речахъ давныхъ, въ которыхъ также отъ єдности 
отступаючи, насъ невинныхъ потваряють?” (оклеветують), – питає він. Се 
був дуже вдячний полемічний аргумент, і він пояснює нам, чому в релігійній 
полеміці календарна справа, незалежно від чисто практичних мотивів, зайняла 
таке визначне місце.

Взагалі календарна справа викликала оживлення не тільки в літерату-
рі – вона потрясла цілою суспільністю й викресала з неї нові запаси енергії. 
Як електрична течія, пройшла вона по всіх землях українських і білоруських, 
викликаючи разом із супротивленням почуття спільності інтересів і об’єднання 
суспільних сил. Вона відбилася о грецькі патріарші сфери і викликала відти, 
вперше по довгих часах, гарячі відклики, заохоту держатися против натиску 
латинства, отже, разом з тим також почуття широкої спільності інтересів 
православного світу. Успіх, яким вінчалася ся боротьба против календарної 
реформи, уступки і гарантії правительства мусили дуже сильно скріпити 
енергію православних. На претензії латинські, які почали чіплятися за ка-
лендарну справу, вони відповідають жаданням гарантій не тільки свобідного 
виконування своєї релігії, а й культурно-національного розвою, й дістають 
від короля разом з захованням старого календаря многозначне признання 
права свобідного виконування всяких релігійних обрядів, будування церков, 
закладання шкіл і шпиталів. Так марне саме по собі календарне питання стало 
дуже щасливим вступом до дальшого культурного, національного і політичного 
руху серед української суспільності, яка слідом розвиває ще більшу рухову 
енергію під впливом перших вістей про плани унії, задумані православною 
єрархією України.
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УНІЯ
уло б зайвим на сім місці широко оповідати історію планів унії 
й її здійснення1. Тягнулося все се довго. Не кажучи за раніші 
спроби унії, зараз же по прилученні Західної України в церков-
них католицьких і польських правительствених кругах виникли 
гадки про її скатоличення. Спочатку сподівалися се зробити 
через просту заміну православної єрархії католицькою: король, 
роздаючи церковні уряди, мав роздавати їх особам католицьким. 

Се, одначе, показалося неможливим, бо грозило занадто сильною опозицією 
серед української суспільності2. Польське правительство приходить кінець 
кінцем до виводу, що католицьку церкву і католицьку єрархію треба тут 
творити поруч православної, а православну українську церкву скасувати не 
можна, – треба старатися хіба злучити її з католицькою дорогою унії, щоб 
вона признала над собою владу папи й прийняла догмати римської церкви.

В сім напрямі кор. Ягайло вів переговори з митрополитом Кипріяном 
в 1396 р., і писано було в сій справі тоді до патріарха. Потім, почавши від 
сеї першої спроби переговорів і до початків XVI в., се питання вічно під-
німалося наново правительством польським, то В. кн. Литовського: при 
митроп. Григорії Цамблаку, під час Констанцького собору (1415–1416), при 
митроп. Герасимі під час собору Базельського (1433), при митроп. Ісидорі 
під час собору Феррарсько-Флорентійського (1446–1449), при митроп. 
Мисаїлі, в 1450-х pоках (1443–1446), при митроп. Йосифі Болгариновичу 
(1498–1499). І всі отсі переговори й спроби переведення унії розбивалися на 
однім і тім же: українське (і білоруське) духовенство і громадянство не хотіли 
робити унії з римською церквою на власну руку, без церкви грецької, без свого 
зверхника – царгородського патріарха, і розуміло сю унію не інакше, як спо-
лучення всеї церкви східної з церквою західною, – те “соєдиненнє церквей”, 

1 Історія ся досить широко розповіджена в т. V “Історії України-Руси”, стор. 508– 
618.

2 Про се див. також в т. V, с. 422–431.

про яке незмінно молиться і по нинішній день православна церква. Грецька ж 
церква такої унії, до якої заохочував Рим, не хотіла, і через те всі сі заходи й 
переговори кінчилися на тім, що українські митрополити, заявляючи нібито 
всяку готовність зі свого боку, ніяк не згоджувалися розірвати своїх зв’язків 
з патріархатом і прилучитися до римської церкви. Вони або складали всю 
справу на патріарха і тим заслонювались, – як зробив, напр., Кипріян або 
Гр[игорій] Цамблак, – або заявляли свою готовність віддати всі реверанси, 
заяви послушності і т. ін. папі, але не розриваючи своїх відносин зі східною 
церквою й Царгородським патріархатом (так зробив Мисаїл і Йосиф Болга-
ринович). Такого поставлення справи, одначе, не хотіли приймати папи. Коли 
ж митрополит рішався йти на унію безоглядно, він неминуче тратив ґрунт під 
собою й кінець кінцем мусив зістатися без церкви, – так було з Ісидором.

Чесне і явне переведення унії дорогою Вселенського собору показало 
себе неможливим, і в сім переконалося й правительство литовсько-польське. 
Почавши вселенськими соборами (в першій половині XV в.) і переконав-
шися, що на сім ґрунті справа стрічає неможливі трудності, правительствені 
литовсько-польські круги перейшли згодом до проб довести діло до кінця з 
місцевим, українсько-білоруським собором (1473). Коли й тут діло показа-
лося трудним, пробували повести його з купкою прихильних чи податливіших 
на правительствені бажання людей (1476), і, нарешті, звели всю справу до 
чисто особистих зносин митрополита з папою (за м. Йосифа). З таким об-
меженням круга учасників можна було робити більші уступки католицтву, але 
заразом сі уступки тратили всяке значіння, бо не робилися цілою церквою ані 
не признавалися нею.

Справа унії таким чином зайшла на 
початках XVI в. в цілком глухий кут, а 
політичні обставини саме тоді і з свого 
боку ще відстрашили польсько-литов-
ське правительство від сих уніонних 
заходів. Московське правительство, 
запримітивши ослаблення В. кн. Ли-
товського через внутрішнє роздвоєння 
католицько-литовських і православних 
українсько-білоруських елементів, заду-
мало скористатися з нього, щоб відірвати 
від В. кн. Литовського сусідні білоруські 
та українські провінції. Для сього воно 
причепилося до тих уніятських заходів 
литовського правительства і взяло на 
себе ролю оборонця православних від 
того примушування їх до унії. Під сею 
релігійною покрівлею пішло порозуміння 

Печатка Львівського братства 
кінця XVI в.
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лучення всеї церкви східної з церквою західною, – те “соєдиненнє церквей”, 

1 Історія ся досить широко розповіджена в т. V “Історії України-Руси”, стор. 508– 
618.

2 Про се див. також в т. V, с. 422–431.

про яке незмінно молиться і по нинішній день православна церква. Грецька ж 
церква такої унії, до якої заохочував Рим, не хотіла, і через те всі сі заходи й 
переговори кінчилися на тім, що українські митрополити, заявляючи нібито 
всяку готовність зі свого боку, ніяк не згоджувалися розірвати своїх зв’язків 
з патріархатом і прилучитися до римської церкви. Вони або складали всю 
справу на патріарха і тим заслонювались, – як зробив, напр., Кипріян або 
Гр[игорій] Цамблак, – або заявляли свою готовність віддати всі реверанси, 
заяви послушності і т. ін. папі, але не розриваючи своїх відносин зі східною 
церквою й Царгородським патріархатом (так зробив Мисаїл і Йосиф Болга-
ринович). Такого поставлення справи, одначе, не хотіли приймати папи. Коли 
ж митрополит рішався йти на унію безоглядно, він неминуче тратив ґрунт під 
собою й кінець кінцем мусив зістатися без церкви, – так було з Ісидором.

Чесне і явне переведення унії дорогою Вселенського собору показало 
себе неможливим, і в сім переконалося й правительство литовсько-польське. 
Почавши вселенськими соборами (в першій половині XV в.) і переконав-
шися, що на сім ґрунті справа стрічає неможливі трудності, правительствені 
литовсько-польські круги перейшли згодом до проб довести діло до кінця з 
місцевим, українсько-білоруським собором (1473). Коли й тут діло показа-
лося трудним, пробували повести його з купкою прихильних чи податливіших 
на правительствені бажання людей (1476), і, нарешті, звели всю справу до 
чисто особистих зносин митрополита з папою (за м. Йосифа). З таким об-
меженням круга учасників можна було робити більші уступки католицтву, але 
заразом сі уступки тратили всяке значіння, бо не робилися цілою церквою ані 
не признавалися нею.

Справа унії таким чином зайшла на 
початках XVI в. в цілком глухий кут, а 
політичні обставини саме тоді і з свого 
боку ще відстрашили польсько-литов-
ське правительство від сих уніонних 
заходів. Московське правительство, 
запримітивши ослаблення В. кн. Ли-
товського через внутрішнє роздвоєння 
католицько-литовських і православних 
українсько-білоруських елементів, заду-
мало скористатися з нього, щоб відірвати 
від В. кн. Литовського сусідні білоруські 
та українські провінції. Для сього воно 
причепилося до тих уніятських заходів 
литовського правительства і взяло на 
себе ролю оборонця православних від 
того примушування їх до унії. Під сею 
релігійною покрівлею пішло порозуміння 
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між московським правительством і невдоволеною українською та білоруською 
аристократією В. кн. Литовського, і московське правительство сею дорогою 
здобуває великі тріумфи над В. кн. Литовським та відриває від нього вели-
чезні території (Сіверщина, потім Смоленськ). Се зробило сильне вражіння 
на правительствені литовсько-польські круги, і під сим впливом вони також 
уважають за краще облишити проби унії. Ідея унії хоч не загибає зовсім, але 
надовго виходить з реального життя, – тим більше, що й сама католицька 
церква в першій половині XVI в. приходить до повного розстрою й тратить 
свою енергію й силу.

Ті обставини суспільного і культурного життя, що вплинули на розклад 
і упадок української церкви в другій половині XVI в., ще скорше дали себе 
відчути католицькій церкві Польщі й Литви. В зв’язку з західноєвропейськими 
реформаційними течіями, що захопили католицьку суспільність польську й 
литовську дуже сильно, хоч і не глибоко і не тривко, се ослаб лення церков-
ності приводить католицьку церкву польсько-литовську в середині XVI в. до 
повного упадку. Розстрій і деморалізація католицького духовенства доходить 
до крайності: самі католицькі духовні не можуть знайти досить сильних ви-
разів, щоб схарактеризувати духовний і моральний упадок його1. Все, що 
інтелігентніше, живіше, поступовіше, кидає заскорузле, упущене католицтво 
й кидається в бурхливий потік реформаційного руху. І разом з тим, у зв’язку 
з сим рухом, в літературі, в парламентарнім житті, в законодавстві розпо-
чинається презавзята кампанія против католицької церкви, її юридичних і 
економічних привілеїв, її маєтків і поборів. Полишена правительством, що 
досить пасивно приглядалося до цієї боротьби, католицька церква литовсько-
польська в середині XVI в. йшла, як здавалося, до повної погибелі й не могла 
думати про які-небудь нові завоювання серед православної людності.

Але сей найгірший час недовго потягнувся, і вже в 1560–1570-х роках 
бачимо виразні познаки оживлення католицької церкви. Реформаційний рух, 
перешумівши, почав сам собою слабнути серед боротьби ріжних протестант-
ських доктрин. Жадно кинувшися на новинку, польсько-литовська шляхта 
скоро починає в розчаруванні вертатися назад до старої віри, відродженої й 
відсвіженої заходами нової католицької гвардії – єзуїтської братії. Поміч і 
спочуття, яке показувало католицькій церкві правительство Баторія і потім, 
ще більше, Жиґимонта III, помогло їй стати на ноги в політичній, державній 
сфері. І в останній четвертині XVI в. відновлена, відживлена, відмолоджена 
католицька церква Польщі й Литви, в почутті своїх сил і енергії, починає жад-
но роззиратися новими здобутками, які б нагородили її реформаційні страти й 
змусили забути її власний розстрій і занепад. І вже з 1570 р. передове військо 
сього відродженого католицтва – патри-єзуїти, як ми бачили, розпочинають 
похід на завоювання “руської” православної церкви.

1 Див. в “Історії...” V, с. 494–496.

Добича здавалася зовсім 
легкою. Коли католицька церква 
вже вийшла з свого розстрою, 
православна переживала най-
гірші часи й ніяких симптомів 
поліпшення, відродження в ній 
тоді ще не помітно було, а на-
віть предвиджувати його ще не 
можна було. Від вищої єрархії 
до нижчого кліру православне 
духовенство представляло один 
образ некультурності і темноти, 
грубості й деморалізації, якій 
самі православні не знаходили 
досить сильних виразів.

«Знає твоя святість, – пи-
сали львівські братчики па-
тріарху в 1592 р., – що в нас 
так звані святителі в дійсності 
властиво сквернителі, що обі-
цяли бути монахами, а живуть 
собі без перешкоди з жінками: 
деякі святительствують, бувши 
многобрачними, а інші напло-
дили дітей з блудницями. Коли 
такі святителі, то такі ж будуть і 
священики. Коли митрополит обличав їх явно перед усіма на соборі й радив, 
аби такі священики перестали священствувати, священики відповіли: “Не-
хай перше святителі залишать своє святительство й послухаються закону, 
тоді ми їх послухаємо”. Горе миру від соблазни! Коли прийшла справа до 
монастирів, показалося, що єпископи, позахоплювавши собі архимандритства 
та ігуменства, понаводили в монастирі своїх свояків та світських урядників, 
поставили в монастирях коней, брехунів псів, та так урядили, аби собі дідич-
но панувати в монастирях з роду в рід за подаванням (королівським). Тому 
нема по монастирях монахів і єромонахів, а хіба світські священики іноді там 
служать служби».

А пізніший православний письменник Копистенський так описує церковні 
порядки кінця XVI в., сам бувши їх свідком: «Дійшло до того, що єпископські 
й митрополичі столиці засідали не люди гідні, а такі, що були їм на ганьбу й 
сором і гріх, – не люди з монастирів, добре випробувані в житті безженнім 
або чернечім, сідали на них відповідно до церковних уставів, але люди безпо-
середньо від господарства світового чи ріллі, або від жовнірського ремесла, в 
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між московським правительством і невдоволеною українською та білоруською 
аристократією В. кн. Литовського, і московське правительство сею дорогою 
здобуває великі тріумфи над В. кн. Литовським та відриває від нього вели-
чезні території (Сіверщина, потім Смоленськ). Се зробило сильне вражіння 
на правительствені литовсько-польські круги, і під сим впливом вони також 
уважають за краще облишити проби унії. Ідея унії хоч не загибає зовсім, але 
надовго виходить з реального життя, – тим більше, що й сама католицька 
церква в першій половині XVI в. приходить до повного розстрою й тратить 
свою енергію й силу.

Ті обставини суспільного і культурного життя, що вплинули на розклад 
і упадок української церкви в другій половині XVI в., ще скорше дали себе 
відчути католицькій церкві Польщі й Литви. В зв’язку з західноєвропейськими 
реформаційними течіями, що захопили католицьку суспільність польську й 
литовську дуже сильно, хоч і не глибоко і не тривко, се ослаб лення церков-
ності приводить католицьку церкву польсько-литовську в середині XVI в. до 
повного упадку. Розстрій і деморалізація католицького духовенства доходить 
до крайності: самі католицькі духовні не можуть знайти досить сильних ви-
разів, щоб схарактеризувати духовний і моральний упадок його1. Все, що 
інтелігентніше, живіше, поступовіше, кидає заскорузле, упущене католицтво 
й кидається в бурхливий потік реформаційного руху. І разом з тим, у зв’язку 
з сим рухом, в літературі, в парламентарнім житті, в законодавстві розпо-
чинається презавзята кампанія против католицької церкви, її юридичних і 
економічних привілеїв, її маєтків і поборів. Полишена правительством, що 
досить пасивно приглядалося до цієї боротьби, католицька церква литовсько-
польська в середині XVI в. йшла, як здавалося, до повної погибелі й не могла 
думати про які-небудь нові завоювання серед православної людності.

Але сей найгірший час недовго потягнувся, і вже в 1560–1570-х роках 
бачимо виразні познаки оживлення католицької церкви. Реформаційний рух, 
перешумівши, почав сам собою слабнути серед боротьби ріжних протестант-
ських доктрин. Жадно кинувшися на новинку, польсько-литовська шляхта 
скоро починає в розчаруванні вертатися назад до старої віри, відродженої й 
відсвіженої заходами нової католицької гвардії – єзуїтської братії. Поміч і 
спочуття, яке показувало католицькій церкві правительство Баторія і потім, 
ще більше, Жиґимонта III, помогло їй стати на ноги в політичній, державній 
сфері. І в останній четвертині XVI в. відновлена, відживлена, відмолоджена 
католицька церква Польщі й Литви, в почутті своїх сил і енергії, починає жад-
но роззиратися новими здобутками, які б нагородили її реформаційні страти й 
змусили забути її власний розстрій і занепад. І вже з 1570 р. передове військо 
сього відродженого католицтва – патри-єзуїти, як ми бачили, розпочинають 
похід на завоювання “руської” православної церкви.

1 Див. в “Історії...” V, с. 494–496.

Добича здавалася зовсім 
легкою. Коли католицька церква 
вже вийшла з свого розстрою, 
православна переживала най-
гірші часи й ніяких симптомів 
поліпшення, відродження в ній 
тоді ще не помітно було, а на-
віть предвиджувати його ще не 
можна було. Від вищої єрархії 
до нижчого кліру православне 
духовенство представляло один 
образ некультурності і темноти, 
грубості й деморалізації, якій 
самі православні не знаходили 
досить сильних виразів.

«Знає твоя святість, – пи-
сали львівські братчики па-
тріарху в 1592 р., – що в нас 
так звані святителі в дійсності 
властиво сквернителі, що обі-
цяли бути монахами, а живуть 
собі без перешкоди з жінками: 
деякі святительствують, бувши 
многобрачними, а інші напло-
дили дітей з блудницями. Коли 
такі святителі, то такі ж будуть і 
священики. Коли митрополит обличав їх явно перед усіма на соборі й радив, 
аби такі священики перестали священствувати, священики відповіли: “Не-
хай перше святителі залишать своє святительство й послухаються закону, 
тоді ми їх послухаємо”. Горе миру від соблазни! Коли прийшла справа до 
монастирів, показалося, що єпископи, позахоплювавши собі архимандритства 
та ігуменства, понаводили в монастирі своїх свояків та світських урядників, 
поставили в монастирях коней, брехунів псів, та так урядили, аби собі дідич-
но панувати в монастирях з роду в рід за подаванням (королівським). Тому 
нема по монастирях монахів і єромонахів, а хіба світські священики іноді там 
служать служби».

А пізніший православний письменник Копистенський так описує церковні 
порядки кінця XVI в., сам бувши їх свідком: «Дійшло до того, що єпископські 
й митрополичі столиці засідали не люди гідні, а такі, що були їм на ганьбу й 
сором і гріх, – не люди з монастирів, добре випробувані в житті безженнім 
або чернечім, сідали на них відповідно до церковних уставів, але люди безпо-
середньо від господарства світового чи ріллі, або від жовнірського ремесла, в 
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нагороду тих своїх заслуг, 
при тім неуки й великі про-
стаки, з Святим Письмом 
не обізнані, ані “пробації” 
не вчинивши, ані чернечо-
го життя не скуштувавши. 
І так ті святі і всякої честі 
гідні престоли почали на 
собі чути не тільки дво-
женців або троженців1, але 
і таких розпусників, що й 
обіцяного Богу безжен-
ного життя не держалися 
відповідно до канонів і 
свого стану. Пресвітери ж, 
посвячені ними, були сміт-
тя людське, бо вже пре-
світерська гідність дійшла 
була до такої зневаги, що 
порядному чоловіку дати 
себе потягнути на се (стати 
священиком) значило не-
мовби якусь ганьбу діста-
ти. Через те до священства 
натиснулися були самі 
голодні і неуки, так що й 
пізнати не можна було, де 
бував пресвітер частіше – 
в корчмі чи в церкві».

Хоч сей розстрій і упадок православної церкви був в значній мірі спри-
чинений тільки некористними політичними, державними відносинами, в які 
її поставив чужий державний устрій, а католицька церква, поставлена в об-
ставини далеко кращі, так недавно сама пережила часи подібного ж упадку 
й деморалізації, – то католицькі, особливо єзуїтські, письменники не хотіли 
пам’ятати сього. Вони злобно вказували на сей упадок православної церкви, 
на темноту, деморалізацію православного духовенства, на некультурність 
православної суспільності як на результати “схизми”, відлучення православних 
від католицької церкви, й доказували, що, зістаючися далі в своїй окреміш-
ності, православні і не можуть вийти з такого гіркого стану: одинокий вихід, 
одинокий рятунок для них – се злучення з римською церквою. Я наводив 

1 Себто людей, що були два або три рази жонаті (таких православна практика не 
допускає до священня).

Герб Гедеона Балабана з його видань.

вище такі голоси найбільш популярних і впливових єзуїтських проповідни-
ків – віленського Скарги (1577) і галицького Гербеста (1586) – та вказав 
на те прекрасне вражіння і тяжке пригноблення, яке мусили викликати сі 
зловіщі крякання серед православного суспільства, свідомого тяжких гріхів 
своєї церкви й її духовенства і безрадного чимсь оборонити її від сих нападів, 
чимсь подвигнути з занепаду.

З другого боку, перспектива прилучення до римської церкви – пере-
ведення унії – відкривало православній суспільності не тільки перспективи 
ідеальних, духовних та культурних користей, а обіцювало й чисто матеріальні 
вигоди. Ми бачили вже, що в Литовській і ще більше в Польській державі 
православні терпіли всякі обмеження в своїх горожанських правах і в порів-
нянні з католиками всі вищі верстви православних – шляхта, духовенство, 
міщанство – чули себе пониженими і покривдженими. Об’єднання з като-
лицькою церквою обіцяло їм зрівняння прав з католиками, приступ до тих 
сфер впливів, доходів, гонорів, які тепер були їм або зовсім неприступні, або 
приступні дуже мало. Спеціально православна єрархія мусила зависним оком 
міряти своє ледве толероване становище, своє відсунення від всякої ролі й 
значіння в суспільнім і політичнім житті з дуже впливовим і поважаним ста-
новищем єрархії католицької, і пропагандисти унії не переставали твердити 
православній єрархії – як і іншим православним суспільним верствам – що 
унія зрівняє їх з католиками, з впливами і становищем католицьких біскупів.

Клерикально настроєне правительство Жиґимонта III – вихованця єзуїтів 
і їх покірного духовного сина – залишає пасивну політику в церковних справах 
його попередників і з сього боку віддає всі свої засоби на услуги католицтву. 
Не жалує привабних перспектив і обіцянок на випадок переведення унії і не 
залишає нагод дати “іновірцям” відчувати всю тяжкість і прикрість свого 
непривілегійованого становища – почути, що живуть вони в державі строго 
католицькій. Всею силою своїх впливів підтримує уніатську групу, коли вона 
знаходиться, забезпечує її від всяких можливих канонічних кар чи репресій. 
Тим більше, що московська гроза, яка була прохолодила католицьку ревність 
давніших правительств, тепер минула. Баторій перехилив на користь Польщі 
й Литви боротьбу з Москвою. По нім Московська держава переживала часи 
застою й ослаблення, й не було чого боятись, що московське правительство 
схоче використати для своєї політики нові заходи коло унії.

Обставини, таким чином, були незвичайно наручні для всяких заходів 
коло унії, і католицькі, особливо єзуїтські круги ставили питанням честі для 
себе не пропустити такої доброї нагоди для здобутків серед православних, 
маючи на польськім троні такого вірного і певного союзника і прислужника. 
І певне хитання супроти таких обставин помічалося серед самої православної 
суспільності.

З одного боку – образ глибокого упадку православної церкви й усиль-
ного натиску католицьких кругів на православні елементи як результат 
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нового приливу католицької 
ревності. Репресії і кривди 
православним, по словах га-
лицько-української шляхти (в 
листі до митрополита 1585 р.), 
в сім часі переходили все, 
що досі діялося, так що вже 
чогось гіршого навіть в бу-
дучності не можна було собі 
представити: “Згвалчення 
святостей, замикання святих 
таїн, запечатування церков, за-
казування дзвонення (заборо-
няли дзвонити в православних 
церквах), виводжування попів 
з церков, мов яких-небудь 
злочинців, і арештування в 
огидних в’язницях, спусто-
шення церков, повертання їх 
на костьоли” і т. д. і т. д.

З другого боку – не-
устанні накликування до ка-
толицької церкви, до унії, й 
запевнювання, що унія виведе 

православну суспільність з усіх бід, а нічого більше не вимагає, як тільки 
формального піддання під власть папи! Нетрудно було захитатись.

“Багато у нас задумали піддатися під єдиновластя римського архиєрей-
ства, – писали львівські братчики патріархові в згаданім листі, нарисувавши 
перед ним образ крайнього упадку православної церкви. – Вони впевняють 
себе, що, будучи під папою римським, свобідно відправлятимуть у себе все 
по обрядах грецької віри; римський же папа прислав сюди одного єрея, на-
казавши по всіх церквах своїх правити службу на кваснім хлібі і злучаючи їх 
сею одністю з нашими церквами; а єзуїт віленський Петро Скарга надрукував 
книгу, кажучи про свою віру й грецьке заблудження, і подав се писання ко-
ролеві, аби по всіх містах світська власть потрясла нами і можна з нами було 
вчинити, що хочуть. Люди ж так міркують, що віра Христова може право-
вірно держатися і під властю Риму, тимчасом як з нашого многоначальства 
виходить безначальство1”.

Та сих симптомів вагання не треба було цінити дуже високо. Серйозними 
й глибокими вони не були. Знаходилися одиниці, що приймали раду Скарги: 

1 Провідна ідея книги Скарги.

З острозьких друків 
(“Лікарство” Дам’яна Наливайка).

не оглядаючися ані на східну 
церкву, ані на свою єрархію, ані 
на загал православних, рятувати 
свої душі чи матеріальні інте-
реси переходом на католицтво. 
Але маси зоставалися вірні 
своїй стихійній опозиції латин-
ству, і православний загал не 
переставав приймати першою 
умовою свого з’єдинення з рим-
ською церквою – з’єдинення 
цілої східної церкви з західною.

Такий настрій православ-
них був знаний в правитель-
ствених кругах, тому накли-
кування до рішучих виступів 
в справі унії воно мусило при-
ймати з певною обережністю. 
Перевести унію так, щоб вона 
була об’єднанням цілої східної 
церкви з західною – не було 
що й думати, а всяка спроба 
частинної унії мусила викликати 
опозицію мас, навіть якби зна-
йшла між єрархією прихильні 
одиниці. Се було небажане. Та 
з кінцем 1580 років сталися події, які дали сій справі зовсім новий оборот і 
дали нову опору правительству й католицьким кругам. 

Досі православна єрархія, добре знаючи настрій православної суспільності, 
дуже обережно ставилася до всяких планів унії і вбивала їх коли не активною 
опозицією, то пасивним своїм опором. Тому й тепер в планах унії на неї надій 
ніяких не покладали. Та прийшли події, які саму православну єрархію зро-
били ініціатором унії. Події сі були викликані явищем також новим, в історії 
української церкви небувалим – різким вмішанням патріархів у внутрішні 
відносини українсько-білоруської церкви.

Хоч церква руська від початків стояла під зверхністю і властю царгород-
ського патріарха, але у внутрішні відносини сеї церкви патріархи мішалися 
дуже мало, сливе обмежаючися тільки іменуванням, а пізніше – затверджен-
ням митрополитів, і в останніх століттях, XV–XVI в., ся залежність стала 
зовсім номінальною. Церковні справи, наскільки вони виходили за компетенції 
владик і світських властей, полагоджувалися місцевими соборами, духовними 
або й ширшими, з участю світської суспільності. Патріархи ніколи на Україну 
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нового приливу католицької 
ревності. Репресії і кривди 
православним, по словах га-
лицько-української шляхти (в 
листі до митрополита 1585 р.), 
в сім часі переходили все, 
що досі діялося, так що вже 
чогось гіршого навіть в бу-
дучності не можна було собі 
представити: “Згвалчення 
святостей, замикання святих 
таїн, запечатування церков, за-
казування дзвонення (заборо-
няли дзвонити в православних 
церквах), виводжування попів 
з церков, мов яких-небудь 
злочинців, і арештування в 
огидних в’язницях, спусто-
шення церков, повертання їх 
на костьоли” і т. д. і т. д.

З другого боку – не-
устанні накликування до ка-
толицької церкви, до унії, й 
запевнювання, що унія виведе 

православну суспільність з усіх бід, а нічого більше не вимагає, як тільки 
формального піддання під власть папи! Нетрудно було захитатись.

“Багато у нас задумали піддатися під єдиновластя римського архиєрей-
ства, – писали львівські братчики патріархові в згаданім листі, нарисувавши 
перед ним образ крайнього упадку православної церкви. – Вони впевняють 
себе, що, будучи під папою римським, свобідно відправлятимуть у себе все 
по обрядах грецької віри; римський же папа прислав сюди одного єрея, на-
казавши по всіх церквах своїх правити службу на кваснім хлібі і злучаючи їх 
сею одністю з нашими церквами; а єзуїт віленський Петро Скарга надрукував 
книгу, кажучи про свою віру й грецьке заблудження, і подав се писання ко-
ролеві, аби по всіх містах світська власть потрясла нами і можна з нами було 
вчинити, що хочуть. Люди ж так міркують, що віра Христова може право-
вірно держатися і під властю Риму, тимчасом як з нашого многоначальства 
виходить безначальство1”.

Та сих симптомів вагання не треба було цінити дуже високо. Серйозними 
й глибокими вони не були. Знаходилися одиниці, що приймали раду Скарги: 

1 Провідна ідея книги Скарги.

З острозьких друків 
(“Лікарство” Дам’яна Наливайка).

не оглядаючися ані на східну 
церкву, ані на свою єрархію, ані 
на загал православних, рятувати 
свої душі чи матеріальні інте-
реси переходом на католицтво. 
Але маси зоставалися вірні 
своїй стихійній опозиції латин-
ству, і православний загал не 
переставав приймати першою 
умовою свого з’єдинення з рим-
ською церквою – з’єдинення 
цілої східної церкви з західною.

Такий настрій православ-
них був знаний в правитель-
ствених кругах, тому накли-
кування до рішучих виступів 
в справі унії воно мусило при-
ймати з певною обережністю. 
Перевести унію так, щоб вона 
була об’єднанням цілої східної 
церкви з західною – не було 
що й думати, а всяка спроба 
частинної унії мусила викликати 
опозицію мас, навіть якби зна-
йшла між єрархією прихильні 
одиниці. Се було небажане. Та 
з кінцем 1580 років сталися події, які дали сій справі зовсім новий оборот і 
дали нову опору правительству й католицьким кругам. 

Досі православна єрархія, добре знаючи настрій православної суспільності, 
дуже обережно ставилася до всяких планів унії і вбивала їх коли не активною 
опозицією, то пасивним своїм опором. Тому й тепер в планах унії на неї надій 
ніяких не покладали. Та прийшли події, які саму православну єрархію зро-
били ініціатором унії. Події сі були викликані явищем також новим, в історії 
української церкви небувалим – різким вмішанням патріархів у внутрішні 
відносини українсько-білоруської церкви.

Хоч церква руська від початків стояла під зверхністю і властю царгород-
ського патріарха, але у внутрішні відносини сеї церкви патріархи мішалися 
дуже мало, сливе обмежаючися тільки іменуванням, а пізніше – затверджен-
ням митрополитів, і в останніх століттях, XV–XVI в., ся залежність стала 
зовсім номінальною. Церковні справи, наскільки вони виходили за компетенції 
владик і світських властей, полагоджувалися місцевими соборами, духовними 
або й ширшими, з участю світської суспільності. Патріархи ніколи на Україну 
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не показувалися й відзивалися звичайно тільки, як до них самі місцеві духовні 
зверталися. Але з 1580-х років патріархи починають з’являтися на Україні. 
Першим з’явився в 1586 р. звісний нам єрусалимський патріарх Йоаким, по 
дорозі до Москви за милостинею. Потім, в 1588 р., вибрався слідами Йоакима 
патріарх царгородський Єремія, і в дорозі до Москви і звідти потім, в 1589, 
двічі побував в підвласних йому українських і білоруських єпархіях. Хоч в 
наші сторони попадали вони тільки по дорозі, одначе обидва патріархи – а 
особливо Єремія як зверхник Київської митрополії – вмішалися в місцеві від-
носини дуже різко й не дуже щасливо й тактовно, не рахуючися з місцевими 
обставинами й відносинами, з тутешніми практиками й звичаями.

Йоаким, як ми бачили, осудивши незвичайно різко місцеву єрархію, за-
думав поставити над нею контроль і цензуру братств. Єремія прийняв сей 
погляд, а заразом, помітивши ріжні непорядки чи відступлення від грецьких 
звичаїв і канонів, взявся до репресій над єрархією, скинув митрополита, 

загрозив скиненням владикам, 
окружив їх атмосферою погроз 
і кар. Чоловік нерозважаний і 
занадто похопливий, він виявив 
багато нетактовностей в сих своїх 
розпорядженнях, робив їх, не по-
розумівши справ, видавав і брав 
назад, а при тім трактував нашу 
єрархію дуже зневажливо і різко. 
До того ще слідом за патріархами 
зароїлася Україна ріжними інши-
ми грецькими єрархами, серед 
яких не можна було відріжнити 
правдивих від самозванців, роз-
плутатися в грамотах, які вони 
приносили нібито від патріархів, 
жадали грошей, рішали спори, 
видавали засуди. Все се зроби-
ло незвичайно прикре вражіння 
серед українсько-білоруської 
єрархії, і вона задумує перейти 
під зверхність папи, прийняти 
унію, щоб увільнитися від само-
волі патріархів, а заразом здо-
бути ріжні права і прерогативи 
католицької єрархії, як їм обіцяли 
проповідники унії.Цар Давид (Четвертня, Волинь).

Першим ініціатором виступив львівський владика Балабан, роз-
дражнений тим, що патріархи посадили йому на шию львівських братчиків. У 
1590 р. на синоді в Белзі уложена була перша постанова про унію, підписана 
вже чотирма владиками: крім львівського Балабана, ще луцьким Кирилом 
Терлецьким, холмським Діонісієм Збируйським і турівським Леонтієм 
Пелчицьким. Декларація ся була уложена секретно, порозуміння велося 
конспіративно. Владики-учасники заявляють своє рішення піддатися під 
власть папи під умовою, що в уніатській українсько-білоруській церкві будуть 
полишені незмінно всі обряди, а королем будуть прийняті домагання в справі 
прав і привілегій сеї церкви, які будуть йому предложені. Потім до сеї змови 
було притягнено ще нових владик: володимирського – Іпатія Потія, пере-
миського – Михайла Копистенського, далі по довгих ваганнях приступив до 
неї митрополит Михайло Рогоза, і при кінці першої половини 1595 року під 
заявою унії було стягнено весь єпископат українсько-білоруський.

Се для клерикальних католицьких і правительствених кругів було радіс-
ною несподіванкою. Цілий єпископат українсько-білоруський – се здавалось 
такою серйозною силою, на якій можна вже добре опертись. І правительство 
радо йде назустріч бажанням і домаганням уніятської конспірації. Упевняє 
владик, що заступить їх від усяких репресій з боку патріархату і від усякого 
напору від опозиції знизу – з боку самої суспільності українсько-білоруської 
(про се просили владики, передчуваючи таку опозицію) та приложить всі 
сили до того, аби бажання владик у справі їх прав і привілегій були сповнені 
компетентними органами (королем, соймом, папою).

По сих переговорах літом 1595 р. Терлецький і Потій як депутати пра-
вославного єпископату поїхали до Риму предложити папі декларацію унії й 
формально прийняти зверхність і власть римської курії, і в останніх днях року 
ся церемонія була сповнена в святочній обстанові Ватикану.
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не показувалися й відзивалися звичайно тільки, як до них самі місцеві духовні 
зверталися. Але з 1580-х років патріархи починають з’являтися на Україні. 
Першим з’явився в 1586 р. звісний нам єрусалимський патріарх Йоаким, по 
дорозі до Москви за милостинею. Потім, в 1588 р., вибрався слідами Йоакима 
патріарх царгородський Єремія, і в дорозі до Москви і звідти потім, в 1589, 
двічі побував в підвласних йому українських і білоруських єпархіях. Хоч в 
наші сторони попадали вони тільки по дорозі, одначе обидва патріархи – а 
особливо Єремія як зверхник Київської митрополії – вмішалися в місцеві від-
носини дуже різко й не дуже щасливо й тактовно, не рахуючися з місцевими 
обставинами й відносинами, з тутешніми практиками й звичаями.

Йоаким, як ми бачили, осудивши незвичайно різко місцеву єрархію, за-
думав поставити над нею контроль і цензуру братств. Єремія прийняв сей 
погляд, а заразом, помітивши ріжні непорядки чи відступлення від грецьких 
звичаїв і канонів, взявся до репресій над єрархією, скинув митрополита, 

загрозив скиненням владикам, 
окружив їх атмосферою погроз 
і кар. Чоловік нерозважаний і 
занадто похопливий, він виявив 
багато нетактовностей в сих своїх 
розпорядженнях, робив їх, не по-
розумівши справ, видавав і брав 
назад, а при тім трактував нашу 
єрархію дуже зневажливо і різко. 
До того ще слідом за патріархами 
зароїлася Україна ріжними інши-
ми грецькими єрархами, серед 
яких не можна було відріжнити 
правдивих від самозванців, роз-
плутатися в грамотах, які вони 
приносили нібито від патріархів, 
жадали грошей, рішали спори, 
видавали засуди. Все се зроби-
ло незвичайно прикре вражіння 
серед українсько-білоруської 
єрархії, і вона задумує перейти 
під зверхність папи, прийняти 
унію, щоб увільнитися від само-
волі патріархів, а заразом здо-
бути ріжні права і прерогативи 
католицької єрархії, як їм обіцяли 
проповідники унії.Цар Давид (Четвертня, Волинь).

Першим ініціатором виступив львівський владика Балабан, роз-
дражнений тим, що патріархи посадили йому на шию львівських братчиків. У 
1590 р. на синоді в Белзі уложена була перша постанова про унію, підписана 
вже чотирма владиками: крім львівського Балабана, ще луцьким Кирилом 
Терлецьким, холмським Діонісієм Збируйським і турівським Леонтієм 
Пелчицьким. Декларація ся була уложена секретно, порозуміння велося 
конспіративно. Владики-учасники заявляють своє рішення піддатися під 
власть папи під умовою, що в уніатській українсько-білоруській церкві будуть 
полишені незмінно всі обряди, а королем будуть прийняті домагання в справі 
прав і привілегій сеї церкви, які будуть йому предложені. Потім до сеї змови 
було притягнено ще нових владик: володимирського – Іпатія Потія, пере-
миського – Михайла Копистенського, далі по довгих ваганнях приступив до 
неї митрополит Михайло Рогоза, і при кінці першої половини 1595 року під 
заявою унії було стягнено весь єпископат українсько-білоруський.

Се для клерикальних католицьких і правительствених кругів було радіс-
ною несподіванкою. Цілий єпископат українсько-білоруський – се здавалось 
такою серйозною силою, на якій можна вже добре опертись. І правительство 
радо йде назустріч бажанням і домаганням уніятської конспірації. Упевняє 
владик, що заступить їх від усяких репресій з боку патріархату і від усякого 
напору від опозиції знизу – з боку самої суспільності українсько-білоруської 
(про се просили владики, передчуваючи таку опозицію) та приложить всі 
сили до того, аби бажання владик у справі їх прав і привілегій були сповнені 
компетентними органами (королем, соймом, папою).

По сих переговорах літом 1595 р. Терлецький і Потій як депутати пра-
вославного єпископату поїхали до Риму предложити папі декларацію унії й 
формально прийняти зверхність і власть римської курії, і в останніх днях року 
ся церемонія була сповнена в святочній обстанові Ватикану.
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БОРОТЬБА З УНІЄЮ

днання самих владик до уніятської змови йшло поволі і ще не ді-
йшло кінця, як уже пішли чутки про неї. Незважаючи на те, що 
всі переговори й конференції велися дуже конспіративно, змова 
владик не могла довго зістатися в повнім секреті. Поголоски про 
неї починають пролітати в українській суспільності в 1592–1593 
роках, а в 1594–1595 рр. не було вже сумніву, що владики ведуть 
в тій справі переговори. Але владики запевняли, що сі переговори 

далеко не мають рішучого характеру, і справа ніяк не може бути рішена без 
загального собору, – так, як представляла собі таке діло ціла українсько-біло-
руська суспільність. Особливо старалися вони заспокоїти сими запевняннями 
“голову православних” – кн. Константина Острозького, що сам здавна інтере-
сувався й симпатизував справі злучення української церкви з римською, але, як 
і всі, не представляв собі можливим се здійснити інакше, як дорогою соборною, 
всенародною, з участю і солідарністю патріархату і всеї грецької церкви. Тепер 
він страшенно ярився, зачуваючи, що сю дорогу йому справу унії хочуть пере-
вести в формі якоїсь потайної клерикальної інтриги, або, як він висловився в своїй 
пізнішій окружній грамоті, що владики, “як христопродавець Юда з жидами, 
змовившися потайки, задумали всіх тутешніх благочестивих християн кинути 
в погибель без їх відомостей”, “немов якихось безсловесних”.

Вже їдучи до Кракова для останніх переговорів з правительством, літом 
1595 р. Потій запевняв князя, що вистарається у короля скликання собору для 
справи унії. Але ся обіцянка не була сповнена, і з кінцем липня старий князь 
виступив з публічним оповіщенням про зраду владик своєї віри і суспільності. 
Для ширшого розповсюдження лист сей був надрукований і мусив зробити 
сильне вражіння як тою маєстатичністю, з котрою виступав тут старий князь 
в ролі признаного вождя й старшини православних, так і силою тону.

“Константинъ Божією милостю княжа Острозскоє”, як чоловік, котрого 
чужі й свої “нhкако въ здhшнемъ краю за началника въ православію менять”, 
остерігає тут православних перед зрадою владик, про котру дістав він тепер 
певну відомість, – що митрополит і єпископи, “тьмою сластолюбія помра-

чившися”, виріклися східної церкви й приступили до латинників, продавши 
своїх вірних, як Юда, і тільки ще таяться з тим, “кожею лицемhрія, своєго 
яко овчиною закрывающе въ себh внутреного волка”. Князь заохочує всіх 
православних енергічно протистояти сьому замислові і запевняє, що така опо-
зиція не дасть здійснитися сим замислам, бо закони держави, обороняючи 
всякі релігії, послужать обороною й православним, коли вони рішуче встануть 
в обороні своєї віри і не підуть за зрадниками. “Що ж бо може бути більше 
безстидним і беззаконним, як се, що шість чи сім чоловіка, змовившися по-
злодійськи і вирікшися своїх пастирів, святіших патріархів, котрими були 
поставлені, важаться відривати від істини й тягнути за собою в погибель всіх 
нас правовірних, вважаючи за якихось безсловесних?” З свого боку князь 
приобіцює стати “при благочестию”, доки його лише стане, й ширшими ви-
водами від писання заохочує всіх вірних витривати в правді й вірі (оповіщення 
взагалі писано стилем церковних послань, як від якого голови церкви).

Свою рішучість “стояти при благочестіи” старий князь слідом задо-
кументував актом, якого, певно, не сподівалися від сього чоловіка, взагалі 
активністю й ініціативою зовсім не визначного. В серпні (21–26) відбувся 
з’їзд протестантів Польщі й Литви в Торуні, і на сей з’їзд Острозький вислав 
свого посланця з грамотою, поясняючи зібраним справу приступлення владик 
до унії. Представляв її так, що тих владик, малообачних і малоучених, підійшли 
і здурили латинники, і висловлював переконання, що православні повинні 
йти разом з протестантами проти отаких католицьких інтриг і нелояльного 
поведення короля, що ломить свою присягу щодо релігійної свободи. Князь 
закликав протестантів до спільних й солідарних заходів з православними і за-
певняв їх, що коли покажуть себе солідарними й енергічними, то правительство 
не відважиться на ніякі насильства супроти них: сам він, князь Острозький, 
потрапить привести з собою коли не двадцять, то напевно п’ятнадцять тисяч 
людей; пани-протестанти з Литви потраплять також поставити значні сили; 
якби прийшло “на кгвалтъ”, то латинники могли б взяти гору не числом людей, 
а хіба числом ксьондзівських кухарок, – іронічно додає старий князь. Запев-
няючи свою давню прихильність протестантам і спільність інтересів, а навіть 
і релігії (!) православних і протестантів, він запрошував протестантів взяти 
також участь в проектованім соборі православних через своїх відпоручників.

Сей різкий виступ не був підтриманий ділом і зістався простою демон-
страцією. Але покликання старого князя православних до боротьби й опо-
зиції уніятській інтризі було підхоплене суспільністю. Шляхта українських 
воєводств заложила проти владик свій протест. У Вільні бувший львівський 
дидаскал і проповідник Стефан Зизаній, перейшовши в тих роках до Вільна, 
розпочав влітку 1595 р. кампанію против митрополита й владик за їх пере-
хід на унію. Митрополит запевняв, що про унію не думає, посилав якогось 
свого посланця, потім в листах грозив Зизанію й священикам братським 
за такі “бунты противъ насъ пастырей зверхнихъ” клятвою й відданням до 
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судів королівських. Але супроти недвозначних познак зради владик Зизаній 
з товаришами вели далі агітацію проти єпископату. Митрополит, сповняючи 
свою погрозу, покликав віленське духовенство на свій суд і застановив бо-
гослужіння у всіх церквах Вільна (серпень 1595), але се не могло погасити 
справи. Духовенство братське відповіло заявою, що воно не признає Рогозу 
митрополитом після самовільного переходу на унію його й владик і не буде 
признавати, доки він не оправдається перед собором з тих закидів. Схви-
льована братськими проповідниками православна людність Вільна виступала 
також против митрополита.

Подібну агітацію мусимо представляти собі й по інших центрах братської 
організації. У Львові, одначе, менше, ніж можна було думати. Тут заходили 
сильні переміни в відносинах. Владика Балабан, ініціатор унії, побачивши 

рішучу опозицію православних, рішуче вирікся всякої солідарності з уніятськи-
ми планами. З другого боку, митрополит, дотеперішній протектор братства 
в боротьбі з владикою, підозрювався в участі в уніятській змові. Львівським 
братчикам приходилося здержатися з дальшою боротьбою проти них, поки 
факти і відносини роз’ясняться.

Заразом інша справа зайняла в тім часі увагу львів’ян. Немов для заохо-
ти до унії, львівські католики – заохочувані, очевидно, до сього зі сторони, 
розпочали ще з попереднього року кампанію против православних. З право-
славної сторони так вичисляли кривди, які їм приходилося терпіти. Міські 
власті кличуть їх попів перед свій суд і за неставлення беруть до в’язниці 
братчиків. Наказують попам приносити їм додому якісь дарунки. Заборо-
няють попам переходити через ринок з св. тайнами до хорих з засвіченими 
свічками і в ризах. Не дозволяють нести мертвих через ринок з процесією по 
обряду грецької віри. Не дозволяють ходити в свята з процесією, з хрестами 
з міської церкви на передмістя. Дітям з грецької школи не позволяють “ні-
яких ремісій”, забороняють їм у Вербну неділю йти через ринок з квітами і 
співанням “осанна в вишніх”. Школярів убогих “мендиків” (прошаків) б’ють 
по улицях, затягають до своєї школи й там збиткуються. Убогих жебраків 
наших випихають з домів своїх. Набігають вночі на нову братську церкву, 
що будувалася тоді, нищать інструменти, паскудять, навіть на олтар. Не при-
ймають православних до ремесла, забороняють їх визволити з науки. Русинів, 
що служать у католиків, примушують ходити до костела, впихають їм м’ясо в 
рот під час посту, мордують за те, що вони ходять до своєї церкви. Зведених 
на католицтво, коли б хотіли вернутися назад до своєї віри, мучать, мордують 
і до в’язниці дають. Змушують святкувати свята по новому календарю. В 
свята по старому календарю витягають на роботу господарів і челядь, беруть 
кари і саджають до в’язниці. З катедри костельної й на ратушу перед всіма 
називають нас поганими й хулять наші святині церковні; забороняють дзвонити 
в нашій церкві відповідно до наших порядків, а в свята нового календаря не 
позволяють дзвонити скорше, ніж вони почнуть, і т. д.

В сю сторону – на оборону свою від таких поневірок і кривд – мусили 
звернути теж свою увагу братчики, і тим всім пояснюється, що головною 
ареною боротьби за і проти унії в сій хвилі стає Вільно, хоч боротьба ведеться 
тут і з православної, і з уніятської сторони в значній мірі українськими силами.

Поруч боротьби словом, проповіддю і активними протестами вона ве-
лася також на літературнім полі. По одній стороні виступає Зизаній, по 
другій – Потій. Першої публікації Зизанія – його “Катехизиса”, виданого 
в 1595 р., – до нас не дійшло ні одного примірника, але нема сумніву, що він 
мав характер полемічний, звернений проти унії й спірних точок між грецькою й 
римською церквою. Антагоніст Зизанія Жебровський, видаючи против нього 
свою полемічну брошуру, вишукує єресі в “Катехизисі” Зизанія, а заразом 
докоряє йому за його агітаційну роботу і накликає до унії “нарід руський”; 

Титулова сторінка “Апокризиса”.
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очевидно, усна агітація і “Катехи-
зис” Зизанія стояли в тісній зв’язі 
між собою. Виданий в тім же році в 
Вільні трактат в обороні унії: “Унія 
алъбо выкладъ арътыкуловъ ку 
зъодночонью Грековъ с костеломъ 
Римскимъ належанихъ”, – оче-
видно, стояв в тісній зв’язі з тою 
ж агітацією. Трактат, без сумніву, 
написаний був Потієм, але вийшов 
анонімно від імені владик-уніятів; 
він переглядає спірні точки, “на 
которыя оглядают се люде народу 
руского, не хотечы з Рымляны до 
единоцтва а згоды першоє вернути-
ся”, і воює против тих агітаційних 
мотивів, якими воювали противни-
ки унії. Так чимало тут дано місця 
полеміці з виводами, що папа – ан-
тихрист. Потій дуже різко викликав 
проповідників сього погляду, аби 
довели, що папське ім’я відповідає 
антихристовому імені.

Се було дуже необережне ви- 
кликання вовка з лісу, й Зизаній 
не зіставив без відповіді се ві-
звання. На другий рік видав він 
книжку “Казанье с того Кирила 
патріаръхи ієрусалимъсъкого о 
антихристh и знакахъ его”, на мові 

українській і польській (Вільно, 1596). Тут в формі толкувань св. Кирила 
на восьмий член символа – про другий прихід Христа – дано відповідь 
на ріжні точки, порушені Потієм, і спеціально до тези про папу-антихрис-
та сипнув Зизаній цілою горстю ріжні “знаки антихристова наставаня” й 
ріжні антихристові числа з папського імені, зачерпнені з протестантської 
полемічної літератури. При всій абсурдності своїй ся ідея папи-антихриста 
була вже настільки спопуляризована гуситською, потім – протестантською 
агітаційною літературою, а через неї – і в нашім полемічнім письменстві, що 
робила сильне вражіння на сучасників й живо трактувалася в агітації проти 
унії, як свідчить книжка Потія. І сей новий трактат Зизанія напсував багато 
крові католикам і уніятам та здобув собі велику й тривалу популярність потім 
і ще, коли його підхопили московські старовіри XVII віку.

Літургія 1604 р. (типова обкладинка Балабанових друків з його гербом).

Саму справу унії трактовано поки що теоретично, хоч і не дуже академіч-
но. Противники унії були певні, що ся справа ще до них прийде, що рішати 
її буде загальний собор, і тоді буде час дати їй відправу. Поки що їх головно 
займали зрадники-владики: треба було добитися, щоб їх було скинено з ка-
тедр. Се вважали можливим, і тому заходи митрополита против оборонців 
старої віри мало кого інтересували. Собор в Новгородку (січень 1569 р.), 
де митрополит мав судити своїх віленських противників, православні просто 
ігнорували. Під час самого собору на соймиках, розписаних перед весняним 
соймом, православні вели агітацію за домаганням, щоб король відібрав “хліби 
духовні” (уряди) від зрадників-владик. Се домагання було дійсно прийняте в 
посольські накази майже всіх українських і декотрих білоруських соймиків і 
поставлене на соймі, але цілою посольською палатою не підтримане і королем 
не прийняте. Посли тих повітів, а з-поміж сенаторів – кн. Острозький могли 
тільки зложити протести. Заявили, що вони й їх браття-шляхта з огляду на 
незаконне заведення унії не будуть вважати за своїх пастирів тих владик-
відступників і всіх, хто б держався унії, і не дозволять їм виконувати в своїх 
маєтностях ніяких функцій.

“Книжиця” 1598 р. (типовий 
вигляд острозьких видань).
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Не вигравши справи на соймі, православні перенесли свої заходи і надії 
на собор, що мав бути скликаний в справі унії восени 1596 р. Скликання його 
зажадав папа, для того щоб і інші владики формально і публічно заявили своє 
приступлення до римської церкви, як то зробили в Римі їх делегати. Час 
йому визначено в Бересті на день 6 жовтня, і сюди явилися у великім числі 
депутати шляхти і міщан з ріжних сторін України й Білорусі, так що сей собор 
мав характер національного конгресу українсько-білоруського. Відпоручники 
православної шляхти й міщанських громад привезли інструкції, а їх зміст, по 
словам соборного універсалу, зводився до отсих трьох точок: 1) духовні, що 
вийшли на свою руку з-під власті патріарха, мають бути покарані відібранням 
від них урядів; 2) унія з західною церквою не може переводитися на такім 
частиннім, не поданім до загальної відомості, синоді, зложенім без згоди па-
тріархів і всеї східної церкви, навпаки, – має бути заховане на основі старих 
привілеїв “набоженство старожитноє” східної церкви; 3) старий календар має 

бути задержаний, а нового не приймати. Ся третя точка міститься в другій, 
і таким чином жадання православної суспільності містилися в отсих двох 
точках; унія не може бути переведена інакше як загальним собором з участю 
патріархів і всеї східної церкви, і все, зроблене на свою руку владиками в 
справі унії, – не важне, а владики-самовільники мають бути скинені з урядів 
за відступлення від церкви.

В Бересті, одначе, вийшло не один, а два паралельні собори. Православні 
помилилися, сподіваючися, що визначений папою і королем собор матиме ха-
рактер загальний, всенародний і займеться справою унії з самого ґрунту. Ні, в 
католицько-уніятських кругах справа унії вважалася вже рішеною владиками, 
покінченою папою, собор мав тільки дати їй зверхню форму, публічно засвід-
чити приступлення до католицької церкви українсько-білоруського єписко-
пату. Сими формальностями й зайнявся митрополит і владики-уніяти, разом 
із папськими й королівськими делегатами, присланими на собор, зібравшися 
в катедральній церкві Берестя. Собор православних, зложений з делегатів 
патріарших, православного духовенства і представників українсько-білоруської 
суспільності, вони за собор не признавали: вважали за просте, неофіціальне 
зборище. Коли владик-уніятів покликано на сей православний собор, вони 
сюди не явились, і так само православні не послухали намов королівських 
відпоручників і не прибули на собор митрополичий.

Тимчасом як митрополичий собор займався проголошенням унії, собор 
православний займався її касуванням. Поділився на дві палати – духовну й 
світську, і в палаті духовній, що засідала під проводом патріаршого екзарха, 
ствердив, що православна людність Польсько-Литовської держави хоче далі 
зіставатися при патріархах і не признає самовільних вчинків своїх владик. 
Владик покликав на свій суд і, коли вони не ставилися, заочно осудив і по-
збавив урядів. А світська палата постановила вислати до короля депутацію, 
щоб се рішення собору на владиках-уніятах сповнив.

Таким чином, жадання православних були собором сповнені. Та тільки 
біда була в тім, що православного Берестейського собору, правосильного з 
православного канонічного становища, уніятсько-католицька сторона правиль-
ним не признала, і на такім становищі стало й правительство. Справу унії воно 
вважало безповоротно порішеною компетентними властями – владиками, і 
що-небудь зміняти чи наново зачинати не признавало права ні православним 
мирянам, ні кому іншому. Для якої-небудь кари над владиками чи скинення 
їх з урядів теж не бачило ніякої причини, бо ж владики не виступили з свого 
“грецького закону” (обряду), признаючися до єдності з римською церквою.

Св. Василій Великий (звідти ж).
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ЛІТЕРАТУРНА ПОЛЕМІКА З ПРИВОДУ УНІЇ

ерестейський собор мусив стати вихідним пунктом бо-
ротьби за і против унії зараз по його довершенні. Глибока 
суперечність православних з уніятами на сім пункті ви-
яснилася докладно вже під час самого Берестейського 
собору тим становищем, яке зайняли уніятська й като-
лицька єрархія й королівські відпоручники щодо собору 
православних. Православні мусили довести незаконність 
унії, вчиненої владиками, й добитися від короля, щоб їх 

було скинено. Уніятсько-католицька сторона мусила довести, що уніяти по-
ступили законно й похвально, а опозиція православних і спеціально їх собор 
в Бересті був неправосильним і беззаконним. Коло сих точок і розгоряється 
літературна і політична боротьба зараз по Берестейськім соборі.

Скарга, один з духовних батьків унії, свідок і учасник берестейських 
переговорів, був, здається, першим, що поспішив в поміч новодовершеній 
унії з літературним апаратом, щоб за його поміччю перехилити на користь 
уніятської сторони ті суперечності, в які вводили сучасників офіціальні опо-
віщення про соборні події з обох сторін – православної й уніятської. Вже з 
початком 1597 р., під лютневий сойм, появилася анонімна книжка Скарги, 
для легшої популяризації пущена відразу, здається, в двох виданнях – 
українсько-білоруськім і польськім. Книжка звалася “Описаньє и оборона 
събору руского берестейского” і складалася з двох частин. Перша давала 
історію собору (уніятсько-католицького, розуміється) як єдино законного, 
супроти котрого собор православний був тільки простим зборищем (“схажка 
в каменицы берестейской”). Вона подавала мовби офіціальні протоколи – 
про се мала свідчити кінцева нота: “Дъяки светого собору за росказаньєм 
старшихъ”, хоч, безперечно, маємо тут літературне оброблення сеї історії, з 
ріжними загостреними проти православних шпильками. Друга частина – обо-
рона правосильності собору – дуже побіжно зачіпає питання його законності, 

збуваючи се дуже сумнівним аргументом, що собор збирався за волею папи; 
доводить за те, що світські люди в справі злуки церков не повинні були мати 
голосу. Далі, обороняючи владик від закиду, що вони відступили від патріархів, 
широко розводиться над верховністю папи, розділом церков, пробами злуки, 
особливо на Флорентійськім соборі, і т. д., в значній мірі повторяючи виводи 
давнішого трактату про унію (“О jedności kosсioła”). Всі отсі доводи мають 
довести, що владики поступили спасенно, піддавшися папі, і по сім Скарга 
вже злегка переходить ріжну аргументацію проти унії, яка, видко, ходила по 
сучасниках і має з сього погляду чималий інтерес. Тут мова і про чудо, що, 
мовляв, сталося під час Берестейського собору на осудження уніятів (вино 
на воду перемінилося), і про клятву, кинену Никифором на владик-уніятів, і 
про небезпечність бунтів з боку православних.

Опозицію унії Скарга представляв головно ділом ріжновірців – про-
тестантів і аріан; се, розуміється, була неправда. Головне питання Скарга 
поминув майже зовсім. Таким центральним пунктом було: чи мали право 
владики, будучи під зверхністю патріарха, перейти без його волі під власть 
папи, і чи через се вони не стратили права до своїх урядів і власті та чи не 
позбавилися всякої власті й авторитету супроти своїх вірних? Промовчування 
сього головного питання значно ослабляло вплив виводів красномовного єзуїта 
й відкривало слабку сторону в аргументації уніятсько-католицької сторони. 
Сюди й ударили зараз православні.

На Скаржину історію Берестейського собору вони передусім відповіли 
виданням актів православного собору в Бересті. Вони вийшли за кілька мі-
сяців по виході книжки Скарги (мабуть, літом 1597 р.), для безпечності від 
конфіскати випущено їх у Кракові, а для кращого розповсюдження у ворожім 
таборі – по-польськи (руського видання досі не знайшлося, і чи було воно – не 
знати). Книжка мала титул: “Еkthesis abo krotkie zebranie spraw, ktore się działy 
nа partykularnym, to iest pomiasnym soborze w Brzesciu Litewskim”. Полишаючи 
на боці полеміку, книжка ся умисно як можна об’єктивніше й сухіше викладає 
історію собору у формі його протоколу, переходячи день за днем, цитуючи до-
кументи, називаючи імена присутніх, старшину, послів і т. д. Правдоподібно, 
протокольні записки дійсно послужили основою сеї історії і дуже мало підпали 
літературному обробленню. Книжка робить завдяки тому дуже документальне 
вражіння. Її метою було виказати, наскільки православний собор був правильно 
організований з канонічного боку, як докладно в нім було відграничено від “кола 
світського” “коло духовне”, що виключно займалося церковною, канонічною 
стороною справ, і як вірно при тім трималося воно синодальних форм грецької 
церкви. Се сухе, протоколярне, документальне представлення збивало якнайліп-
ше говорення противників про “схажку” православних, де буцімто верховодили 
світські люди, ріжновірці й т. ін. Через те при всім убожестві своєї літературної 
форми публікація ся свою мету вповні осягала, і по сім православні не вважали 
більше потрібним вертатися спеціально до історії Берестейського собору.
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Натомість слідом за “Ектезисом” пущена була в світ бомба більшого 
калібру, поцілена в самий центр, так старанно прикритий ріжними сторонніми 
розговорами в Скаржиній обороні. Се був славний “Апокризис” Філалєта, 
написаний, по словам пізнішої уніятської традиції, на замовлення кн. Ост-
розького, на підставі актів з його архіву, але виданий в Вільні – з якихось 
практичних, а може, і з тактичних мотивів – і також по-польськи. Про особу 
автора й обставини написання його книги не маємо сливе ніяких відомостей, 

крім тих небагатьох натяків, 
які розкидав у ній сам ав-
тор. Ім’я автора – Криштоф 
Бронський – дає нам також 
тільки пізня уніятська тради-
ція. В польсько-католицьких 
кругах йому зроблено репу-
тацію єретика-протестанта, і 
ми при сучаснім стані наших 
відомостей не можемо ска-
зати нічого ні за, ні против 
сього, але в книзі автор скрізь 
виступає речником право-
славних. Передмова датована 
30 жовтня 1597 p., в Вільні, і 
се більш-менш вказує на час 
виходу польського видання. 
Воно має титул: “Apocrisij 
abo odpowiedż na ciążki о 
synodzie brzeskim, imieniem 
ludzi starożytnej religiey grec- 
kiey przez Christophora Phi-
laleta w porywczą dana”. Час 
і місце українського видання 
не вказані. Вийшло воно  
в Острозі досить скоро по 
польськім виданні, найдаль-
ше – на початку 1598 p., з 
деякими відмінами в змісті. 

Для охорони від конфіскати книгу присвячено канцлеру Замойському – “аби 
той скрипт від огня був забезпечений”, і сю присвяту повторено також і в 
українськім виданні.

Трактат сей не тільки своїм змістом, але й великістю бере гору над усією 
нашою полемічною літературою сеї доби. Українське видання має 222 карти, 
польське – 334 сторінки досить тісного друку in 4°. Поділений на чотири 

часті, трактат властиво розпадається на дві половини. Перші дві часті займа-
ються справою дня – унією й зв’язаними з нею питаннями більш загальними, 
академічними: про папський примат, про східний патріархат і закиди, роблені 
йому католиками.

Історію Берестейського собору Філалєт лишає на боці, відсилаючи читача 
по неї до “Ектезиса” і тільки на доповнення його подає соборний універсал 
православних. Далі, розвиваючи гадки сього універсалу, подає преінтересну й 
високопікантну для сучасників 
збірку листів митрополита й 
Потія, з яких виходить, що 
вони до останньої хвилі таїли-
ся й вирікалися всякої солідар-
ності з унією, а переведення її 
не вважали можливим інакше, 
як соборним способом, з учас-
тю вірних. Королівськими 
листами, даними у відповідь 
на петиції владик, автор ви-
казує, що при переході своїм 
на унію вони мали на меті зо-
всім не духовні, а переважно 
матеріальні вигоди для себе й 
церкви. Виясняє при тім, що 
владики своїм переходом, а 
ще більше – правительство, 
допускаючи і санкціонуючи 
такий самовільний перехід, 
нарушає заприсяжені королем 
гарантії релігії. Спеціально 
спиняється коло гарантій в 
справі календаря, доказуючи 
нарушення їх через заведен-
ня нового календаря разом з 
унією, і виясняє причини, чому православні не приймають нового календаря. 
Нарешті, пояснює, чому ніяк не можна приймати офіціального погляду, що 
владики, перейшовши на унію, зісталися по-давньому “при грецькім законі”: 
виказує, що їх перехід під папську зверхність був зв’язаний з повним від-
реченням від “грецької віри”, і свою гадку підтверджує офіційними актами 
унії. Доводить, що унія 1560 р. зовсім не являється відновленням унії Фло-
рентійської (як говорено з католицько-уніятської сторони), бо відпоручники 
владик у Римі прийняли науку римської віри по ухвалам собору Тридентського, 
далекими від усяких уступок східній церкві. І виводить з того, що владики-

Крилоське Учительне Євангеліє 1606 р.

Патріарх Каліст (звідти ж).
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уніяти “вже далhй за духовныє релhи греческои ведле правды почитаны и 
называны быти, а затhмъ ведле права и зъ добръ на греческую вhру власне 
наданыхъ тhшитися” не можуть і права не мають.

Блудний син (звідти ж).

Друга частина присвячена обороні православного Берестейського собору 
з становища загальних принципів соборності. Против тез Скарги, що тільки 
єпископи мають право до соборів, а люди мирські не мають голосу в справах 
віри, автор виясняє принципи соборності – ідею демократичної церкви в про-
тивність, так сказати б, аристократичним поглядам Скарги. Далі, в третій часті, 
виступає против церковного монархізму, голошеного Скаргою (“о монархіи 
або єдиновластіи костелномъ папежовъ римскихъ”), а в четвертій збиває 
ріжні закиди патріархові й східній церкві, якими Скарга й уніяти виправдували 
відступлення владик від патріархату. Тут, при кінці, він знову вертається до 
конкретних питань дня. Дуже дотепно іронізує над обіцянками католиків і 
надіями уніятів, що унія піднесе престиж грецького обряду в Польщі, і влучно 
пророчить, що місць в сенаті уніятські владики таки не побачать. Остерігає, що 
унія замість одності й спокою може внести в релігійні й національні відносини 
Польщі ще більше ворожнечі. Вказує на небезпечні симптоми, які дають себе 
знати вже тепер з нарушенням релігійної свободи, та закликає сенаторів, аби 
своїми радами відвели короля від небезпечної релігійної політики, зазначеної 
ним на останніх соймах (1596 і 1597 року).

В сумі був се першорядний полемічний трактат, написаний з великим 
літературним і публіцистичним хистом, великим знанням, широким і бистрим 
поглядом на річі, з незвичайно важним і цікавим документальним апаратом. 
При тім виклад щедро розмішаний сатиричною сіллю, влучними дотепами, але 

в трактуванні противника, як на тодішні полемічні звичаї, досить здержливий 
і навіть гречний: щоб обминути якісь нечемні епітети, Філалєт скрізь називає 
його просто “дієписом Берестейського собору”. Хоч звертався він передусім 
против книги Скарги, але в дійсності далеко виходив поза рами полеміки, 
зачеркнені Скаргою, і власне найсильніша сторона Філалєтового трактату ле-
жить не в загальнотеологічних партіях, а там, де він трактує унію 1596 р. з ста-
новища горожанина Речі Посполитої й члена українсько-білоруської церкви, 
де він відкриває й виясняє дійсний характер сього факту, п’ятнує поступовання 
владик і т. ін. В часті теологічній його талановита аргументація ослаблюється 
ріжними неправославними поглядами, які Філалєт через недогляд і незнання 
необачно підмішав в свої аргументи й які видавці не подумали проглянути й 
виправити. Через се православним приходилося вирікатися всякої солідарності 
з теологічними поглядами 
Філалєта і, похваляючи 
його як історика унії, вони 
в богословських поглядах 
признавали його чоловіком 
чужим, майже єретиком.

Філалєт оцінює унію 
1596 р. з становища сво-
єї “шляхетської братії”, 
в дусі тих, хто замовляв 
йому сю оборону, і, згідно 
з тактикою, яку вела в тій 
хвилі православна сус-
пільність,– шляхетська 
передусім. Сам перейня-
тий ідеями шляхетського 
демократизму, він з сього 
погляду полемізує з те-
оріями виключної власті 
єпископів у справах віри чи 
з ідеями папської монархії, 
що відсуджують суспіль-
ність, шляхетський загал 
від сих справ. Переве-
дення унії й поступовання 
правительства він аналізує 
з становища польської 
конституції, шляхетського 
парламентаризму, і його 
голос і погляди як чоловіка “Бесіди Іоана Златоустого” (київський друк 1623 р.).
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уніяти “вже далhй за духовныє релhи греческои ведле правды почитаны и 
называны быти, а затhмъ ведле права и зъ добръ на греческую вhру власне 
наданыхъ тhшитися” не можуть і права не мають.

Блудний син (звідти ж).
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надіями уніятів, що унія піднесе престиж грецького обряду в Польщі, і влучно 
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своїми радами відвели короля від небезпечної релігійної політики, зазначеної 
ним на останніх соймах (1596 і 1597 року).

В сумі був се першорядний полемічний трактат, написаний з великим 
літературним і публіцистичним хистом, великим знанням, широким і бистрим 
поглядом на річі, з незвичайно важним і цікавим документальним апаратом. 
При тім виклад щедро розмішаний сатиричною сіллю, влучними дотепами, але 

в трактуванні противника, як на тодішні полемічні звичаї, досить здержливий 
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з теологічними поглядами 
Філалєта і, похваляючи 
його як історика унії, вони 
в богословських поглядах 
признавали його чоловіком 
чужим, майже єретиком.

Філалєт оцінює унію 
1596 р. з становища сво-
єї “шляхетської братії”, 
в дусі тих, хто замовляв 
йому сю оборону, і, згідно 
з тактикою, яку вела в тій 
хвилі православна сус-
пільність,– шляхетська 
передусім. Сам перейня-
тий ідеями шляхетського 
демократизму, він з сього 
погляду полемізує з те-
оріями виключної власті 
єпископів у справах віри чи 
з ідеями папської монархії, 
що відсуджують суспіль-
ність, шляхетський загал 
від сих справ. Переве-
дення унії й поступовання 
правительства він аналізує 
з становища польської 
конституції, шляхетського 
парламентаризму, і його 
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“свого” і станом, і вихованням, і світоглядом мусили трапляти до переконання 
шляхетської публіки. Але поруч нього підносив голос проти унії полеміст не 
меншого калібру, хоч і зовсім іншого напряму, цінний нам особливо як про-
дукт української культури й українського життя, – славний Іван Вишенський. 
Боротьба з латинською прелестю й унією становить центр його літературної 
діяльності, і в противність Філалєту Вишенський заступає погляди україн-
ського простого народу й близького до нього нижчого українського кліру. З 
становища широкого демократизму виступає він проти панських забаганок 
вищої єрархії, що привели її до унії, а з становища старої питоменної куль-
тури – против всякого схиляння в сторону західної, католицької культури.

Се його культурне старовірство ми мали нагоду пізнати ближче і вказати, 
наскільки мало відповідало воно духові часу. Далеко цінніші були з культурно-
історичного становища і знаходили ширший послух його гарячі, одушевлені 
проповіді, звернені против сучасного панства і панських капризів вищої єрархії, 
писані з становища широко демократичного, глибоко гуманного. Їх високий 
пафос, щире, гаряче чуття автора ще й нині пече наші серця, ворушить наше 
чуття, як ніяке інше писання тих часів. Гарячий, запальний, сильний у виразах 
часом до грубуватості, охочий до різких і сильних тонів у малюнках аж до 
надмірності, Вишенський був сотворений на народного провідника, трибуна, 
народного вождя, і гарячі, переломові часи унії як не можна більше відпо-
відали його вдачі. На жаль, обставини його життя зложилися інакше, і він сі 
найгарячіші часи пересидів в афонській печері, не приходячи в безпосередню 
стичність з українською суспільністю, не тільки що з народом.

Тепер ми маємо коло вісімнадцяти писань Вишенського, й хронологічно 
припадають вони головно на останнє десятиліття XVI в. і перше десятиліття 
XVII. Полишаючи на боці річі менш важні, ми маємо тут ряд трактатів, звер-
нених против латинської культури, католицтва й унії. З писань, присвячених 
унії, найбільше значіння має “Писаніє къ утекшимъ от провословноє вhры 
епископомъ” – найбільше розміром і одне з найбільш інтересних з історичного 
і літературного погляду писань Вишенського. Написане десь по соймі 1597 р. 
під свіжим вражінням довершення унії, воно дає незвичайну сильну, пряму, 
убійчу оцінку її авторів і тих мотивів, які привели їх до унії, і се писання Ви-
шенського мусило робити незвичайне вражіння у сучасників.

Приводом до написання сього “писанія”, по словах Вишенського, послу-
жила йому книжка, видана в обороні унії (мабуть, Скарги). Прочитавши її, він 
здивувався, що таких людей, якими знав він владик – авторів унії, забрала така 
ревність до віри й така відвага – робити таке велике й важне діло. Він шукає 
“сліду євангельського” в тих владиках, і замість того відкриває в них грубих 
егоїстів і матеріалістів, які на своїх владицтвах шукали розкоші, багатства, 
веселого панського життя. В дуже сильних, талановито намальованих образах 
малює він моральну й духовну нікчемність авторів унії.

“Нехай прокляті будуть владики, архимандрити й ігумени, що собі по-
робили фільварки з монастирів і міст святих і тільки самі в них з слуговинами 
й приятелями годуються з них, як худоба, на місцях святих лежачи1, збирають 
гроші з доходів, наданих на богомольців Христових, донькам своїм посаги 
збивають, синів одягають, жінок прибирають, слуг намножають, барви (лівреї) 
їм справляють, приятелів своїх збагачують, карети будують, коней ситих під 
масть підбирають, розкіш свою поганську сповняють...

Покажіть мені – хто з вас покинув дом, села, маєтки, рідню й мирське 
життя Господа ради? Чи не на те ваші милості й добилися біскупства2, аби 
знайти в церкві Божій ще більше сокровище маєтків, багатство скарбів гроше-
вих і доходів, намножити собі слуг удвоє і утроє проти того, як перше мали3, 
коронуватися славою віку сього, в достатках безпечальних і розкішних, як у 
маслі, плавати, дочок багатими посагами біскупськими наділяти, зятів пана-
ми пишногордішими починити і своїх свояків збагатити добром церковним, 
сирітським, убозьким, наданим вірними прихильниками сліду Христово-
го, – аби виробити їм славніші титули, з войських піднести на підкоморіїв, з 
підкоморіїв – на судіїв, з судіїв – на каштелянів, з каштелянів – на старост, 
з старост – на воєвод?”

Як особливий контраст з християнськими обов’язками владик Вишенський 
підносить використовування ними підданих церковних маєтностей в звичайнім 
дусі тодішнього панщинного хазяйства:

“Чи не робите ви, ваші милості, ще голоднішими алчих, не чините жаж-
дними бідних підданих, хоч вони носять той же образ Божий, що й ви, і 
були надані благочестивими християнами на сиріт церковних і виживлення 
їх, – а ви їх лупите, з гумна стоги й обороги волочите; самі з своїми слугами 
споживаєте їх труд і піт кривавий пожираєте, лежачи й сидячи, сміючися і 
граючися – горілки перепущені курите, пиво трійне превиборне варите і в 
пропасть свого неситого черева вливаєте; самі з гістьми своїми пресищаєтеся, 
а бідні піддані в своїй неволі й річного обходу свого задоволити не можуть, 
з дітьми своїми стискаються, їжі собі уймаючи, непевні, чи їм дотягне хліба 
до будучого урожаю...

Чи не обнажаєте їх ваші милості – коней, волів, овець забираєте з обори 
у бідних підданих, дані грошеві, дані поту і праці їх витягаєте, з них до живого 
лупите, обнажаєте, мучите, томите, до комяг і шкут безперестанку зимою й 
літом, в непогодний час гоните4. А самі, як ідоли, сидите на однім місці, – а як 
і трапиться того трупа ідолотвореного на інше місце перенести, то в колисках, 

1 Іронічно, замість звичайного: “сидячи”.
2 Католицькими титулами Вишенський титулує уніятських владик умисно, іронічно.
3 Велика і багато прибрана дворня була одною з головніших прикмет тодішнього 

багатства і розкоші.
4 Мова про сплави збіжжя й лісових виробів, котрими тоді головно промишляла 

шляхта.
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“свого” і станом, і вихованням, і світоглядом мусили трапляти до переконання 
шляхетської публіки. Але поруч нього підносив голос проти унії полеміст не 
меншого калібру, хоч і зовсім іншого напряму, цінний нам особливо як про-
дукт української культури й українського життя, – славний Іван Вишенський. 
Боротьба з латинською прелестю й унією становить центр його літературної 
діяльності, і в противність Філалєту Вишенський заступає погляди україн-
ського простого народу й близького до нього нижчого українського кліру. З 
становища широкого демократизму виступає він проти панських забаганок 
вищої єрархії, що привели її до унії, а з становища старої питоменної куль-
тури – против всякого схиляння в сторону західної, католицької культури.

Се його культурне старовірство ми мали нагоду пізнати ближче і вказати, 
наскільки мало відповідало воно духові часу. Далеко цінніші були з культурно-
історичного становища і знаходили ширший послух його гарячі, одушевлені 
проповіді, звернені против сучасного панства і панських капризів вищої єрархії, 
писані з становища широко демократичного, глибоко гуманного. Їх високий 
пафос, щире, гаряче чуття автора ще й нині пече наші серця, ворушить наше 
чуття, як ніяке інше писання тих часів. Гарячий, запальний, сильний у виразах 
часом до грубуватості, охочий до різких і сильних тонів у малюнках аж до 
надмірності, Вишенський був сотворений на народного провідника, трибуна, 
народного вождя, і гарячі, переломові часи унії як не можна більше відпо-
відали його вдачі. На жаль, обставини його життя зложилися інакше, і він сі 
найгарячіші часи пересидів в афонській печері, не приходячи в безпосередню 
стичність з українською суспільністю, не тільки що з народом.

Тепер ми маємо коло вісімнадцяти писань Вишенського, й хронологічно 
припадають вони головно на останнє десятиліття XVI в. і перше десятиліття 
XVII. Полишаючи на боці річі менш важні, ми маємо тут ряд трактатів, звер-
нених против латинської культури, католицтва й унії. З писань, присвячених 
унії, найбільше значіння має “Писаніє къ утекшимъ от провословноє вhры 
епископомъ” – найбільше розміром і одне з найбільш інтересних з історичного 
і літературного погляду писань Вишенського. Написане десь по соймі 1597 р. 
під свіжим вражінням довершення унії, воно дає незвичайну сильну, пряму, 
убійчу оцінку її авторів і тих мотивів, які привели їх до унії, і се писання Ви-
шенського мусило робити незвичайне вражіння у сучасників.

Приводом до написання сього “писанія”, по словах Вишенського, послу-
жила йому книжка, видана в обороні унії (мабуть, Скарги). Прочитавши її, він 
здивувався, що таких людей, якими знав він владик – авторів унії, забрала така 
ревність до віри й така відвага – робити таке велике й важне діло. Він шукає 
“сліду євангельського” в тих владиках, і замість того відкриває в них грубих 
егоїстів і матеріалістів, які на своїх владицтвах шукали розкоші, багатства, 
веселого панського життя. В дуже сильних, талановито намальованих образах 
малює він моральну й духовну нікчемність авторів унії.

“Нехай прокляті будуть владики, архимандрити й ігумени, що собі по-
робили фільварки з монастирів і міст святих і тільки самі в них з слуговинами 
й приятелями годуються з них, як худоба, на місцях святих лежачи1, збирають 
гроші з доходів, наданих на богомольців Христових, донькам своїм посаги 
збивають, синів одягають, жінок прибирають, слуг намножають, барви (лівреї) 
їм справляють, приятелів своїх збагачують, карети будують, коней ситих під 
масть підбирають, розкіш свою поганську сповняють...

Покажіть мені – хто з вас покинув дом, села, маєтки, рідню й мирське 
життя Господа ради? Чи не на те ваші милості й добилися біскупства2, аби 
знайти в церкві Божій ще більше сокровище маєтків, багатство скарбів гроше-
вих і доходів, намножити собі слуг удвоє і утроє проти того, як перше мали3, 
коронуватися славою віку сього, в достатках безпечальних і розкішних, як у 
маслі, плавати, дочок багатими посагами біскупськими наділяти, зятів пана-
ми пишногордішими починити і своїх свояків збагатити добром церковним, 
сирітським, убозьким, наданим вірними прихильниками сліду Христово-
го, – аби виробити їм славніші титули, з войських піднести на підкоморіїв, з 
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1 Іронічно, замість звичайного: “сидячи”.
2 Католицькими титулами Вишенський титулує уніятських владик умисно, іронічно.
3 Велика і багато прибрана дворня була одною з головніших прикмет тодішнього 

багатства і розкоші.
4 Мова про сплави збіжжя й лісових виробів, котрими тоді головно промишляла 

шляхта.
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наче дома сидячи, без недогоди переноситеся. Бідні ж піддані день і ніч на вас 
працюють і мучаться, а ви, їх кров і силу, працю і подвиг виссавши і нагих в 
оборі й коморі вчинивши, ваших вирванців, вам предстоящих (слуг), одягаєте 
фалендишами, утерфинами, каразіями1, аби красноглядством тих слуговин 
око потішити. Ті ж бідаки-піддані і простої сермяжки доброї не мають, щоб 
наготу свою покрити. Ви з їх поту повні мішки напихаєте грошима золотими, 
талярами, півталярниками, ортами, четвертаками й потрійниками напихаєте, 
суми в шкатулах складаєте, а ті бідаки й шеляга не мають, щоб солі купити”.

1 Дорогі сорти сукна.

Сильними виразами поганьбивши моральну пустоту й нікчемність пооди-
ноких членів уніятської змови й здискредитувавши таким чином унію уже в 
особах її репрезентантів і ініціаторів, Вишенський переходить до оцінки тих 
мотивів, якими владики мотивують свій перехід на унію, і тих аргументів, 
якими боронено правосильність унії. Він розбиває гадку, що владики мали 
право вчинити унію самі, без згоди й участі вірних, доводить, що такі люди, 
як владики-уніяти, не мають ніякого права вважатися пастирями, та боро-
нить право “овець” критично брати вчинки й поступовання своїх “пастирів”. 
Нарікання владик на патріарха Єремію, що він наробив великої шкоди й 
заколоту, піддавши “духовенство й церковні порядки під власть світських 
братств – “хлоповъ простыхъ, шевцовъ, сhдельниковъ и кожемяковъ надъ 
єпископовъ преложилъ”, – дає привід Вишенському до огненної філіппіки 
на тему рівності людей по природі й благодаті: “Як же ви духовними, та й не 
тільки духовними, а просто вірними (християнами) можете зватися, коли ви 
брата свого, однаково з вами во єдиній купелі хрещення і від єдиної матері 
благодаті родженого, вважаєте нижчим від себе, понижаєте, за ніщо маєте, 
хлопаєте, кожемякаєте, сідельникаєте1, шевцями на наругу називаєте? До-
бре – нехай буде хлоп, кожемяка, сідельник і швець; але пам’ятайте, що він 
брат ваш, у всім вам рівний. Чому? Тому що він в одно з вами триіпостасне 
божество, одним способом з вами хрестився, і не тільки що він одного з вами 
батька й матері – Христової віри й хрещення, але подвигом і діяльною вірою 
кожемяка може бути ліпший і чесніший. Чим ти кращий від хлопа? Чи ти не 
такий же хлоп, скажи? Чи ти не та ж матерія, глина і персть, ознайми мені!»

Боронячи патріарха від закидів владик, Вишенський ще раз відкриває 
моральну нікчемність владик, вказує ті дороги, якими дістаються вони на свої 
престоли – протекції, підкупи, просте купування на королівськім дворі. Тим 
пояснюється, що патріарх, вглянувши в відносини української церкви, поручив 
її не безбожним владикам, а вірним мирянам: “Архієреє широко реверендныє 
и на лектиках колишущіє пренебреглъ, а на простыхъ, вhрныхъ свhтскихъ 
людей, православныхъ христіанъ церковь Христову вложилъ и строєніє въ 
ней поручил”. I в прегарнім образку висміває він безпідставне “кокошення” 
владик перед тими вірними простаками: “Ті хлопи прості по своїх кучках і 
хатках сидять, а ми ж на престолах єпископських лежимо. Ті хлопи з одної 
мисочки поливку або борщик хлебчуть, а ми ж по кількадесят полумисків, 
ріжними смаками прикрашених, пожираємо. Ті хлопи бецьким або мурав-
ським2 ґермачком3 покриваються, а ми ж в атласі, адамашку та соболиних 
шубах ходимо. Ті хлопи самі собі й пани, й слуги, а ми по кількадесят слуг в 
барвах (лівреях) маємо. Перед тими хлопами ніхто славний шапки не здійме, 
а перед нами й воєводи здіймають та низько кланяються”.

1 Такі власні слівця, імпровізовані для сильнішого вражіння, – характеристична 
прикмета викладу Вишенського й його іронії.

2 Дешеві роди сукна.
3 Свитою.

“Главизни Агапіта” з образками старих князів. Київ, 1628.
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“Главизни Агапіта” з образками старих князів. Київ, 1628.
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“Хлопи Христові”, каже Вишенський, були і зісталися вищими від ар-
хиєреїв, що засудили Христа, від Іродів і Пілатів, до котрих прирівнює він 
владик, і сим моральним мотивом розв’язує питання, яке Філалєт опирав 
на прецедентах церковної історії, на текстах і т. д. Повість про чудо на горі 
Афонській, оповіджене далі Вишенським на доказ правдивості чуда в Бересті, 
ослаблює потім нервовий, гарячний тон писання. Воно закінчується в тонах 
спокійніших. Своє поучення владикам Вишенський замикає запевненням, 
що в усякім разі вірні православні не підуть за ними під власть папи: “Не 
надhйтеся нынh, не надhйтеся завтра, не надhйтеся позавтрію, в прійдущеє 
время и въ вhки вhковъ. Аминь”.

Се послання можна вважати верхом полемічної діяльності Вишенського, 
але за ним пішло ще кілька дуже цінних речей. Поява “Апокризиса” викликала 
у нього, в формі листа до кн. Острозького, дуже інтересний по оригінальності 

свого замислу й стильовості виконання 
плач над “нагле здохлим трупом” рим-
ської церкви, папської гордості й пихи, 
прирівняної до похвалок біблійного 
Рапсака: ся противхристиянська гор-
дість, мовляв, вбила папство й римську 
церкву, і Вишенський взиває вірних 
оплакати її труп. З сим листом до кн. 
Острозького в рукописях лучиться інше 
писання, назване Вишенським в реєстрі 
своїх статей “Порада, како да ся очистит 
церков Христова”. Поради сі взагалі 
не визначаються ані практичністю, ані 
глибиною: Вишенський взагалі в пози-
тивній часті своєї науки сильним не був 
ніколи. Поруч важних справ він чіпається 
таких дрібниць, як забави на гойдалках 
і колисках на Петра й Павла, ставлення 
пирогів і яєць на гроби, й ріжних пере-
житків поганських свят. Інтересніше, що 
супроти зради вищої єрархії Вишенський 
доходить тут до крайнього радикалізму, 
високохарактеристичного для сеї бурхли-

вої хвилі українського життя, – до повного церковного республіканізму, до 
непризнавання єрархії й духовної власті:

“Всякого такого, которій самъ наскакуєтъ, не пріймуйте, и отъ короля 
даного безъ вашого избранія – изжденhте и проклинhте. Не въ папежа 
бо вы крестилися и не въ королеву власть, да вамъ даєтъ волки и злодhи, 
разбойники и антихристови таинники. Лhпше бо вамъ безъ владыкъ 
и  безъ поповъ отъ диавола  поставленыхъ до церкви ходити и 

православіе хранити, нежели съ владыками и попами не отъ Бога званными 
у церкви быти и съ той ся ругать и православіе попирати”.

Відси один крок до нової, безпопівської церковної організації, – але 
для такого виводу треба було б чоловіка з більш практичним і позитивним 
укладом голови, а не Вишенського. Він же радить тільки, щоб православні 
перед вибором “пастиря” узаконили собі пост, бдіння й молитву, і коли Бог 
об’явить їм пастиря, предложили королеві до підтвердження. А як король не 
схоче? Тоді він оглухне й оніміє, пророчить Вишенський, бо він поставлений 
для справедливості, а не “фольґувати прелесті своєї віри”. “Толко вы къ Богу 
истиною ся обратhте, все тоє вамъ чудотворне устроитъ”, – запевняє Ви-
шенський. “Тих проклятих владик не приймайте ніяким чином та моліться, 
аби їх відігнано; коли ж світська власть 
не схоче (їх скинути), то визначіть собі 
день по всіх городах і моліться Богу – 
тоді побачите, хто панує над дурною 
Руссю і поневоленими греками!”

Так, се писав чоловік “не від мира 
сього”, – скільки сильний поривом 
свого безпосереднього чуття, стільки ж 
немічний там, де треба було поставити 
справу на практичний ґрунт. Люди, що 
ходили по землі, – братчики, шляхти-
чі, магнати, що організували петиції й 
протести, соймикові ухвали й соймові 
адреси, – сі люди, котрих погляди й 
становище представляє Філалєт, могли 
тільки поблажливо похитати головою 
над наївністю сього аскета, що жде 
чуда Божого для розв’язання конфлік-
ту з королівським правом патронату.

Вишенський і Філалєт – се дві 
колони величавої фасади сеї полемічної, 
чи релігійно-публіцистичної літератури. На інших писаннях ми не будемо 
спинятися тут, зазначимо тільки загальний результат.

Літературна боротьба православних з уніятами прояснила відносини 
й розвіяла без останку ілюзії, які пускали перед тим пропагандисти унії (а 
може, й самі щиро мали такі гадки), що перехід з православія на унію – се 
легкий, непомітний крок, трохи не саме тільки признання старшинства папи 
(пригадаймо книгу Скарги). Полеміка відкрила очі на глибоке провалля, яке 
зарисувалося між тими, що перейшли під зверхність римської церкви, й тими, 
що зісталися вірними церкві східній. Ті ріжниці – витвір тисячолітнього від-
мінного культурного і суспільно-політичного життя, що розвело світ західний 
і східний, римський і візантійський, – починали проявляти себе й тут, відколи 
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“Хлопи Христові”, каже Вишенський, були і зісталися вищими від ар-
хиєреїв, що засудили Христа, від Іродів і Пілатів, до котрих прирівнює він 
владик, і сим моральним мотивом розв’язує питання, яке Філалєт опирав 
на прецедентах церковної історії, на текстах і т. д. Повість про чудо на горі 
Афонській, оповіджене далі Вишенським на доказ правдивості чуда в Бересті, 
ослаблює потім нервовий, гарячний тон писання. Воно закінчується в тонах 
спокійніших. Своє поучення владикам Вишенський замикає запевненням, 
що в усякім разі вірні православні не підуть за ними під власть папи: “Не 
надhйтеся нынh, не надhйтеся завтра, не надhйтеся позавтрію, в прійдущеє 
время и въ вhки вhковъ. Аминь”.

Се послання можна вважати верхом полемічної діяльності Вишенського, 
але за ним пішло ще кілька дуже цінних речей. Поява “Апокризиса” викликала 
у нього, в формі листа до кн. Острозького, дуже інтересний по оригінальності 

свого замислу й стильовості виконання 
плач над “нагле здохлим трупом” рим-
ської церкви, папської гордості й пихи, 
прирівняної до похвалок біблійного 
Рапсака: ся противхристиянська гор-
дість, мовляв, вбила папство й римську 
церкву, і Вишенський взиває вірних 
оплакати її труп. З сим листом до кн. 
Острозького в рукописях лучиться інше 
писання, назване Вишенським в реєстрі 
своїх статей “Порада, како да ся очистит 
церков Христова”. Поради сі взагалі 
не визначаються ані практичністю, ані 
глибиною: Вишенський взагалі в пози-
тивній часті своєї науки сильним не був 
ніколи. Поруч важних справ він чіпається 
таких дрібниць, як забави на гойдалках 
і колисках на Петра й Павла, ставлення 
пирогів і яєць на гроби, й ріжних пере-
житків поганських свят. Інтересніше, що 
супроти зради вищої єрархії Вишенський 
доходить тут до крайнього радикалізму, 
високохарактеристичного для сеї бурхли-

вої хвилі українського життя, – до повного церковного республіканізму, до 
непризнавання єрархії й духовної власті:

“Всякого такого, которій самъ наскакуєтъ, не пріймуйте, и отъ короля 
даного безъ вашого избранія – изжденhте и проклинhте. Не въ папежа 
бо вы крестилися и не въ королеву власть, да вамъ даєтъ волки и злодhи, 
разбойники и антихристови таинники. Лhпше бо вамъ безъ владыкъ 
и  безъ поповъ отъ диавола  поставленыхъ до церкви ходити и 

православіе хранити, нежели съ владыками и попами не отъ Бога званными 
у церкви быти и съ той ся ругать и православіе попирати”.

Відси один крок до нової, безпопівської церковної організації, – але 
для такого виводу треба було б чоловіка з більш практичним і позитивним 
укладом голови, а не Вишенського. Він же радить тільки, щоб православні 
перед вибором “пастиря” узаконили собі пост, бдіння й молитву, і коли Бог 
об’явить їм пастиря, предложили королеві до підтвердження. А як король не 
схоче? Тоді він оглухне й оніміє, пророчить Вишенський, бо він поставлений 
для справедливості, а не “фольґувати прелесті своєї віри”. “Толко вы къ Богу 
истиною ся обратhте, все тоє вамъ чудотворне устроитъ”, – запевняє Ви-
шенський. “Тих проклятих владик не приймайте ніяким чином та моліться, 
аби їх відігнано; коли ж світська власть 
не схоче (їх скинути), то визначіть собі 
день по всіх городах і моліться Богу – 
тоді побачите, хто панує над дурною 
Руссю і поневоленими греками!”

Так, се писав чоловік “не від мира 
сього”, – скільки сильний поривом 
свого безпосереднього чуття, стільки ж 
немічний там, де треба було поставити 
справу на практичний ґрунт. Люди, що 
ходили по землі, – братчики, шляхти-
чі, магнати, що організували петиції й 
протести, соймикові ухвали й соймові 
адреси, – сі люди, котрих погляди й 
становище представляє Філалєт, могли 
тільки поблажливо похитати головою 
над наївністю сього аскета, що жде 
чуда Божого для розв’язання конфлік-
ту з королівським правом патронату.

Вишенський і Філалєт – се дві 
колони величавої фасади сеї полемічної, 
чи релігійно-публіцистичної літератури. На інших писаннях ми не будемо 
спинятися тут, зазначимо тільки загальний результат.

Літературна боротьба православних з уніятами прояснила відносини 
й розвіяла без останку ілюзії, які пускали перед тим пропагандисти унії (а 
може, й самі щиро мали такі гадки), що перехід з православія на унію – се 
легкий, непомітний крок, трохи не саме тільки признання старшинства папи 
(пригадаймо книгу Скарги). Полеміка відкрила очі на глибоке провалля, яке 
зарисувалося між тими, що перейшли під зверхність римської церкви, й тими, 
що зісталися вірними церкві східній. Ті ріжниці – витвір тисячолітнього від-
мінного культурного і суспільно-політичного життя, що розвело світ західний 
і східний, римський і візантійський, – починали проявляти себе й тут, відколи 
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уніятська частина української церкви 
й суспільності переступила ту велику 
границю й почала приподоблятися до 
науки, поглядів і напрямів латинської 
церкви. Правда, вона не розривала 
вповні з старою візантійською тра-
дицією, з обрядом, з літературною й 
артистичною стороною старої віри, 
з її культурною стороною взагалі. З 
другого боку, хоч православна сторо-
на старалася відсвіжити свої зв’язки 
з грецьким світом, з візантійською 
культурою й традицією, сей рух був 
слабкий в порівнянні з культурними 
впливами латинського світу, яким під-
падала й православна суспільність, її 
школа й письменство. Се зменшувало 

трохи той глибокий розділ між православною масою й уніятськими відщепен-
цями в сфері культурній. Але в сфері чисто церковній, догматичній розділ 
був величезний.

Літературна полеміка виказала се зовсім ясно на перших же кроках, і тим, 
мабуть, поясняється певне ослаблення її енергії, помітне по перших роках. 
Коли вияснилося, яка неперехідна безодня ділить догматичні погляди сеї й 
тої сторони, коли полеміка українських православних і уніятів стала сходити 
на старі дороги полеміки греків з римлянами, – сими відвічними паралель-
ними дорогами можна було йти в нескінченність без всякої надії коли-небудь 
стрінутися й порозумітися. Православна сторона на перших же кроках своєї 
полеміки показала, що вона розуміє глибокий контраст догматичної сторони 
обох таборів, що вона сильно стоїть на своїй позиції й потрапить її оборонити 
від всякого нападу. З другого боку, сторона уніятська стала на становищі 
латинської догматики й її засобами повела війну – й зачіпну, й відпорну. 
Супроти того переконати противника не було ніякої надії – богословською 
і всякою іншою аргументацією можна було тільки скріпляти своїх в почутті 
своєї моральної сили й правоти.

Інші способи боротьби мали рішити будучність обох груп і заразом – 
будучність національного українського життя.

ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА

е тільки і як тільки можна, польське правительство, не спиняю-
чися ні перед чим, робило все на те, аби скріпити впливи і силу 
уніятської групи. Воно стає на тім становищі, що перехід на 
унію владик нічим не змінив їх прав і власті, і вони зістаються 
єдиною законною властю для всіх людей грецького закону. 
Тому наказує послух владикам і силкується всіх православних 

привести до послушності їм як своїм законним пастирям. Коли б се удалось, 
то річ зводилася б до того тільки, щоб з часом всі єрархічні місця замістити 
уніятами. Право патронату давало королеві на се повну спромогу, і вже від 
1595 р. король роздає владицтва під умовою, що кандидат буде держатися унії. 
А поки зіставалися між єрархією противники унії, він старався їм на кождім 
кроці дати почути свою тяжку руку та їх коштом зміцнити сили уніятів. Прав-
да, не завсіди сі розпорядження сповнялися, але тенденція правительства була 
зовсім ясна, й православна суспільність мусила напружити всі свої сили, аби 
положити край сій політиці, яка засуджувала православну церкву на вимертя.

Коли рішення православного Берестейського собору, предложені коро-
леві, не були сповнені, – унія не була скасована, владик-уніятів не скинено, 
а навпаки – король став цілком по стороні уніятського собору, – тоді пра-
вославні, як постановили вперед, рішили доходити своєї справи на соймі. 
Домагання, щоб унію було уневажнено і владик-відщепенців скинено, було 
внесено православною шляхтою зараз на грудневі соймики 1596 р., і потім, 
почавши від весняного сойму 1597 р., в сім напрямі не переставала вестися 
енергійна боротьба на парламентарнім полі.

Православні виступали організованими силами всіх останків українського 
і білоруського панства (польський парламентаризм, відома річ, давав голос 
тільки шляхетській верстві). Вірними союзниками православних були протес-
танти: в 1599 р. між ними був уложений формальний союз (конфедерація) для 
оборони своїх релігійних і культурних інтересів, і хоч сила протестантів падала 

“Знаменіє” Печерської лаври 
(з київських видань).
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уніятська частина української церкви 
й суспільності переступила ту велику 
границю й почала приподоблятися до 
науки, поглядів і напрямів латинської 
церкви. Правда, вона не розривала 
вповні з старою візантійською тра-
дицією, з обрядом, з літературною й 
артистичною стороною старої віри, 
з її культурною стороною взагалі. З 
другого боку, хоч православна сторо-
на старалася відсвіжити свої зв’язки 
з грецьким світом, з візантійською 
культурою й традицією, сей рух був 
слабкий в порівнянні з культурними 
впливами латинського світу, яким під-
падала й православна суспільність, її 
школа й письменство. Се зменшувало 

трохи той глибокий розділ між православною масою й уніятськими відщепен-
цями в сфері культурній. Але в сфері чисто церковній, догматичній розділ 
був величезний.

Літературна полеміка виказала се зовсім ясно на перших же кроках, і тим, 
мабуть, поясняється певне ослаблення її енергії, помітне по перших роках. 
Коли вияснилося, яка неперехідна безодня ділить догматичні погляди сеї й 
тої сторони, коли полеміка українських православних і уніятів стала сходити 
на старі дороги полеміки греків з римлянами, – сими відвічними паралель-
ними дорогами можна було йти в нескінченність без всякої надії коли-небудь 
стрінутися й порозумітися. Православна сторона на перших же кроках своєї 
полеміки показала, що вона розуміє глибокий контраст догматичної сторони 
обох таборів, що вона сильно стоїть на своїй позиції й потрапить її оборонити 
від всякого нападу. З другого боку, сторона уніятська стала на становищі 
латинської догматики й її засобами повела війну – й зачіпну, й відпорну. 
Супроти того переконати противника не було ніякої надії – богословською 
і всякою іншою аргументацією можна було тільки скріпляти своїх в почутті 
своєї моральної сили й правоти.

Інші способи боротьби мали рішити будучність обох груп і заразом – 
будучність національного українського життя.

ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА

е тільки і як тільки можна, польське правительство, не спиняю-
чися ні перед чим, робило все на те, аби скріпити впливи і силу 
уніятської групи. Воно стає на тім становищі, що перехід на 
унію владик нічим не змінив їх прав і власті, і вони зістаються 
єдиною законною властю для всіх людей грецького закону. 
Тому наказує послух владикам і силкується всіх православних 

привести до послушності їм як своїм законним пастирям. Коли б се удалось, 
то річ зводилася б до того тільки, щоб з часом всі єрархічні місця замістити 
уніятами. Право патронату давало королеві на се повну спромогу, і вже від 
1595 р. король роздає владицтва під умовою, що кандидат буде держатися унії. 
А поки зіставалися між єрархією противники унії, він старався їм на кождім 
кроці дати почути свою тяжку руку та їх коштом зміцнити сили уніятів. Прав-
да, не завсіди сі розпорядження сповнялися, але тенденція правительства була 
зовсім ясна, й православна суспільність мусила напружити всі свої сили, аби 
положити край сій політиці, яка засуджувала православну церкву на вимертя.

Коли рішення православного Берестейського собору, предложені коро-
леві, не були сповнені, – унія не була скасована, владик-уніятів не скинено, 
а навпаки – король став цілком по стороні уніятського собору, – тоді пра-
вославні, як постановили вперед, рішили доходити своєї справи на соймі. 
Домагання, щоб унію було уневажнено і владик-відщепенців скинено, було 
внесено православною шляхтою зараз на грудневі соймики 1596 р., і потім, 
почавши від весняного сойму 1597 р., в сім напрямі не переставала вестися 
енергійна боротьба на парламентарнім полі.

Православні виступали організованими силами всіх останків українського 
і білоруського панства (польський парламентаризм, відома річ, давав голос 
тільки шляхетській верстві). Вірними союзниками православних були протес-
танти: в 1599 р. між ними був уложений формальний союз (конфедерація) для 
оборони своїх релігійних і культурних інтересів, і хоч сила протестантів падала 

“Знаменіє” Печерської лаври 
(з київських видань).
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з дня на день, але в сім часі вони ще мали значіння. При їх помочі православні 
на т. зв. соймиках українських і білоруських повітів (себто повітових з’їздах, 
де вибиралися депутати на сойм і укладалися для них інструкції) проводили 
звичайно свої домагання. Але ціла посольська палата сойму (палата депутатів 
шляхетських) не інтересувалася українсько-білоруськими постулатами і в 
цілості їх звичайно не підтримувала. Грізьби православних і протестантських 
депутатів, що вони “зірвуть сойм”, себто зроблять неважними його ухвали 
своїм протестом, не робили відповідного вражіння, бо від соймових ухвал пра-
вительство не сподівалося нічого важного. Отже, православним приходилося 
вдоволятися своїми сепаратними протестами і заявами правительству, а се не 
дбало про них і далі хотіло держатися своєї політики: ігнорувати той розділ, 
який стався в українсько-білоруській церкві й суспільності, та вважати уніят-
ський єпископат за єдину законну власть всеї українсько-білоруської церкви. 

Аж на соймі 1601 р. обставини уложили так, що православні депутати, 
підтримані протестантами, могли змусити і цілу посольську палату і прави-
тельство серйозно рахуватися з їх домаганнями. Правительству доконче треба 
було надзвичайних кредитів на розпочату Ливонську війну. Палата готова 
була ухвалити сі кредити. Тоді православні й протестантські посли заявили, 
що вони пристануть на се тільки під умовою заспокоєння релігійної справи, 
інакше сойм зірвуть. Сим разом погроза ся не була безплідна: посольська 
палата включила в проект соймових постанов також певні закони для за-
спокоєння православних. Але правительство не пристало, і православні з 
протестантами сойм зірвали.

Такий успіх, поки що чисто моральний тільки, збільшив їх енергію, і вони 
повторяють свою тактику з новою силою на соймі 1603 р. Правительство сим 
разом побачило себе змушеним до уступок. Вони мали частковий, конкретний 
характер, не рішали справи принципіально, але православні рішили на по-
чаток вдоволитися й ними. Загальне невдоволення шляхти на короля й його 
дорадників, що замітно наростало в останніх літах, обіцювало православним 
в будучності більші успіхи, й вони з протестантами пильнували використа-
ти для своїх інтересів сей загальний конфлікт правительства шляхетською 
суспільністю. З свого боку, провідники шляхетської опозиції, щоб мати по 
своїй стороні православних, вимагають в своїх домаганнях також заспокоєння 
жадань православних. Під натиском сих обставин правительство робило їм 
частинні уступки, але не хотіло дати уступок більш принципіальних, не хотіло 
зійти з того становища супроти унії, на якім стало.

Сойми 1605 і 1606 рр. були зірвані правительством, що не хотіло при-
йняти законопроектів, предложених посольською палатою. Тоді шляхетська 
опозиція перейшла в справжнє повстання (так званий рокош Зебжидовсько-
го). Шляхетський з’їзд в Любліні виладив акт обжалування против політики 
короля і його лихих дорадників і закликав, щоб король явився на новий з’їзд в 
Сандомир – оправдатися й дати обіцянки на будуче; а як король на сей з’їзд 

не явився і почав громадити навколо себе своїх прихильників й військо, тоді 
Сандомирський з’їзд оголосив, що позбавляє трону короля. Король зі своєю 
камаріллю встиг, одначе, підкопати ґрунт у опозиції: виробив свій проект за-
конів, де було прийнято ряд опозиційних домагань, і завдяки сьому перетягнув 
більш умірковану частину повстанців на свій бік, а гурток непримиренних по-
громило його військо без труду (осінь 1606). Одначе рокошевий рух не згинув, 
а відновився з новою силою, коли сойм 1607 р. правительствена більшість 
повела в напрямі правительственім, і тільки в 1608 р. наступило формальне 
помирення короля з рокошанами. Тоді і король, і сенатори обіцяли, що шля-
хетські постулати, коли вони будуть предложені нормальним законодатним 
способом, будуть сповнені, і всі учасники рокошу дістали повну амністію.

Сей бурхливий час і обставини рокошевого руху були дуже діяльно 
використовувані в своїх інтересах право-
славною суспільністю, українською й біло-
руською. В перших стадіях рокошу вона 
брала діяльну участь, а її союзники-про-
тестанти стояли на чолі цілого рокошевого 
руху. Януш Радзивілл, внук Острозького, 
був маршалком рокошу, а “великий при-
ятель” старого князя – каштелян пер-
новський Стабровський – був духовним 
провідником рокошан в головнім моменті 
рокошу – Сандомирськім з’їзді – і гаря-
чим оборонцем домагань православних. В 
Люблінськім з’їзді, як довідуємося, крім 
шляхетських послів брали участь деле-
гати братств і духовних православних. В 
Сандомирськім з’їзді взяла участь шляхта 
з воєводств Волинського, Київського, 
Брацлавського (менше з Подільського і Руського, що більше горнулися до 
правительственого табору). Особливо багато мусило бути волинян, що на 
своїм соймику ухвалили їхати на з’їзд усім, аби не сталось чогось противного 
їх інтересам. Був дехто і з православного духовенства; правдоподібно, були 
також відпоручники братств.

Сама ідея рокошу захоплювала православних мало: монархічне почуття 
традиційно було досить сильне у православної суспільності, а місцеві інте-
реси України (справа оборони від татар) теж веліли їм більше інтересуватися 
зміцненням королівської власті й її ресурсів, ніж дальшим розвоєм шляхетської 
анархії, до якої змагав рокош. Серед рокошан православні становили праве, 
менш опозиційне крило і рокошевий рух вони використовували тільки для 
натиску на правительство в своїх власних справах. Тимчасом як польська 
шляхта займалася редакцією загальних жадань, українська шляхта виробила 

Патріарх Єремія.
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з дня на день, але в сім часі вони ще мали значіння. При їх помочі православні 
на т. зв. соймиках українських і білоруських повітів (себто повітових з’їздах, 
де вибиралися депутати на сойм і укладалися для них інструкції) проводили 
звичайно свої домагання. Але ціла посольська палата сойму (палата депутатів 
шляхетських) не інтересувалася українсько-білоруськими постулатами і в 
цілості їх звичайно не підтримувала. Грізьби православних і протестантських 
депутатів, що вони “зірвуть сойм”, себто зроблять неважними його ухвали 
своїм протестом, не робили відповідного вражіння, бо від соймових ухвал пра-
вительство не сподівалося нічого важного. Отже, православним приходилося 
вдоволятися своїми сепаратними протестами і заявами правительству, а се не 
дбало про них і далі хотіло держатися своєї політики: ігнорувати той розділ, 
який стався в українсько-білоруській церкві й суспільності, та вважати уніят-
ський єпископат за єдину законну власть всеї українсько-білоруської церкви. 

Аж на соймі 1601 р. обставини уложили так, що православні депутати, 
підтримані протестантами, могли змусити і цілу посольську палату і прави-
тельство серйозно рахуватися з їх домаганнями. Правительству доконче треба 
було надзвичайних кредитів на розпочату Ливонську війну. Палата готова 
була ухвалити сі кредити. Тоді православні й протестантські посли заявили, 
що вони пристануть на се тільки під умовою заспокоєння релігійної справи, 
інакше сойм зірвуть. Сим разом погроза ся не була безплідна: посольська 
палата включила в проект соймових постанов також певні закони для за-
спокоєння православних. Але правительство не пристало, і православні з 
протестантами сойм зірвали.

Такий успіх, поки що чисто моральний тільки, збільшив їх енергію, і вони 
повторяють свою тактику з новою силою на соймі 1603 р. Правительство сим 
разом побачило себе змушеним до уступок. Вони мали частковий, конкретний 
характер, не рішали справи принципіально, але православні рішили на по-
чаток вдоволитися й ними. Загальне невдоволення шляхти на короля й його 
дорадників, що замітно наростало в останніх літах, обіцювало православним 
в будучності більші успіхи, й вони з протестантами пильнували використа-
ти для своїх інтересів сей загальний конфлікт правительства шляхетською 
суспільністю. З свого боку, провідники шляхетської опозиції, щоб мати по 
своїй стороні православних, вимагають в своїх домаганнях також заспокоєння 
жадань православних. Під натиском сих обставин правительство робило їм 
частинні уступки, але не хотіло дати уступок більш принципіальних, не хотіло 
зійти з того становища супроти унії, на якім стало.

Сойми 1605 і 1606 рр. були зірвані правительством, що не хотіло при-
йняти законопроектів, предложених посольською палатою. Тоді шляхетська 
опозиція перейшла в справжнє повстання (так званий рокош Зебжидовсько-
го). Шляхетський з’їзд в Любліні виладив акт обжалування против політики 
короля і його лихих дорадників і закликав, щоб король явився на новий з’їзд в 
Сандомир – оправдатися й дати обіцянки на будуче; а як король на сей з’їзд 

не явився і почав громадити навколо себе своїх прихильників й військо, тоді 
Сандомирський з’їзд оголосив, що позбавляє трону короля. Король зі своєю 
камаріллю встиг, одначе, підкопати ґрунт у опозиції: виробив свій проект за-
конів, де було прийнято ряд опозиційних домагань, і завдяки сьому перетягнув 
більш умірковану частину повстанців на свій бік, а гурток непримиренних по-
громило його військо без труду (осінь 1606). Одначе рокошевий рух не згинув, 
а відновився з новою силою, коли сойм 1607 р. правительствена більшість 
повела в напрямі правительственім, і тільки в 1608 р. наступило формальне 
помирення короля з рокошанами. Тоді і король, і сенатори обіцяли, що шля-
хетські постулати, коли вони будуть предложені нормальним законодатним 
способом, будуть сповнені, і всі учасники рокошу дістали повну амністію.

Сей бурхливий час і обставини рокошевого руху були дуже діяльно 
використовувані в своїх інтересах право-
славною суспільністю, українською й біло-
руською. В перших стадіях рокошу вона 
брала діяльну участь, а її союзники-про-
тестанти стояли на чолі цілого рокошевого 
руху. Януш Радзивілл, внук Острозького, 
був маршалком рокошу, а “великий при-
ятель” старого князя – каштелян пер-
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Сандомирськім з’їзді взяла участь шляхта 
з воєводств Волинського, Київського, 
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Патріарх Єремія.
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начерк своїх домагань, в виді проекту закону, а в нім звернула увагу головно 
на свої пекучі справи.

В справі релігійній проектувала вона наново, щоб митрополита і владик-
уніятів було скинено, маєтності їх забрано, а на будуче православні посади 
роздавалися людям православним, “послушенства патріаршого”, шляхетського 
походження, “місцевим обивателям”, вибраним свобідним вибором: тим самим 
касувалися королівські права патронату. Всі процеси й засуди в справах релігії 
мали бути покасовані, а щоб не було на будуче спорів про духовну юрисдикцію 
(римську у уніятів, патріаршу у православних), всі духовні справи надалі мали 
йти до судів загальних – земських, гродських і трибунальських.

У справах суспільно-національних було піднесено жадання, щоб прави-
тельство не занедбувало прав і привілегій, признаних українським землям 
актом 1569 р.; щоб при королівській канцелярії були українські писарі, які б 
по-українськи, “не відступаючи від статуту і звичаїв тих земель”, вели всякі 
справи воєводств Київського, Волинського і Брацлавського, не виключаючи 
й справ міських.

В сфері культурній пізніше додано ще домагання, щоб при єпархіях право-
славних заложено семінарії для виховання “діток шляхетських” (не забуваймо, 
що весь рух мав характер шляхетський).

Правительствена партія, стараючися розділити партію рокошеву та від-
тягнути від неї більш умірковані елементи, мала на оці також і українську 
групу рокошан і постановила піти назустріч її домаганням. В проекті законів, 
виробленім на Віслицькім з’їзді й пересланім потім рокошанам, знаходимо 
кілька точок, вложених як відповідь на жадання православної шляхти. В 
справі релігійній король обіцяв не роздавати “достоєнств і добр релії грець-

кої” інакше, як тільки “людемъ 
шляхецъкимъ народу руского и 
релhи кгрецъкоє”, прирікав не 
робити ніяких трудностей нікому 
в справах віри, в богослуженні і 
обрядах в містах, містечках і се-
лах; “не загороджувати дороги” 
до урядів і ремесел по містах, од-
наче – “водлуг давныхъ правъ 
мhстъ оныхъ”, і т. ін. Було все 
се, як бачимо, стилізоване менш 
докладно, менш певно, ніж хо-
тіли православні, й, очевидно, 
умисно так неясно висловлю-
валося. Але українська шляхта 
рішила краще йти на сі, хоч як 
загально й непевно стилізовані, 

уступки правительства, ніж зв’язувати долю своїх домагань з долею рокошу, 
що вже тоді виглядала досить непевно. Скоро тільки віслицькі артикули були 
предложені на Сандомирський з’їзд, більш умірковані елементи з-поміж ро-
кошан стали переходити до короля, і між ними “велика купа русі і волинян” 
покинула рокошан і подалася до королівського табору.

Вінчала сі змагання соймова постанова 1607 p., прийнята королем, такого 
змісту:

“Заспокоюючи грецьку релігію, що має здавна свої права, запевняємо, 
що достоїнств і маєтностей духовних не будемо роздавать інакше, як тільки 
відповідно до їх фундацій і давніх звичаїв, признаних нашими предками, себто 
людям шляхетського стану, руської народності, справжньої грецької віри, не 
ставлячи перешкод їх сумлінню і їх праву, ані не забороняючи, ані не пере-
шкоджаючи їм в свобіднім відправлюванні Служби Божої.

Також церковні братства грецької релігії зіставляємо при їх правах і 
привілегіях.

Процеси і всякі судові акти та баніції, постановлені в яких-небудь судах 
Корони і В. кн. Литовського на духовні особи, касуємо і ті особи від них 
увільняємо”.

Се було мало в порівнянні з домаганнями православних, але вони були 
готові поки що вдоволитися й тим. Та уступка правительства не була щира. 
Правительство умисно стилізувало закон 1607 р., можливо, загально і задер-
жавши в своїх руках іменування єрархії, хотіло далі триматися своєї політики: 
під іменем людей “руської народності й справжньої грецької віри” наміряло-
ся проводити на єрархічні становища українсько-білоруської церкви самих 
уніятів. Саме під час сойму 1607 р. вмер старий грішник, владика луцький 
Терлецький, і король дав луцьке владицтво волинському шляхтичу Остафію 
Єловичу-Малинському, знаному за явного прихильника унії й латинства. Се 
визначення нового владики могло, таким чином, бути відразу оцінене – що 
воно значило. Тому волинські депутати опротестували й стилізацію закону 
1607 р., й визначення Малинського, а православні круги приготувалися до 
нового натиску на правительство при найближчій нагоді.

Обставини були того роду, що православні справді могли покладати надії 
на сойм та думати про натиск на правительство. Рокошеве заворушення ще не 
вивітрилося, а тривожні обставини на північнім сході – перспектива москов-
ської кампанії і війна шведська, що тягнулася далі, змушували правительство 
за всяку ціну бажати внутрішнього спокою і кредитів на заграничні справи.

На жаль, ми не маємо ближчих подробиць про соймові наради і не зна-
ємо, як використовувалися православними сі відносини для своїх справ. Їх 
бажання прихильного для них роз’яснення закону 1607 р., очевидно, було 
підтримане й іншими елементами: правительство обіцяло, що на найближчім 
соймі воно постарається “основніше успокоїти грецьку релігію”. Тим часом 
проголошувався повний спокій “між духовними властями, що прийняли унію з 

Церква св. Миколая в Бересті, де була 
проголошена унія (з рисунка XVIII в.).
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Римом, і тими, які не хочуть на те пристати”, та спокійне тимчасове володіння 
тим, хто що має, під великою грошевою зарукою, а всякі правонарушення мав 
на будуче розбирати світський трибунал.

Се була важна постанова: вона сповняла, хоч у формі тимчасовій, рокошеве 
домагання православних, аби всі справи з духовними судилися звичайними 
світськими (шляхетськими) судами, і при тодішнім настрої трибуналу таке 
рішення могло православним обіцювати дуже багато.

Але правительство таки й сим разом не було щиріше в своїй уступці, як 
попереднього сойму, і, згодившися на соймі на юрисдикцію світського трибуна-
лу, в друкованім тексті закону самовільно змінило, або, без церемоній кажучи, 
сфальшувало його зміст, так що справи православних з уніятами мали підлягати 
не повному трибуналові, а його духовному департаментові – т. зв. “мішаному 
судові”, зложеному з чотирьох делегатів трибуналу і чотирьох римсько-като-
лицьких духовних, і се, розуміється, вповні зміняло справу.

Такі були результати де- 
сятилітньої кампанії право-
славних проти унії. Постара-
ємось їх оцінити.

Два були напрями в сій 
боротьбі – культурно-літе-
ратурний і політичний.

Успіх першого – руху 
на полі культурного поступу, 
освіти, літературної полемі-
ки – був моральний, але ве- 
ликого безсумнівного значін-
ня. Українське громадянство 
дало реванш тим, хто засу-
джував його на національну 
смерть як “дурну Русь”, як 

пропащу суспільність, заперечував можливість не тільки якоїсь національної 
культури, але простого ведення культурного життя на своїх національних під-
ставах, орудуючи своєю мовою, своїми традиціями. Українська суспільність 
(з білоруською разом) своєю культурною діяльністю – і спеціально публі-
цистичною, полемічною літературою сих літ – задала брехню сим пересудам: 
доказала жизненність свою і здатність до поступу і розвою, показала, що 
для того поступу і розвою їй бракує тільки прав, свободи від перешкод, які 
ставилися їй неприхильними політичними обставинами.

Парламентарна боротьба, звернена на скасування тих перешкод, тих 
ограничень національного життя, не мала тривких успіхів.

Православна справа вилетіла нагору на гребені загальношляхетської роко-
шевої хвилі розбушованої Речі Посполитої. І правительство мусило уступати, 

властиво – удавати, що уступає. Але хвиля потахла, осіла й православний 
човен сів на мілині.

Рокошевий фермент ослаб. Московська “смута” захопила увагу й інтереси 
польських політиків. Тріумфи московської політики Жиґимонта, осягнені в 
рр. 1610–1611, переломили на його користь настрій шляхетської суспільності. 
А хоч за сими тріумфами й пішли потім розчарування, загранична політика 
поставила такі поважні питання польській суспільності, що перед ними мусили 
відійти на другий план внутрішні, в тім і релігійні справи. “Коли хата горить, 
не пора робити в ній порядки”, – гово-
рили на соймі 1613 р., і сими аргументами 
спихано з дневного порядку всякі сер-
йозні дебати про заспокоєння релігійної 
справи. Православним і протестантам 
на сих соймах не удалося навіть скільки-
небудь серйозно поставити справу про 
самовільну зміну правительством закону 
про юрисдикцію трибуналу. Посольська 
палата стала знову байдужою до до-
магань православних. А правительство 
Жиґимонта в релігійних справах невбла-
ганно використовує се й пильнує кождої 
нагоди, аби проводити свою релігійну 
політику. А найгірше, що слабшав сам у 
собі православний елемент.

Все рідшали ряди православних се-
ред панства й заможної шляхти, що одна могла підносити голос на оборону 
православної віри, служила захистом і для православного духовенства, і для 
братств, і для всяких православних інституцій, та підтримувала в шляхетській 
суспільності Польщі престиж і значіння “руського народу” заразом з “русь-
кою” чи “грецькою” вірою. Як ми знаємо, кінець ХVІ і перша чверть XVII в. 
були часами сильного польщення українського панства в тих частях України, 
де ще воно стояло, – на Волині і в Київщині. Воно переходило на латинство, 
підпадало впливам державної культури, тратило інтерес до своєї стихії й скоро 
розірвало з нею зовсім. Політика Жиґимонта – не давати ходу дисидентам, 
православним і протестантам, мала свій вплив і повільно, але нехибно робила 
своє діло. “Що дальше, тим більше, через те тільки, що ми сильно стоїмо при 
своїй вірі, відсувають нас від почестей і хліба Речі Посполитої: не можемо 
мати приступу до місць сенаторських, дигнітарств, урядів, староств, держав і 
інших корисних занять, навіть до служби Речі Посполитій не маємо приступу 
також, як інші”, – говорять в своїй конфедерації ще в 1599 р. протестанти й 
православні; що більше – і в приватних наших справах і заходах коло добро-
го імені і поваги ми стрічаємо замість охоти й прихильності всякі трудності й 

Руїни церкви Богоявлення в Острозі.

Руїни Братської церкви в Луцьку.
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Римом, і тими, які не хочуть на те пристати”, та спокійне тимчасове володіння 
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дало реванш тим, хто засу-
джував його на національну 
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ставах, орудуючи своєю мовою, своїми традиціями. Українська суспільність 
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ограничень національного життя, не мала тривких успіхів.
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шевої хвилі розбушованої Речі Посполитої. І правительство мусило уступати, 
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про юрисдикцію трибуналу. Посольська 
палата стала знову байдужою до до-
магань православних. А правительство 
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нагоди, аби проводити свою релігійну 
політику. А найгірше, що слабшав сам у 
собі православний елемент.
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де ще воно стояло, – на Волині і в Київщині. Воно переходило на латинство, 
підпадало впливам державної культури, тратило інтерес до своєї стихії й скоро 
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го імені і поваги ми стрічаємо замість охоти й прихильності всякі трудності й 

Руїни церкви Богоявлення в Острозі.

Руїни Братської церкви в Луцьку.
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перешкоди”. І се робило своє. Що далі, то більше з’являлося слабодухів, які 
вирікалися батьківської віри, щоб відчинити собі двері “до почестей і хліба 
Речі Посполитої”.

Рідшали ряди вірних союзників православних в їх політичній боротьбі – 
протестантів. Все менше лишалося вірних сій вірі, а й ті вірні тратили впливи 
супроти зросту католицької правовірності і неприязної їм політики двору. Їх 
дійсно поминали з усякими урядами і відзнаками.

Трудно було вести яку-небудь серйозну політичну акцію в таких обстави-
нах, і жаль та розпука мусили проймати православних супроти невблаганної 
ворожнечі правительства, неустанного зросту католицьких та уніятських 
елементів та упадку православних завдяки витривалій, консеквентній і зручно 
направлюваній єзуїтськими дорадниками політиці правительства й двору.

Образ тодішньої зневіри дає славний “Тренос” (себто похоронний плач) 
Максима, в чернецтві Мелетія Смотрицького. Навіяний безпосередньо віден-
ським погромом православних в 1610 р., він характеризує загальний упадок 
православної церкви в землях українських і білоруських і з сього погляду, а 
також і як твір українця і вихованця української школи, має пов не право на 
нашу увагу.

Православні цінили історично-догматичну вартість його трактату, у 
католиків і уніятів заболіло особливо від сатирично-полемічного матеріалу, 
щедрою рукою зібраного Смотрицьким з старих і нових історій римської 
церкви, щоб схарактеризувати розклад, моральну гниль папства і латинської 
церкви і тим відповісти на виводи католиків про упадок і поневолення східної 
церкви. Небезпечними здавалися їм і жалі на утиск православної церкви в 
Польщі. Хвиля була така, коли треба було думати про приєднання до Польщі 
Московщини, – саме мала рішатися справа злуки її з Польщею, і в правитель-
ствених кругах затривожилися, що “Тренос” може зробити лиху рекомендацію 
Польщі в московських кругах. Спеціально та обставина, що книжка пущена 
була як нібито переклад з грецького, тривожила правительствених політиків, 
бо се могло надати їй особливий авторитет. Король на перші вісті про вихід з 
віленської друкарні “якихось пашквілів против власті” наказав перевести слід-

ство, заарештувати друкарів 
і авторів, попалити книжки. 
Для нас же з історичного, 
а також і з літературного 
становища особливий інте-
рес мають головно ті сторін-
ки, де Смотрицький дуже 
сильно й патетично описує 
сучасний упадок православ-
ної церкви й винародовлення 
української суспільності:

“Горе мені, бідній, горе, нещасливій, – каже православна церква, – по-
грабованій, позбавленій всіх моїх маєтків, обдертій з шат моїх на прилюдну 
ганьбу мого тіла і обтяженій незносними тягарами! Руки мої в оковах, ярмо 
на шиї, пута на ногах, ланцюг на крижах, над головою огонь невгасимий, з 
усіх боків крики, страх, переслідування! Колись красна й багата, я зогиджена 
і убога. Колись була королевою, любленою всім світом, тепер всі гордять і 
знущаються з мене. Все, що живо, – народи і всі люди землі, – приступіть 
і послухайте голосу мого! Довідайтесь, чим була я давніше, і подивуйтесь... 
Вдень і вночі плачу і сльози, як потоки річні, котяться по моїм лиці, й нема кому 
потішити мене – всі повтікали від мене, приятелі неприятелями стали; сини 
мої, позавидувавши гадючому роду, їдовитими жалами жалять мою утробу.

О єпископи, єпископи... Чи вам не досить іще тої неоціненної утрати, 
яку поношу я за вашим недбальством, – таку величезну утрату в золоті й 
сріблі, в перлах й камінні дорогім, в котрих я кількадесять літ тому пишалася, 
як найславніша королева, убрана отцем вашим! Де тепер той безцінний ка-
мінь – карбункул, блискучий, як світильник, що я носила в короні своїй між 
перлами, як мале сонце між звіздами, – дім князів Острозьких, що світив 
над усі інші блиском світлості старої віри своєї? Де інші дороги й також без-
цінні каміння тої корони – славні доми руських князів – неоціненні сапфіри, 
безцінні діаманти: княжата Слуцькі, Заславські, Збаразькі, Вишневецькі, 
Сангушки, Чорторийські, Пронські, Ружинські, Соломирецькі, Головчин-
ські, Крошинські, Масальські, Горські, Соколинські, Лукомські, Пузини й 

Руїни Луцького замку. Друкарня Київської лаври (сучасний вид).
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ство, заарештувати друкарів 
і авторів, попалити книжки. 
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на шиї, пута на ногах, ланцюг на крижах, над головою огонь невгасимий, з 
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О єпископи, єпископи... Чи вам не досить іще тої неоціненної утрати, 
яку поношу я за вашим недбальством, – таку величезну утрату в золоті й 
сріблі, в перлах й камінні дорогім, в котрих я кількадесять літ тому пишалася, 
як найславніша королева, убрана отцем вашим! Де тепер той безцінний ка-
мінь – карбункул, блискучий, як світильник, що я носила в короні своїй між 
перлами, як мале сонце між звіздами, – дім князів Острозьких, що світив 
над усі інші блиском світлості старої віри своєї? Де інші дороги й також без-
цінні каміння тої корони – славні доми руських князів – неоціненні сапфіри, 
безцінні діаманти: княжата Слуцькі, Заславські, Збаразькі, Вишневецькі, 
Сангушки, Чорторийські, Пронські, Ружинські, Соломирецькі, Головчин-
ські, Крошинські, Масальські, Горські, Соколинські, Лукомські, Пузини й 

Руїни Луцького замку. Друкарня Київської лаври (сучасний вид).
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інші несчисленні, які довго було б вичисляти зокрема. Де попри них і інші 
неоціненні мої клейноти? Розумію родовиті, славні, великомисленні, сильні 
й давні доми по всім світі голосного доброю славою, могутністю і відвагою 
народу руського – Ходкевичі, Глібовичі, Кішки, Сапіги, Дорогостайські, 
Войни, Воловичі, Зеновичі, Паци, Халецькі, Тишкевичі, Корсаки, Хребто-
вичі, Тризни, Горностаї, Мишки, Гойські, Семашки, Гулевичі, Ярмолинські, 
Чолганські, Калиновські, Кердеї, Загоровські, Мелешки, Боговитини, Пав-
ловичі, Сосновські, Скумини, Потії й інші”.

Але сей страх, сей песимізм, якому дають вираз “плачі” “Треноса”, були 
побільшені. Раз поставлені ясно і сильно інтелігентськими верхами тодішньої 
української суспільності, домагання культурного і політичного національного 
розвою не зістались без заступників.

Правда, пропадала шляхетська верства, на якій опиралися сі домагання, і 
з ослабленням опозиційного духу серед загалу шляхти жадання православних 
депутатів не знаходили енергічної піддержки в посольській палаті. Проект 
закону в інтересах православних, прийнятий нею на соймі 1613 р., не був 
прийнятий правительством. На соймі 1615 р. домагання православних були 
підтримані тільки опозиційною групою послів, яка й розірвала сойм, не можучи 
добитися задоволення православних і дисидентів. Безрезультатно пройшов 
і новий сойм (1616). В 1618 р. правительство, потребуючи козаччину для 
московської війни, дало обіцянку в виді соймової конституції “про грецьку 
релігію”, де читаємо, що як з огляду на навал ріжних справ не прийшло на 
нинішнім соймі “до повного заспокоєння грецької релігії”, то відкладається 
воно до ближчого сойму, а тим часом людям грецької релігії забезпечується 
спокій, свобідне богослуження і виключається всяке примушування, судове чи 
інакше, в релігійній справі. Але ся “досить м’яка” конституція, як її називали 
православні, зараз була опротестована клерикально настроєними сенаторами 
й послами, як неправосильна, а обіцянка “повного заспокоєння” новим со-
ймом (1619) зовсім не була сповнена, незважаючи на наставання українських 
депутатів і всі “аклямації та голоси” у сій справі. Релігійний спокій зовсім не 
додержувався, коли в гру входили інтереси унії. Новий уніятський арцибіс-
куп полоцький Йосафат Кунцевич саме забрався підбивати під свою власть 
православні церкви віленські, і королівський суд вповні став по його стороні, 
присудивши всі церкви й монастирі могилівські полоцькому арцибіскупові, 
а за оружне противлення могилівських міщан було проголошено смертні за-
суди на їх провідників. Справа православної церкви з сього боку здавалася 
безвихідною, і навіть надії на кращий оборот маліли й зникали в міру того, 
як рідшали ряди православних шляхтичів, українських і білоруських. “Ваше 
духовенство вело свою справу тільки за поміччю світських людей, але тих 
сильніших помічників вам замітно убуває, а інших не прибуває”, – писав в 
1617 р. уніятський полеміст арх. Кревза, і православні мусили болюче від-
чувати справедливість сих слів.

Але на місце шляхти виступив сам народ. Не безгласні, всякого впливу 
й значіння в суспільнім житті позбавлені народні маси Західної України, а 
нові, виховані в інших, свобідніших обставинах українські елементи Східної 
України, які змусили вже шляхетські верхи Речі Посполитої прислухатися до 
їх голосу. І тоді, як Смотрицький молодший виливав свої сльози над винародо-
вленням української шляхти, культурні й національні домагання української 
суспільності переймала, щоб підтримати всею силою своєю, козаччина – сей 
уоружений український народ.
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КОЗАЧЧИНА В ОБОРОНІ ЦЕРКОВНОЇ СПРАВИ
е було се чудо на побіжний погляд – одне з тих чуд, які 
довершує живий організм під вражінням останньої потре-
би, – коли в інтересах української церкви і з нею зв’язаного 
національного життя виступили буйні добичники козацькі? 
Вони так мало, здавалося, зв’язані з яким-небудь церковним 
життям, що сучасник Сарніцький, збиравши відомості про 

козаків 1580-х років, уважав їх “по більшій часті за магометан1”, а народна 
українська поезія в цілім ряді творів висміяла повне відчуження запорізьких 
козаків від церковного життя: 

Славні хлопці, “Оце ж, браття, церква!”
Пани Запорожці, А осавул каже:
Побачили вони “Я в їй сповідався”.
Скирду сіна в полі; А кошовий каже:.
Отаман і каже: “А я й причащався”...

Але козацтво мало здавна охоту прибрати своє пограничне добичництво 
ідеальною шатою боротьби “з неприятелем Св. Христа”, і можемо зрозуміти, 
що навіть такому здичілому добичникові, який в потребі не давав спуску од-
наково ні бусурманові, ні свому одновірцеві – православному московитинові 
чи білорусинові – навіть йому приємно було чути якусь вищу місію в сім 
козацькім житті, якийсь ідеологічний зміст в своїм буянні на степовім погра-
ниччі. Навіть в душі таких степових вовків ідея оборони релігійних інтересів 
свого народу – себто того, що в тім часі було найбільш ідеального, високого, 
святого, з чим зв’язані бували приодягнені ідилічним покровом спогади моло-
дих, дитячих часів “на волості” – не могла не знайти певних созвучних струн. 
Але мусимо пам’ятати, що в тодішній масі козаччини одчайдушні козацькі 
Мамаї були тільки певною частиною, а переважну більшість її складали еле-
менти, настроєні культурно і горожансько-хліборобська і реміснича сільська 
і міщанська людність, прив’язана цілим серцем до того, що вважалося під-

1 Мабуть, не обійшлось, одначе, й тут без помішання з черкасами кавказькими.

валинами культурного, національного життя. А на чолі козаччини стояли в 
значній часті люди, що були плоттю від плоті і кістю від кості тої української 
інтелігенції, що на своїх плечах виносила національну справу свого народу. 
Були то люди з шляхетських і міщанських кругів українських, вихованці нових 
шкіл, як ріжні “рибалти” (школярі), призначені до виписки комісією 1619 р., 
і як сам тодішній гетьман, що, по словах його панегіриста, був вихованцем 
Острозької школи:

Выхован в вhрh церкви всходней з лhт дhтинских,
шолъ потомъ до Острога, до наукъ уцтивых,
которыи тамъ квитли, за благочестивыхъ
княжатъ, которыя ся в науках кохали, 
на школы маєтностій много фундовали,
абы ся млодь в науках уцтивыхъ цвичила, 
церкви и тежъ ойчизнh пожитечна была – 
тамъ теды Конашевичъ час немалый живши 
и наукъ в писмh нашом словенском навыкши, 
шолъ до Запорозкого славного рыцерства.

Супроти сього фактом сам собою ясним і зрозумілим являється, що коли 
релігійна боротьба і церковно-культурне і національне життя українське 
присунулося ближче до країв козацьких, воно неминуче мусило втягнути в 
вир сеї боротьби й ко-
заччину – принаймні 
її інтелігентніші, чуліші 
на сі справи елементи. І 
нам зовсім не потрібно 
заходити в голову й 
дошукуватися, хто  то 
підбив козаччину, а 
Сагайдачного – в пер-
шій лінії, до того, щоб 
вони взяли в свою про-
текцію церковну спра-
ву та дали змогу під 
охороною козацької 
зброї відновити православну єрархію. Коли Наливайко з своїм гультяйством 
знайшовся на Волині в переддень унії, він само собою опинився по стороні 
православних і зайнявся з особливим інтересом грабуванням всяких явних і 
тайних прихильників унії, так що уніяти стали з того ж часу прозивати право-
славних “Наливайками”. Тим статечнішим і серйознішим верствам, що стояли 
на чолі теперішньої козаччини, релігійні справи були такі близькі і самозрозу-
мілі, що не потребували ніякої спеціальної проповіді, агітації, – досить, коли 
в сих справах козаччина могла взяти участь і нею заважити на розвої й долі 

Дніпрові гори – з плану Києва Кальнофойського 
(київський друк, 1638).
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КОЗАЧЧИНА В ОБОРОНІ ЦЕРКОВНОЇ СПРАВИ
е було се чудо на побіжний погляд – одне з тих чуд, які 
довершує живий організм під вражінням останньої потре-
би, – коли в інтересах української церкви і з нею зв’язаного 
національного життя виступили буйні добичники козацькі? 
Вони так мало, здавалося, зв’язані з яким-небудь церковним 
життям, що сучасник Сарніцький, збиравши відомості про 

козаків 1580-х років, уважав їх “по більшій часті за магометан1”, а народна 
українська поезія в цілім ряді творів висміяла повне відчуження запорізьких 
козаків від церковного життя: 

Славні хлопці, “Оце ж, браття, церква!”
Пани Запорожці, А осавул каже:
Побачили вони “Я в їй сповідався”.
Скирду сіна в полі; А кошовий каже:.
Отаман і каже: “А я й причащався”...

Але козацтво мало здавна охоту прибрати своє пограничне добичництво 
ідеальною шатою боротьби “з неприятелем Св. Христа”, і можемо зрозуміти, 
що навіть такому здичілому добичникові, який в потребі не давав спуску од-
наково ні бусурманові, ні свому одновірцеві – православному московитинові 
чи білорусинові – навіть йому приємно було чути якусь вищу місію в сім 
козацькім житті, якийсь ідеологічний зміст в своїм буянні на степовім погра-
ниччі. Навіть в душі таких степових вовків ідея оборони релігійних інтересів 
свого народу – себто того, що в тім часі було найбільш ідеального, високого, 
святого, з чим зв’язані бували приодягнені ідилічним покровом спогади моло-
дих, дитячих часів “на волості” – не могла не знайти певних созвучних струн. 
Але мусимо пам’ятати, що в тодішній масі козаччини одчайдушні козацькі 
Мамаї були тільки певною частиною, а переважну більшість її складали еле-
менти, настроєні культурно і горожансько-хліборобська і реміснича сільська 
і міщанська людність, прив’язана цілим серцем до того, що вважалося під-

1 Мабуть, не обійшлось, одначе, й тут без помішання з черкасами кавказькими.

валинами культурного, національного життя. А на чолі козаччини стояли в 
значній часті люди, що були плоттю від плоті і кістю від кості тої української 
інтелігенції, що на своїх плечах виносила національну справу свого народу. 
Були то люди з шляхетських і міщанських кругів українських, вихованці нових 
шкіл, як ріжні “рибалти” (школярі), призначені до виписки комісією 1619 р., 
і як сам тодішній гетьман, що, по словах його панегіриста, був вихованцем 
Острозької школи:

Выхован в вhрh церкви всходней з лhт дhтинских,
шолъ потомъ до Острога, до наукъ уцтивых,
которыи тамъ квитли, за благочестивыхъ
княжатъ, которыя ся в науках кохали, 
на школы маєтностій много фундовали,
абы ся млодь в науках уцтивыхъ цвичила, 
церкви и тежъ ойчизнh пожитечна была – 
тамъ теды Конашевичъ час немалый живши 
и наукъ в писмh нашом словенском навыкши, 
шолъ до Запорозкого славного рыцерства.

Супроти сього фактом сам собою ясним і зрозумілим являється, що коли 
релігійна боротьба і церковно-культурне і національне життя українське 
присунулося ближче до країв козацьких, воно неминуче мусило втягнути в 
вир сеї боротьби й ко-
заччину – принаймні 
її інтелігентніші, чуліші 
на сі справи елементи. І 
нам зовсім не потрібно 
заходити в голову й 
дошукуватися, хто  то 
підбив козаччину, а 
Сагайдачного – в пер-
шій лінії, до того, щоб 
вони взяли в свою про-
текцію церковну спра-
ву та дали змогу під 
охороною козацької 
зброї відновити православну єрархію. Коли Наливайко з своїм гультяйством 
знайшовся на Волині в переддень унії, він само собою опинився по стороні 
православних і зайнявся з особливим інтересом грабуванням всяких явних і 
тайних прихильників унії, так що уніяти стали з того ж часу прозивати право-
славних “Наливайками”. Тим статечнішим і серйознішим верствам, що стояли 
на чолі теперішньої козаччини, релігійні справи були такі близькі і самозрозу-
мілі, що не потребували ніякої спеціальної проповіді, агітації, – досить, коли 
в сих справах козаччина могла взяти участь і нею заважити на розвої й долі 

Дніпрові гори – з плану Києва Кальнофойського 
(київський друк, 1638).
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сеї боротьби. Не було, властиво, перебільшення або фальші в тім, що писали 
новопоставлені владики в своїм меморіалі, приладженім для правительства 
(весною 1621 р.), відкидаючи обвинувачення в агітації серед козаків:

«Щодо козаків – то про сих рицарських людей знаємо, що вони – наш 
рід, наші браття і правовірні християни. Про них думають, що вони проста-
ки, не мають ані знання, ані розуму, й були намовлені духовними. Але ми 
як не відводимо їх від належної послушності ані бунтуємо, так і не навчаємо 
їх розуму в справах і учинках їх. Вони мають природжений дотеп і Богом 
дарований розум, і ревність та любов до віри, побожності і церкви між ними 
живуть і процвітають, певно, здавна.

Се ж бо те плем’я славного народу Руського, з насіння Яфетового, що 
воювало Грецьке цісарство морем Чорним і сухопуть. Се з того покоління 
військо, що за Олега, монарха руського, в своїх моноксилах по морю й по землі 
(приробивши до човнів колеса) плавало і Константинополь штурмувало. Се ж 
вони за Володимира, святого монарха руського, воювали Грецію, Македонію, 
Іллірик. Се ж їх предки разом з Володимиром хрестилися, віру християнську 
від Константинопольської церкви приймали, і по сей день в сій вірі родяться, 
хрестяться і живуть. Живуть не як погани, а як християни; мають пресвитерів, 
учаться письма, знають Бога і закон свій. Як же думати, щоб вони самі від 
себе, за ласкою Божою, не мали пильнувати віри і спасення свого? Треба 
тільки вважати на їх побожність: коли йдуть на море, перш за все моляться, 
заявляючи, що за віру християнську йдуть на невірних. Другою своєю ме-
тою ставлять визволення невільників. При тім дають побожні обітниці, що 
своєю добичею наділять передусім церкви, монастирі, шпиталі і духовних. 
Задля спасення душі своєї викупляють невільників; церкви нові і монастирі 
будують, мурують і збагачують. І коли в місцях безлюдних пам’ятають про 
віру і побожність і засвідчують се, то тим більше пильнують і піклуються 
нею на волості, вертаючися додому, де мають батьків, братів і свояків серед 
духовенства. То певно, що на цілім світі ніхто по Бозі не чинить зневоле-
ному християнству такого великого добродійства, як греки своїми окупами, 
король іспанський своєю сильною фльотою, а Військо Запорозьке – своєю 
сміливістю і перемогою: що інші народи виборюють словом і дискурсами, то 
козаки доказують ділом самим. І що ж, чи духовні того їх учать? Хто вчить 
їх того розуму – воювати на землі, хто на морі, де вони так гарцюють у своїх 
моноксилах, які в порівнянні против кораблів і каторг – не більше як ночви? 
Хто бунтує їх, коли вони в своїх справах, стоячи обозом, оружно, по кілька 
місяців ведуть переговори против тонких хитрощів1? Ще раніше того, як ми 
стали владиками і до Києва та на Україну завітали, перше ніж превелебний 
архиєпископ Мелетій Смотрицький побував у Києві, – вони вже свідчили 
свою віру, писали, посольства посилали й присяги складали (в справі віри). 

1 Очевидний натяк на недавні комісарські переговори.

Річ се знана і звісна широко. І до сього не те щоб мали духовні їх понуждати, 
але вони (козаки) ще самі пильнують їх, і міщан пригадують і навіть грозять 
їм, щоб у вірі не було ніякої переміни і не було ніякої спілки з апостатами 
уніятами. Досить згадати недавнє – спитати, що було і що замалим не сталося 
в Печерськім монастирі через те тільки, що превелебний й[ого] мил[ість] 
ксьондз біскуп київський увійшов до олтаря; тільки довідатися, яке нарікання 
було, яке роз’ярення! Ледве заспокоїли їх. А все-таки занесли вони скаргу 
на монахів Печерського монастиря на Запорожжі, в генеральній раді. Отже, 
нічого дивного, коли вони мають звістки про нагінки уніятів на православних: 
з ріжних повітів, з міст і сіл приходять люди до них “в козацтво”, одні своєю 
волею, інші – з причини кривд і здирств. Між ними і духовні, і світські. 
Ніщо не чинить стільки заколоту на Україні, як унія і утиски Русі через неї, 
та безправність і утиски убогих людей. По правді, самі уніяти розпалюють 
гнів козаків, гонячи до них нашу покривджену братію та наповняючи нею 
Україну. Отже, несправедливий і безпідставний сей поговір і клевета на нас, 
що ми бунтуємо козаків. Серцями й замислами козацькими не керуємо. Бог 
керує ними, і Він-то тільки знає, нащо заховує ті останки тої старої Русі та 
розширяє їх правицю і силу їх на морі й на землі довго, широко і далеко. Бог 
держить їх і ними править; як один писав, що то Бог положив татар на землі, 
як перуни і громи, і ними християн навіщає і карає, – так і козаків низовських, 
запорозьких і донських положив він, як другі перуни і громи живі на морі і на 
землі, щоб ними страшити і громити невірних турків і татар».

Старий Київ (звідти ж).

Певно, ми бажали б мати більше матеріалу, більше подробиць для 
повнішого образу сеї незмірно цікавої популяризації між козаччиною тих 
релігійно-національних і культурних інтересів, якими жили верхи сучасної 
української суспільності. Мусимо жалувати, що й тут, як і в стількох інших 
разах, маємо переважно голі відірвані факти, без їх інтимного мотивування. 
Але саме явище нам ясне вповні – ясніше, ніж багато інших справ зі сфери 
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сеї боротьби. Не було, властиво, перебільшення або фальші в тім, що писали 
новопоставлені владики в своїм меморіалі, приладженім для правительства 
(весною 1621 р.), відкидаючи обвинувачення в агітації серед козаків:

«Щодо козаків – то про сих рицарських людей знаємо, що вони – наш 
рід, наші браття і правовірні християни. Про них думають, що вони проста-
ки, не мають ані знання, ані розуму, й були намовлені духовними. Але ми 
як не відводимо їх від належної послушності ані бунтуємо, так і не навчаємо 
їх розуму в справах і учинках їх. Вони мають природжений дотеп і Богом 
дарований розум, і ревність та любов до віри, побожності і церкви між ними 
живуть і процвітають, певно, здавна.

Се ж бо те плем’я славного народу Руського, з насіння Яфетового, що 
воювало Грецьке цісарство морем Чорним і сухопуть. Се з того покоління 
військо, що за Олега, монарха руського, в своїх моноксилах по морю й по землі 
(приробивши до човнів колеса) плавало і Константинополь штурмувало. Се ж 
вони за Володимира, святого монарха руського, воювали Грецію, Македонію, 
Іллірик. Се ж їх предки разом з Володимиром хрестилися, віру християнську 
від Константинопольської церкви приймали, і по сей день в сій вірі родяться, 
хрестяться і живуть. Живуть не як погани, а як християни; мають пресвитерів, 
учаться письма, знають Бога і закон свій. Як же думати, щоб вони самі від 
себе, за ласкою Божою, не мали пильнувати віри і спасення свого? Треба 
тільки вважати на їх побожність: коли йдуть на море, перш за все моляться, 
заявляючи, що за віру християнську йдуть на невірних. Другою своєю ме-
тою ставлять визволення невільників. При тім дають побожні обітниці, що 
своєю добичею наділять передусім церкви, монастирі, шпиталі і духовних. 
Задля спасення душі своєї викупляють невільників; церкви нові і монастирі 
будують, мурують і збагачують. І коли в місцях безлюдних пам’ятають про 
віру і побожність і засвідчують се, то тим більше пильнують і піклуються 
нею на волості, вертаючися додому, де мають батьків, братів і свояків серед 
духовенства. То певно, що на цілім світі ніхто по Бозі не чинить зневоле-
ному християнству такого великого добродійства, як греки своїми окупами, 
король іспанський своєю сильною фльотою, а Військо Запорозьке – своєю 
сміливістю і перемогою: що інші народи виборюють словом і дискурсами, то 
козаки доказують ділом самим. І що ж, чи духовні того їх учать? Хто вчить 
їх того розуму – воювати на землі, хто на морі, де вони так гарцюють у своїх 
моноксилах, які в порівнянні против кораблів і каторг – не більше як ночви? 
Хто бунтує їх, коли вони в своїх справах, стоячи обозом, оружно, по кілька 
місяців ведуть переговори против тонких хитрощів1? Ще раніше того, як ми 
стали владиками і до Києва та на Україну завітали, перше ніж превелебний 
архиєпископ Мелетій Смотрицький побував у Києві, – вони вже свідчили 
свою віру, писали, посольства посилали й присяги складали (в справі віри). 

1 Очевидний натяк на недавні комісарські переговори.

Річ се знана і звісна широко. І до сього не те щоб мали духовні їх понуждати, 
але вони (козаки) ще самі пильнують їх, і міщан пригадують і навіть грозять 
їм, щоб у вірі не було ніякої переміни і не було ніякої спілки з апостатами 
уніятами. Досить згадати недавнє – спитати, що було і що замалим не сталося 
в Печерськім монастирі через те тільки, що превелебний й[ого] мил[ість] 
ксьондз біскуп київський увійшов до олтаря; тільки довідатися, яке нарікання 
було, яке роз’ярення! Ледве заспокоїли їх. А все-таки занесли вони скаргу 
на монахів Печерського монастиря на Запорожжі, в генеральній раді. Отже, 
нічого дивного, коли вони мають звістки про нагінки уніятів на православних: 
з ріжних повітів, з міст і сіл приходять люди до них “в козацтво”, одні своєю 
волею, інші – з причини кривд і здирств. Між ними і духовні, і світські. 
Ніщо не чинить стільки заколоту на Україні, як унія і утиски Русі через неї, 
та безправність і утиски убогих людей. По правді, самі уніяти розпалюють 
гнів козаків, гонячи до них нашу покривджену братію та наповняючи нею 
Україну. Отже, несправедливий і безпідставний сей поговір і клевета на нас, 
що ми бунтуємо козаків. Серцями й замислами козацькими не керуємо. Бог 
керує ними, і Він-то тільки знає, нащо заховує ті останки тої старої Русі та 
розширяє їх правицю і силу їх на морі й на землі довго, широко і далеко. Бог 
держить їх і ними править; як один писав, що то Бог положив татар на землі, 
як перуни і громи, і ними християн навіщає і карає, – так і козаків низовських, 
запорозьких і донських положив він, як другі перуни і громи живі на морі і на 
землі, щоб ними страшити і громити невірних турків і татар».

Старий Київ (звідти ж).

Певно, ми бажали б мати більше матеріалу, більше подробиць для 
повнішого образу сеї незмірно цікавої популяризації між козаччиною тих 
релігійно-національних і культурних інтересів, якими жили верхи сучасної 
української суспільності. Мусимо жалувати, що й тут, як і в стількох інших 
разах, маємо переважно голі відірвані факти, без їх інтимного мотивування. 
Але саме явище нам ясне вповні – ясніше, ніж багато інших справ зі сфери 
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козацького життя, бо маємо з сеї сфери такі маніфести козацькі, яких даремно 
б шукали в інших справах. От хоч би й ся заява, зложена в київськім ґроді 
козацькою депутацією в 1610 р., яку я з огляду на її крутий канцелярійний 
стиль, ужитий паном ґродським писарем, за краще вважаю подати в пере-
кладі, дещо облегшенім:

“Довідалися ми про протестацію якогось розстриги Антонія, виступ-
ника з чину монашого чернецького, що, називаючи себе якимсь офіціалом 
або протопопом київським, смів і важився, вимисливши непристойно, вне-
сти до книг ґродських київських протестацію на панів тутешніх київських і 
нас та товаришів наших, начебто вони з побудки або намови попів тутешніх 
київських мали чинити погрози на митрополита київського, поневіряючи сан 

релігії – православній соборній апостольській церкві, святими отцями на со-
борі узаконеній, – чинить трудності против постанови королівської соймової, 
зарукою1 убезпеченої, – то як їх милості княжата, панята, дигнітарі, рицар-
ство, шляхта, народ християнський з інших2 земель і повітів і з воєводства 
Київського непохитно обстають при старожитній православній релігії і при 
особах духовних, тій релігії вірних, і згідно з спільною любов’ю прирікають 
стояти, – так і ми. Будучи синами тої ж соборної апостольської східної церкви, 
іменем всього війська козаків запорозьких, що з любові своєї до розмноження 
слави Божої і народу християнського і до храмів Божих, церков господніх, 
всякими прикрасами їх наділяють, прикрашають і поміч чинять, – іменем 
тих всіх товаришів, що пробувають на службі Речі Посполитій при його кор. 
милості, ми разом з їх милостями панами, з народом тої православної віри, 
релігії старожитної хочемо стояти при духовних особах, які не відступили і не 
відкинулися її, і против завзяття напасників на нашу старожитну православну 
релігію головами своїми її боронити”.

А що сі ідеї, вложені в протестацію, не були ділом самого пана писаря 
ґродського, який її записував до актів, на підтвердження витягнемо з власного 
листа гетьмана козацького Григорія Тискиневича до київського підвоєводи 
те, що належить до сеї справи. В коротшім викладі ми почуємо ті самі ноти, ті 
самі ідеї. “Дана намъ справа, же тамъ нhякійсь именемъ Антоній Грековичъ, 
рострыга и преступник вhры нашоє, именуєтъ се быти нhякимъ офицыяломъ 
албо ли протопопом тамошнимъ києвскимъ, который забороняєтъ и не 
допускаєтъ собору въ церкви Божой у светоє Софии збирать и монорацій (?) 
ведлh стародавного звычаю справовати. Што намъ жалосно єсть и слышеть и 
не вhмы и сами, што се въ тымъ дhєтъ: єжели зъ раменя короля єго милости 
албо ли нh. А такъ мы унижоне а покорне просимы, абы ваша милость, якъ 
намъ милостивый панъ, того оному рострызh и преступнику допускать не 
рачилъ и въ тымъ помочнымъ быть, якожъ мы того боронить хочемъ, наветь 
и персей своихъ наставлять и литовать3 до конца хочемъ. И за церковь нашу 
восточную и за вhру греческую головы быхмы мhли вси положити. Напродъ 
Богу милостивому оповhдамы се, и вашей милости, нашому милостивому 
пану. И єстли бы умыслу своего отмhнити не мhлъ оный рострыга, а мhлъ 
бы збороняти, – дозволити есьмо єго гдhж колвекъ здыбавши, яко пса убити. 
А мы такого... и боронить словомъ нашимъ рыцерскимъ обhцуємъ”.

Так козацьке посольство вже тоді проголосило публічно і свою пов ну 
солідарність з українською інтелігенцією – “народом шляхетським” і ду-
ховенством – в справі оборони “своєї релігії”, готовність накладати за неї 
своїми головами. І справді, почавши від сеї заяви, в ряді випадків протягом 
другого десятиліття XVII в. козаччина робила ріжні прислуги православному 

1 Грошевою карою на випадок нарушення.
2 Тут щось упущено, і я доповняю сим словом: “інших”.
3 Мусить бути “не литовать” (не жалувати).

його, і на того Антонія. Против сеї вимишленої протестації, в небитності тих 
товаришів наших, котрі у війську на послузі Речі Посполитої пробувають в 
землі Московській при його кор. милості, остерігаючи, щоб такі вимишлені 
протестації не мали місця, протестуємо іменем товаришів, що пробувають 
при його кор. милості й іменем всього Війська Запорозького, котре з давніх 
часів ставиться против народів поганських за віру християнську, здоров’ям і 
головами своїми накладаючи кождого часу, й дуже немало визволяє народу 
християнського з неволі неприятельської, він поган турків і татар, також для 
охорони його кор. милості і Речі Посполитої дістає в’язнів, язиків від усяких 
неприятелів турків і татар добуває (тих в’язнів і язиків і при його кор. мил. 
і при їх мил. панах сенаторах повно в коронних землях, в багатьох місцях), і 
на розмноження народу християнського за православну віру свою при всякій 
оказії чинило послугу, і завсіди чинить, не жалуючи здоров’я і життя свого. 
Коли ж під сей час той бувший чернець удає себе офіціалом або протопопом 
(не знати, чи від митрополита київського, чи сам собі то вимисливши) і нашій 

Печерський монастир (звідти ж).
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або протопопом київським, смів і важився, вимисливши непристойно, вне-
сти до книг ґродських київських протестацію на панів тутешніх київських і 
нас та товаришів наших, начебто вони з побудки або намови попів тутешніх 
київських мали чинити погрози на митрополита київського, поневіряючи сан 

релігії – православній соборній апостольській церкві, святими отцями на со-
борі узаконеній, – чинить трудності против постанови королівської соймової, 
зарукою1 убезпеченої, – то як їх милості княжата, панята, дигнітарі, рицар-
ство, шляхта, народ християнський з інших2 земель і повітів і з воєводства 
Київського непохитно обстають при старожитній православній релігії і при 
особах духовних, тій релігії вірних, і згідно з спільною любов’ю прирікають 
стояти, – так і ми. Будучи синами тої ж соборної апостольської східної церкви, 
іменем всього війська козаків запорозьких, що з любові своєї до розмноження 
слави Божої і народу християнського і до храмів Божих, церков господніх, 
всякими прикрасами їх наділяють, прикрашають і поміч чинять, – іменем 
тих всіх товаришів, що пробувають на службі Речі Посполитій при його кор. 
милості, ми разом з їх милостями панами, з народом тої православної віри, 
релігії старожитної хочемо стояти при духовних особах, які не відступили і не 
відкинулися її, і против завзяття напасників на нашу старожитну православну 
релігію головами своїми її боронити”.

А що сі ідеї, вложені в протестацію, не були ділом самого пана писаря 
ґродського, який її записував до актів, на підтвердження витягнемо з власного 
листа гетьмана козацького Григорія Тискиневича до київського підвоєводи 
те, що належить до сеї справи. В коротшім викладі ми почуємо ті самі ноти, ті 
самі ідеї. “Дана намъ справа, же тамъ нhякійсь именемъ Антоній Грековичъ, 
рострыга и преступник вhры нашоє, именуєтъ се быти нhякимъ офицыяломъ 
албо ли протопопом тамошнимъ києвскимъ, который забороняєтъ и не 
допускаєтъ собору въ церкви Божой у светоє Софии збирать и монорацій (?) 
ведлh стародавного звычаю справовати. Што намъ жалосно єсть и слышеть и 
не вhмы и сами, што се въ тымъ дhєтъ: єжели зъ раменя короля єго милости 
албо ли нh. А такъ мы унижоне а покорне просимы, абы ваша милость, якъ 
намъ милостивый панъ, того оному рострызh и преступнику допускать не 
рачилъ и въ тымъ помочнымъ быть, якожъ мы того боронить хочемъ, наветь 
и персей своихъ наставлять и литовать3 до конца хочемъ. И за церковь нашу 
восточную и за вhру греческую головы быхмы мhли вси положити. Напродъ 
Богу милостивому оповhдамы се, и вашей милости, нашому милостивому 
пану. И єстли бы умыслу своего отмhнити не мhлъ оный рострыга, а мhлъ 
бы збороняти, – дозволити есьмо єго гдhж колвекъ здыбавши, яко пса убити. 
А мы такого... и боронить словомъ нашимъ рыцерскимъ обhцуємъ”.

Так козацьке посольство вже тоді проголосило публічно і свою пов ну 
солідарність з українською інтелігенцією – “народом шляхетським” і ду-
ховенством – в справі оборони “своєї релігії”, готовність накладати за неї 
своїми головами. І справді, почавши від сеї заяви, в ряді випадків протягом 
другого десятиліття XVII в. козаччина робила ріжні прислуги православному 
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2 Тут щось упущено, і я доповняю сим словом: “інших”.
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його, і на того Антонія. Против сеї вимишленої протестації, в небитності тих 
товаришів наших, котрі у війську на послузі Речі Посполитої пробувають в 
землі Московській при його кор. милості, остерігаючи, щоб такі вимишлені 
протестації не мали місця, протестуємо іменем товаришів, що пробувають 
при його кор. милості й іменем всього Війська Запорозького, котре з давніх 
часів ставиться против народів поганських за віру християнську, здоров’ям і 
головами своїми накладаючи кождого часу, й дуже немало визволяє народу 
християнського з неволі неприятельської, він поган турків і татар, також для 
охорони його кор. милості і Речі Посполитої дістає в’язнів, язиків від усяких 
неприятелів турків і татар добуває (тих в’язнів і язиків і при його кор. мил. 
і при їх мил. панах сенаторах повно в коронних землях, в багатьох місцях), і 
на розмноження народу християнського за православну віру свою при всякій 
оказії чинило послугу, і завсіди чинить, не жалуючи здоров’я і життя свого. 
Коли ж під сей час той бувший чернець удає себе офіціалом або протопопом 
(не знати, чи від митрополита київського, чи сам собі то вимисливши) і нашій 

Печерський монастир (звідти ж).
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духовенству і міщанству Києва в їх боротьбі против митрополитів-уніятів та 
їх претензій на власть над духовенством, церквами й монастирями Київської 
єпархії.

Перший звісний нам випадок вмішання козаків в церковні справи київські 
був власне сей, що викликав оту протестацію київського митрополичого на-
місника Грековича. Літом 1609 р. Потій за поміччю правительства придавив 
опозицію православного духовенства і силоміць, військовою силою, забрав собі 
православні церкви в своїй білоруській столиці – Вільні. Заохочений сими 
успіхами, задумав він задавити подібним чином опозицію і в Києві. Присла-

ний ним намісник Грекович почав змушувати 
місцеве духовенство до послушності і грозив, 
що їх “имать и везать буду поты, покы отцу 
митрополиту послушенство отдасте”. Духо-
венство київське, одначе, не хотіло признавати 
власті митрополита і його намісника і не згоджу-
валося служити разом з ним. Коли Грекович 
закликав київських священиків явитися в неділю 
православія в катедральну церкву Св. Софії, 
щоб відправити в ній соборну службу, що мала 
правитися, священики заявили, що вони туди не 
підуть, і людям не казали йти – “потурбували й 
побунтували простих людей і козаків, кажучи, 
що хто піде до Св. Софії, тих будуть хрестити 
в лядську віру”, – як скаржився Грекович. А 
“направлені ними” “київські козаки” під про-
водом “козака неякого Петра”, що мав при собі 
“товариство своє”, переймали людей, щоб не 

йшли до катедральної церкви, і ріжні погрози чинили. Грекович, як ми бачили, 
заніс протест до суду, що духовенство київське підмовило на нього козаків; 
духовенство заперечило се, мовби воно бунтувало на нього людей чи козаків 
“направляло”. Козаки теж заперечували, але заразом заявляли свою готовність 
голови покладати против всякого замаху на православну церкву. Шляхта 
київська, зібрана на “рочки” земського суду, почувши “скаргу священиків і 
немалую уйму у церкви Божої хвали Божої й знищення її”, заповіла, що буде 
уживати права против митрополита. Міщанство київське теж зайняло дуже 
вороже становище. Та тимчасом як і ті, і сі грозили більше “водле права”, 
козаччина, вигородивши духовенство, як ми бачили, дуже недвозначно погро-
зила Грековичу більш реальними способами поступування; а для сильнішого 
вражіння якийсь козак, прийшовши під Видубицький монастир, де Грекович 
мешкав, і побачивши його там, “зараз з пулгаку до нього стрілив и другий 
раз стрілити хотів, але той, видячи за собою погоню, аж тильними дверми до 
ріки Дніпра утік”.

Київський панегірик козаччині – “Вірші на смерть Сагайдачного”, 1622 р.

Се дуже прохолодило запал Грековича, і Потія разом. Грекович заявив, 
що його вдоволили вияснення київських священиків щодо сього епізоду – 
“що то вчинили самі з своєї давньої натури козаки, которих тут непогамована 
своєволя”, тому він свою протестацію против священиків відкликує. А хоч для 
порядку вони з Потієм рік пізніше позвали до соймового суду київське право-
славне духовенство і київський магістрат, але з процесу сього не вийшло нічого, 
і сим вичерпалася вся енергія Потія до його київської столиці. І хоч король не 
переставав наділяти Потія все новими й новими наданнями, і між іншим восени 
1612 р. надав йому Київський монастир св. Михайла, то Потій з Грековичем 
ані попробували тоді, здається, заволодіти сим цінним дарунком.

Навіть коли до Києва загостив митрополит софійський Неофіт (весною 
1612 р.) і, осівшися тут в Печерськім монастирі, під охороною міщанської 
громади і козацького війська, почав робити конкуренцію владичим правам 
митрополита: святив церкви, поставляв священиків і дияконів, – Грекович 
не відважився нічим против сього виступити, “задля погроз ріжних людей 

Монастир св. Миколая 
Пустинський (звідти ж).
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духовенству і міщанству Києва в їх боротьбі против митрополитів-уніятів та 
їх претензій на власть над духовенством, церквами й монастирями Київської 
єпархії.

Перший звісний нам випадок вмішання козаків в церковні справи київські 
був власне сей, що викликав оту протестацію київського митрополичого на-
місника Грековича. Літом 1609 р. Потій за поміччю правительства придавив 
опозицію православного духовенства і силоміць, військовою силою, забрав собі 
православні церкви в своїй білоруській столиці – Вільні. Заохочений сими 
успіхами, задумав він задавити подібним чином опозицію і в Києві. Присла-

ний ним намісник Грекович почав змушувати 
місцеве духовенство до послушності і грозив, 
що їх “имать и везать буду поты, покы отцу 
митрополиту послушенство отдасте”. Духо-
венство київське, одначе, не хотіло признавати 
власті митрополита і його намісника і не згоджу-
валося служити разом з ним. Коли Грекович 
закликав київських священиків явитися в неділю 
православія в катедральну церкву Св. Софії, 
щоб відправити в ній соборну службу, що мала 
правитися, священики заявили, що вони туди не 
підуть, і людям не казали йти – “потурбували й 
побунтували простих людей і козаків, кажучи, 
що хто піде до Св. Софії, тих будуть хрестити 
в лядську віру”, – як скаржився Грекович. А 
“направлені ними” “київські козаки” під про-
водом “козака неякого Петра”, що мав при собі 
“товариство своє”, переймали людей, щоб не 

йшли до катедральної церкви, і ріжні погрози чинили. Грекович, як ми бачили, 
заніс протест до суду, що духовенство київське підмовило на нього козаків; 
духовенство заперечило се, мовби воно бунтувало на нього людей чи козаків 
“направляло”. Козаки теж заперечували, але заразом заявляли свою готовність 
голови покладати против всякого замаху на православну церкву. Шляхта 
київська, зібрана на “рочки” земського суду, почувши “скаргу священиків і 
немалую уйму у церкви Божої хвали Божої й знищення її”, заповіла, що буде 
уживати права против митрополита. Міщанство київське теж зайняло дуже 
вороже становище. Та тимчасом як і ті, і сі грозили більше “водле права”, 
козаччина, вигородивши духовенство, як ми бачили, дуже недвозначно погро-
зила Грековичу більш реальними способами поступування; а для сильнішого 
вражіння якийсь козак, прийшовши під Видубицький монастир, де Грекович 
мешкав, і побачивши його там, “зараз з пулгаку до нього стрілив и другий 
раз стрілити хотів, але той, видячи за собою погоню, аж тильними дверми до 
ріки Дніпра утік”.

Київський панегірик козаччині – “Вірші на смерть Сагайдачного”, 1622 р.

Се дуже прохолодило запал Грековича, і Потія разом. Грекович заявив, 
що його вдоволили вияснення київських священиків щодо сього епізоду – 
“що то вчинили самі з своєї давньої натури козаки, которих тут непогамована 
своєволя”, тому він свою протестацію против священиків відкликує. А хоч для 
порядку вони з Потієм рік пізніше позвали до соймового суду київське право-
славне духовенство і київський магістрат, але з процесу сього не вийшло нічого, 
і сим вичерпалася вся енергія Потія до його київської столиці. І хоч король не 
переставав наділяти Потія все новими й новими наданнями, і між іншим восени 
1612 р. надав йому Київський монастир св. Михайла, то Потій з Грековичем 
ані попробували тоді, здається, заволодіти сим цінним дарунком.

Навіть коли до Києва загостив митрополит софійський Неофіт (весною 
1612 р.) і, осівшися тут в Печерськім монастирі, під охороною міщанської 
громади і козацького війська, почав робити конкуренцію владичим правам 
митрополита: святив церкви, поставляв священиків і дияконів, – Грекович 
не відважився нічим против сього виступити, “задля погроз ріжних людей 

Монастир св. Миколая 
Пустинський (звідти ж).
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духовних і світських, а також козаків”. Навіть жалітися в суді не рішився. 
Тільки рік пізніше сам Потій розпочав за се процес, покликавши київське 
духовенство перед люблінський трибунал (духовний департамент його) за те, 
що воно ввело в Печерський монастир Неофіта і дозволяло сьому якомусь 
чужому “чернцеві” посвящати в духовні чини й святити церкви, а свого за-
конного митрополита не слухає. Справа скінчилася нічим, бо трибунал ви-
значив обвинуваченим присягу в тім, що вони того Неофіта до монастиря не 
вводили й посвящати духовних або церкви йому не доручали; а пізвані духовні 
особи, хоч ставилися на суд, але з тим тільки, щоб заявити, що юрисдикції 
того суду не признають й рішення його не приймають. Неофіт же, очевидно, 
далі зістався собі в Печерськім монастирі, де бачимо його потім ще в 1620-х 
роках, і далі сповняв єпископські функції на очах митрополичого намісника 
під охороною козаччини.

Печерський же архимандрит, славний Єлисей Плетенецький, не тільки не 
набрав по сім процесі більшого поважання до уніятського митрополита “яко зверх-
нього пастиря свого”, але навпаки – слідом по смерті Потія (†18/VII. 1613),  

користаючи з того, що козаччина тоді затопила литовські провінції, він за 
поміччю тих “козаків українських, людей своєвольних” силоміць забрав 
величезні маєтності, які належали Печерському монастиреві в землях В. кн. 
Литовського і після унії були забрані королем від Печерського монастиря і 
надані митр. Рогозі, а по нім перейшли до Потія. Наступник Потія митрополит 
Рутський заскаржив Плетенецького і виграв справу, але маєтності фактично 
держав далі Плетенецький (очевидно, також козацькою силою), і кінець 
кінцем Рутський мусив згодитися за якусь суму відступного відректися тих 
маєтків, і король потвердив їх за Печерським монастирем (1616 р.).

Був се в тих часах загального погрому православної церкви успіх зовсім 
виїмковий, який мусив ще більше піднести дух в православних київських 
кругах і навчити їх цінити ще вище сю богоданну зброю, яка знайшлася 
в особі козацького війська. Між київським духовенством і православним 
суспільством, з одного боку, і намісником уніятського митрополита, з друго-
го, зачинається нова боротьба. Вона мало звісна нам в подробицях, знаємо 
голосний, кривавий фінал її – сповнення над Грековичем давнього козаць-

Портрет Сагайдачного і мова першого “спудея” (звідти ж). Сагайдачний здобуває Кафу (звідти ж).
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духовних і світських, а також козаків”. Навіть жалітися в суді не рішився. 
Тільки рік пізніше сам Потій розпочав за се процес, покликавши київське 
духовенство перед люблінський трибунал (духовний департамент його) за те, 
що воно ввело в Печерський монастир Неофіта і дозволяло сьому якомусь 
чужому “чернцеві” посвящати в духовні чини й святити церкви, а свого за-
конного митрополита не слухає. Справа скінчилася нічим, бо трибунал ви-
значив обвинуваченим присягу в тім, що вони того Неофіта до монастиря не 
вводили й посвящати духовних або церкви йому не доручали; а пізвані духовні 
особи, хоч ставилися на суд, але з тим тільки, щоб заявити, що юрисдикції 
того суду не признають й рішення його не приймають. Неофіт же, очевидно, 
далі зістався собі в Печерськім монастирі, де бачимо його потім ще в 1620-х 
роках, і далі сповняв єпископські функції на очах митрополичого намісника 
під охороною козаччини.

Печерський же архимандрит, славний Єлисей Плетенецький, не тільки не 
набрав по сім процесі більшого поважання до уніятського митрополита “яко зверх-
нього пастиря свого”, але навпаки – слідом по смерті Потія (†18/VII. 1613),  

користаючи з того, що козаччина тоді затопила литовські провінції, він за 
поміччю тих “козаків українських, людей своєвольних” силоміць забрав 
величезні маєтності, які належали Печерському монастиреві в землях В. кн. 
Литовського і після унії були забрані королем від Печерського монастиря і 
надані митр. Рогозі, а по нім перейшли до Потія. Наступник Потія митрополит 
Рутський заскаржив Плетенецького і виграв справу, але маєтності фактично 
держав далі Плетенецький (очевидно, також козацькою силою), і кінець 
кінцем Рутський мусив згодитися за якусь суму відступного відректися тих 
маєтків, і король потвердив їх за Печерським монастирем (1616 р.).

Був се в тих часах загального погрому православної церкви успіх зовсім 
виїмковий, який мусив ще більше піднести дух в православних київських 
кругах і навчити їх цінити ще вище сю богоданну зброю, яка знайшлася 
в особі козацького війська. Між київським духовенством і православним 
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голосний, кривавий фінал її – сповнення над Грековичем давнього козаць-

Портрет Сагайдачного і мова першого “спудея” (звідти ж). Сагайдачний здобуває Кафу (звідти ж).
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кого засуду. Причиною було те, що сей намісник, маючи в своїй управі в 
Києві багато церков і монастирів (в тім і Св. Софію) і ріжних маєтностей, 
ще прикладав рук до дальшого розширення свого володіння. Місцевий 
київський літописець каже, що ближчим приводом були заходи Грековича 
коло Михайлівського монастиря. Монастир сей, як знаємо, наданий був уже 
давніше митрополиту; тепер Грекович хотів його фактично перейняти і на-
питав собі біди: його “поймавши... козаки там же противъ Выдубицкого подъ 
люд (лід) подсадили воды пити”, в лютім 1618 р. Убійників не зловлено і не 
викрито, і убийство лишилося непокараним. Митроп. Рутський обжалував 
перед трибуналом київське духовенство, міщан, православну шляхту, що 
вони бунтують людей і козаків против нього, як против його попередника 
чинили; замишляють його убити і, не можучи посягнути по нього, вбили 
його намісника. Але справа прогомоніла без сліду: правительство, що тоді 
всякими способами силкувалося притягти козаків до участі в московській 
війні, очевидно, не попробувало вчинить якісь репресії над тими козацькими 
чи іншими ініціаторами убийства. Так само заглохло і менш замітне, дещо 
пізніше убийство митрополичого агента – шл. Оклинського, висланого до 
Києва на збирання податку з митрополичих підданих. По словам його брата, 
вбили його київські “козачки – могло быти их с тридцать”, “з ведомости войта 
києвского Федора Ходыки и всих радец того ж Кыєва, посполства того места 
Києвского, маючи ранко на отца митрополита києвского”. А митр. Рутський 
в сім убийстві підозрював ініціативу новозаснованого Київського братства.

Такі були звісні нам найраніші факти участі козаків у церковній боротьбі. 
Вони переважно дрібні й можуть бути зведені до категорії простих козацьких 
галабурд, таких же, як участь козацьких ватажків у ріжних сусідських спорах 
і наїздах місцевих шляхтичів, як участь Наливайкових ватаг в рахунках право-
славних панів. Але за ними стоїть козацька декларація 1610 р. – проголошення 
повної солідарності козаків з українською інтелігенцією в справах peлігійної 
(чи властиво – релігійно-національної) боротьби й готовності козаччини 
служити їй всіма силами своїми. Ся декларація надає глибше значіння тим 
відокремленим фактам. Козаччина стала свідомим союзником православного 
духовенства й суспільності, і ті не завагалися покористуватися сею поміччю. 
Такі різкі виступи, як убийство Грековича або Оклинського, сюди в рахунок 
не йдуть; вони, певно, не були подиктовані ані Київським братством, ані 
магістратом, ані вищим духовенством київським. Але уживання козаччини 
на службу церковних справ тим не менше стало фактом (оружні заїзди печер-
ських маєтностей, може, ще деякі факти). Призвище “Наливайків”, кинене на 
православних кільканадцять літ тому як злобна інсинуація, набирало правди. 
Козаччина за сей час виросла незмірно не тільки матеріально, але й морально, 
стала силою не тільки незмірно великою, тривкою, але й поважною, з якою 
серйозно числилися в політичнім житті і на бажання й настрій її оглядалися 
вже і в обговоренні релігійно-національних справ на соймах. Особливо під 

проводом такого політика і адміністратора, як Сагайдачний, вона була настіль-
ки серйозним та солідним політичним елементом, що з нею і з її старшиною, 
її верхами взагалі не було страшно або соромно піти разом – стати під її 
оборону і признатися до певної зв’язі з нею. Се й заманіфестували київські 
духовні круги актом 1620–1621 рр. і вищенаведеним своїм маніфестом, де 
вони не вагаються проголосити козаччину за репрезентанта державних, на-
ціональних і культурних традицій руських, руської слави і сили – “останки тої 
старої Русі”, що воювала під Олегом Царгород, за св. Володимира здобувала 
цісарські регалії1 та з ним разом приймала християнську віру і культуру від 
царгородської церкви.

З другого боку, козаччину не тільки більше моральні, ідеологічні мотиви – 
релігійність, почуття своєї солідарності з українським громадянством, – а 
навіть і чисто тактичні міркування вели до сього ж союзу.

1 Думаю, що сі походи Володимира Вел. “на Грецію, Македонію й Іллірик” – се 
відгомін легенди про Володимирові регалії.

Вірші на герб Запорозького Війська (звідти ж).
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Коли козаччина хотіла усадовитися “на волості”, опанувати Східну Укра-
їну і стати на ній сильною ногою, їй треба було дбати про те, щоб з ріжними 
елементами тутешньої суспільності пошукати певних созвучних точок, певних 
зв’язків, спільних інтересів. Розуміється, вони могли знайтися у неї тільки з 
елементами українськими. З сільською масою була вже зв’язь певна і сильна, 
хоч і не зведена до якоїсь ясної програми. З того часу, як козацтво стало ви-
зволенням від панського права та живим протестом против нього, козаччина 
мала за собою сільські і дрібноміщанські маси й могла з них черпати силу і 
поміч стільки, скільки лише могла проявити сама сил й енергії розширення. 
Ставши на ґрунт оборони релігійних і національних прав української народнос-
ті, вона проголошувала свою солідарність з останками української шляхти – в 

Східній Україні ще не малозначними тоді, і з могутньою духовною верствою 
та вищими верствами міщанства. Се були круги, в сфері соціально-економічній 
не созвучні, а навіть просто ворожі козаччині, бо стояли на ґрунті великої зе-
мельної власності, привілегійованого землеволодіння, права над підданими. Їх 
козаччина могла до себе прихилити тільки обороною релігійних і національних 
інтересів. Історичні обставини українського життя привели до того, що в сім 
моменті національні інтереси, національні змагання, національна боротьба 
скупчилася на точці оборони існування православної церкви. Обороняючи її 
стан володіння, козаччина прихиляла до себе всі оті верстви, які обстоювали 
національні і релігійні інтереси українського народу.

Такий союз на два боки для козаччини був незмірно корисний. З загаль-
нонаціонального погляду можна було теж вважати корисним фактом, що між 
двома бігунами (полюсами) українського елементу, розлученими соціально-
економічними інтересами, тим проваллям польського шляхетського права, 
знайшовся певний сполучник у виді козаччини й зв’язував новим обручем 
розсипану українську народність.

Правда, можна було побоюватися, що, шукаючи союзу й созвучності 
з вищими духовними, шляхетськими і міщанськими кругами, козаччина 
ослабить свій нахил в сторону селянських, підданських кругів: буде слабше 
підчеркувати свою созвучність з союзниками з лівого боку з огляду на своїх 
союзників з правого боку: власників і володителів земель і підданих. Дійсно, 
ми бачимо, що тимчасом як оборона православної віри у козаччини виявилась 
у вповні виразних вчинках і домаганнях, включених в козацькі петиції до 
правительсва, союз і опіка над селянськими масами не вийшли за весь час з 
дуже зародкових, примітивних стадій козацької демагогії між селянством та 
стихійного нищення всього зв’язаного з панським правом під час повстань. 
До певного усвідомленого протесту против панського права, до якоїсь ви-
разної оборони прав селянської чи підданської людності взагалі козаччина не 
дійшла: не вийшла за домагання певних виїмків з польського права для себе 
і не перейшла до принципіального відкидання польсько-шляхетського режи-
му взагалі. Або, ще докладніше сказавши, – ся козацька негація панського 
права не вийшла з стихійних форм повстанського нищення і не усвідомилася 
в якійсь програмовій формі.

Трудно сказати на певно, що тут вплинув саме той союз козаччини з 
привілегійованими українськими елементами, уложений на ґрунті оборони 
релігійних і національних інтересів. Може бути, в сім заважив головно той 
факт, що домагання в сфері релігійній були вже й без того продумані й ви-
яснені, мали характер вповні ясний, конкретний, легкий до формулювання, 
а бажання народних мас не вилилися в такій продуманій і сформульованій 
формі. У самих селянських мас вони зісталися в формі неясних бажань і мрій. 
Бажання життя без холопа і без пана самим прихильникам його здавалося 
певної міри утопічною мрією, а практичне здійснення його вимагало незвичайно 

“Вhнец Преп. Богородици, зложеный з звhздъ, в них же имена игуменов 
и архимандритов печерских” (1661).
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“Вhнец Преп. Богородици, зложеный з звhздъ, в них же имена игуменов 
и архимандритов печерских” (1661).
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смілої і сильної творчої мислі і глибоко продуманої планової творчої роботи. 
Так і чисто національні домагання, хоч були, безперечно, близькі тим приві-
легійованим елементам і козаччині, в її програмі поза сферою церковних справ 
і кількох конкретних питань (як школи, допущення до урядів православних 
і т. ін.) теж не знайшли свого вислову, тому що також не були продумані й 
уняті в якусь ясну програму.

Важне значіння мало також і те, що ті церковні і релігійні справи не стояли 
в такій рішучій і непримиренній суперечності з усім суспільним укладом Речі 
Посполитої й могли бути заспокоєні в його рамах, тимчасом як домагання 
безпанського життя були питанням життя і смерті для сього укладу і не могли 
б бути осягнені інакше, як дорогою повного розбиття польської Речі Поспо-
литої або повного відірвання від неї.

Так чи інакше, зістається фактом, що свої відносини до релігійно-націо-
нального питання козаччина вияснила і в виді певних конкретних постулатів 
включила до своєї програми супроти правительства. Відносини ж її до соці-
ально-економічних домагань мас не вийшли з стадії певної созвучності, певної 
симпатичності або союзності інтересів, і розірвати вповні й безповоротно з 
соціальним світоглядом шляхетських кругів і взагалі цілої суспільності Речі 
Посполитої козаччина так і не наміркувалася, – або не відважилася.

ПЕРЕНЕСЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ РОБОТИ ДО КИЄВА
ак проголосивши на початку другого десятиліття XVII в. 
релігійну справу українську своєю справою, заявивши солідар-
ність свою з православним духовенством і тою суспільністю, 
яка в обороні тої справи виступала, козаччина, а особливо її 
верхні верстви, мусили входити з часом все глибше й дальше 
в те культурно-релігійне й національне життя, яке на протязі 

якраз того другого десятиліття все ясніше розгоралося в найближчім східно-
українськім центрі – Києві.

Сі два явища йшли разом, тісно переплітаючися між собою своїми впли-
вами.

Київ здавна стояв в досить тісних зв’язках з козаччиною. Ще в 1580 р. 
кияни в своїх жалях на воєводську управу звертаються до козацької старшини 
(“до пана Оришовського, гетьмана запорозького”). Тепер в міру того, як 
козачіли ближчі околиці Києва, як козацькі гнізда все тіснішою й густішою 
сіткою обхоплювали його з усіх боків, зв’язки козаччини з Києвом ставали 
ще тісніші. Через те не могло зіставатися без впливу і вражіння на козацькі 
круги те національне культурно-релігійне життя, яке починало саме розви-
ватися в Києві.

З другого боку, маючи під рукою напоготові козацьку силу, певні її помочі 
і солідарності, київські духовні круги знаходили в тім заохоту до все нових, 
дальших і сміливіших кроків в розвої національного культурно-релігійного жит-
тя, в його обороні, в забезпеченні йому тривких підвалин дальшого існування.

Старий Терехтемирівський монастир на півдорозі між Києвом і Чер-
касами (крайньою стражницею волості, за котрою зачиналося вже повне і 
необмежене панування козаччини) був немов стацією в сих зносинах. Тут 
була напівофіційна резиденція козацька на волості, де відбувалися козацькі 
ради, де містився козацький арсенал і заразом монастир, відновлений запо-
рожцями, – їх одинока патрональна святиня на довгий час. Таким чином Те-
рехтемирів служив немов сполучником політичних, чисто козацьких інтересів з 
релігійно-національною справою, яку козаччина взяла тепер за свою. На чолі 
його стояла тоді (в 1615–1620 pp.) людина, що дуже незамітно перейшла в 
наших джерелах, але хтозна, чи не заважила багато в тодішніх відносинах. 
Був се архимандрит Єзекіїль Курцевич, як думають – з волинських князів 
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Курцевичів1, у такім разі – чоловік свій між українським панством, а заразом 
людина світова, освічена, бувала – вихованець Падуанського університету, в 
каталогах котрого записав він під р. 1600 ім’я по-українськи, один-одинокий 
з усіх. Під його рукою Терехтемирівський монастир виходить на поважну й 
цікаву політичну позицію. Сюди заїздили київські духовні, сам митрополит на-
віть, щоб бути присутнім на козацькій раді, впливати на її наради і бути в курсі 
козацької політики. Терехтемирівські монахи були представниками київських 
кругів в самім серці козаччини. Помітний в сім часі був рух в Терехтемирів-
ській околиці – один з симптомів зросту козаччини на волості. Літом 1618 р. 
земський писар київський Сущанський-Проскура заносив скаргу на “игумена 
и всhхъ чернцовъ монастиря Терехтемировскаго и всhхъ фундаторовъ албо 
надавцовъ того жъ монастыря то єсть гетмана, полковниковъ, сотниковъ, 
атаманью и всhхъ козаковъ (Войска) Запорозкого”, що вони захопили 
сусідню маєтність Проскурів – село Григорів, наславши козаків і міщан 
терехтемирівських, і привернули його до Терехтемирівського монастиря. Так-
же захопили козаки коло того ж самого часу й віддали Терехтемирівському 
монастиреві іншу сусідню маєтність – село Підсуче, кн. Олизара. Козацька 
резиденція і козацький монастир ширилися і росли і відігравали важну ролю 
як посередники між новим, відродженим Києвом, і козаччиною з її новим 
курсом національної політики.

Київ в першім і другім десятилітті XVII в. ставав усе замітнішим центром 
українського релігійного і національного життя, й розвій великої релігійно-
національної боротьби відчувався тут все сильніше і голосніше. Завдяки 
козацькій силі, завдяки зросту колонізації з кінцем XVI в. він переставав 
бути, дедалі, то більше, самітнім замком на українськім пограниччі, воєнним 
форпостом, виставленим на всяку тривогу й небезпеку. В нім розвивалося 
суспільне й культурне життя, а з тим все більше сунулися сюди елементи 
тодішньої польської офіційної культури та заразом будили ті прояви й явища, 
в яких виливалася тодішня національна українська опозиція против змагань 
державної культури.

Біскуп Христофор Казимирський, діставшися на київську катедру в 
р. 1598, заходиться коло урядження своєї резиденції в Києві (його поперед-
ник Верещинський, перший спровадившися по довгих віках до Києва, мав 
свою резиденцію в Фастові). Він будує собі палату, заходиться коло будови 
латинської катедральної церкви, збирає на се надання від побожних като-
ликів. Стара домініканська місія, розмножившися, будує собі десь на поч. 
XVII в. мурований костел з останків вишгородської церкви Бориса і Гліба, а 
пізніше – мурований же конвент (монастир). Побожний прихильник єзуїтів 
Жолкевський, бувши київським воєводою, носиться з планами заснування 
єзуїтської колегії, а кілька літ по його уступленні з воєводства сей план був 

1 Родоводи, одначе, не вміють його зв’язати з звісними князями Курцевичами.

сповнений біскупом київським Радошовським: в 1620 р. він справді спровадив 
до Києва першу єзуїтську місію; але в Києві їй не сподобалося, єзуїти осілися 
в Фастові, і тільки в 1640-х роках воєвода Тишкевич фундував єзуїтську 
колегію в Києві. Менш вибагливі бернардини осілися тут ще з 1620-х рр.

Але разом з тим з’являються й просвітні інституції українські. Печер-
ський архимандрит Єлисей Плетенецький – наступник на ігуменстві слав-
ного Никифора Тура, що оружною силою відборонив від унії Печерський 
монастир, – умів ужити козацьку силу не тільки на привернення печерських 
маєтностей, конфіскованих королем, але під ослоною козацької опіки розпо-
чав незвичайно живу й плідну культурну роботу. Величезні засоби, зібрані і 
старанно збережені поколіннями печерських старців і ігуменів, по довгих віках 
застою знайшли собі благородний ужиток в службі культурним і національним 
потребам свого народу.

Подчас праве утисков, подчас бhд церковных, 
Подчас єй турбацій и невчасу полныхъ, –

як каже його панегірист, Плетенецький відкрив нову добу в житті сеї твер-
дині українського аскетизму й зробив з Печерського монастиря першорядну 
культурну силу. Його співробітник і наступник на ігуменстві Зах[арія] Копис-
тенський з притиском підносить, що Плетенецький 
“був батьком не тільки для лаври, а і для всього 
народу російського”, “и такъ ся тому святому 
заслужилъ мhсцу, ижъ штоколвекъ по немъ за 
помочю Божею в томъ пречистой Богородицы 
монастыру дhєтъ и дhяти будетъ, все на єго 
основh, на єго фундаментh, на єго будовли почи-
нати будовати и кончити будетъ”. Сим заслужив 
він собі вічну пам’ять в історії українського життя, 
і приходиться незвичайно жалкувати, що ми так 
мало знаємо чогось ближчого про нього і про його 
культурну роботу в Києві.

З двох писань, присвячених печерському ар-
химандритові, – панегірика, виданого в 1618 р. під 
варварським титулом “Вhзерункъ цнотъ превелебного въ Бозh єго милости 
господина отца Єлисеа Плетенецкого архімандрита кієвского монастыря 
печарского”, і надгробного слова його наступника Захарії Копистенського1, 
ми дістаємо тільки скупі й уривкові звістки, які дуже небагато можемо до-
повнити з інших джерел. Знаємо, що Єлисей Михайлович Плетенецький 

1 Казаньє на честномъ погребh блаженного мужа и превелебного отца Кvръ Єлисея 
въ єромонасhхъ Евѳимія Плетенецкого, архімандрита печерского кієвского, преставлен-
ного в року 1624, въ октобру дня 29 презъ ієромонаха Захарію Копистенского тогды 
нареченого, а тепер милостію Божією архимандрита того же монастыря печерского 
кієвского творенноє и проповhданноє. Київ, 1625.

Герб Єлисея Плетенецького 
на печерських виданнях 

(1623).
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Курцевичів1, у такім разі – чоловік свій між українським панством, а заразом 
людина світова, освічена, бувала – вихованець Падуанського університету, в 
каталогах котрого записав він під р. 1600 ім’я по-українськи, один-одинокий 
з усіх. Під його рукою Терехтемирівський монастир виходить на поважну й 
цікаву політичну позицію. Сюди заїздили київські духовні, сам митрополит на-
віть, щоб бути присутнім на козацькій раді, впливати на її наради і бути в курсі 
козацької політики. Терехтемирівські монахи були представниками київських 
кругів в самім серці козаччини. Помітний в сім часі був рух в Терехтемирів-
ській околиці – один з симптомів зросту козаччини на волості. Літом 1618 р. 
земський писар київський Сущанський-Проскура заносив скаргу на “игумена 
и всhхъ чернцовъ монастиря Терехтемировскаго и всhхъ фундаторовъ албо 
надавцовъ того жъ монастыря то єсть гетмана, полковниковъ, сотниковъ, 
атаманью и всhхъ козаковъ (Войска) Запорозкого”, що вони захопили 
сусідню маєтність Проскурів – село Григорів, наславши козаків і міщан 
терехтемирівських, і привернули його до Терехтемирівського монастиря. Так-
же захопили козаки коло того ж самого часу й віддали Терехтемирівському 
монастиреві іншу сусідню маєтність – село Підсуче, кн. Олизара. Козацька 
резиденція і козацький монастир ширилися і росли і відігравали важну ролю 
як посередники між новим, відродженим Києвом, і козаччиною з її новим 
курсом національної політики.

Київ в першім і другім десятилітті XVII в. ставав усе замітнішим центром 
українського релігійного і національного життя, й розвій великої релігійно-
національної боротьби відчувався тут все сильніше і голосніше. Завдяки 
козацькій силі, завдяки зросту колонізації з кінцем XVI в. він переставав 
бути, дедалі, то більше, самітнім замком на українськім пограниччі, воєнним 
форпостом, виставленим на всяку тривогу й небезпеку. В нім розвивалося 
суспільне й культурне життя, а з тим все більше сунулися сюди елементи 
тодішньої польської офіційної культури та заразом будили ті прояви й явища, 
в яких виливалася тодішня національна українська опозиція против змагань 
державної культури.

Біскуп Христофор Казимирський, діставшися на київську катедру в 
р. 1598, заходиться коло урядження своєї резиденції в Києві (його поперед-
ник Верещинський, перший спровадившися по довгих віках до Києва, мав 
свою резиденцію в Фастові). Він будує собі палату, заходиться коло будови 
латинської катедральної церкви, збирає на се надання від побожних като-
ликів. Стара домініканська місія, розмножившися, будує собі десь на поч. 
XVII в. мурований костел з останків вишгородської церкви Бориса і Гліба, а 
пізніше – мурований же конвент (монастир). Побожний прихильник єзуїтів 
Жолкевський, бувши київським воєводою, носиться з планами заснування 
єзуїтської колегії, а кілька літ по його уступленні з воєводства сей план був 

1 Родоводи, одначе, не вміють його зв’язати з звісними князями Курцевичами.

сповнений біскупом київським Радошовським: в 1620 р. він справді спровадив 
до Києва першу єзуїтську місію; але в Києві їй не сподобалося, єзуїти осілися 
в Фастові, і тільки в 1640-х роках воєвода Тишкевич фундував єзуїтську 
колегію в Києві. Менш вибагливі бернардини осілися тут ще з 1620-х рр.

Але разом з тим з’являються й просвітні інституції українські. Печер-
ський архимандрит Єлисей Плетенецький – наступник на ігуменстві слав-
ного Никифора Тура, що оружною силою відборонив від унії Печерський 
монастир, – умів ужити козацьку силу не тільки на привернення печерських 
маєтностей, конфіскованих королем, але під ослоною козацької опіки розпо-
чав незвичайно живу й плідну культурну роботу. Величезні засоби, зібрані і 
старанно збережені поколіннями печерських старців і ігуменів, по довгих віках 
застою знайшли собі благородний ужиток в службі культурним і національним 
потребам свого народу.

Подчас праве утисков, подчас бhд церковных, 
Подчас єй турбацій и невчасу полныхъ, –

як каже його панегірист, Плетенецький відкрив нову добу в житті сеї твер-
дині українського аскетизму й зробив з Печерського монастиря першорядну 
культурну силу. Його співробітник і наступник на ігуменстві Зах[арія] Копис-
тенський з притиском підносить, що Плетенецький 
“був батьком не тільки для лаври, а і для всього 
народу російського”, “и такъ ся тому святому 
заслужилъ мhсцу, ижъ штоколвекъ по немъ за 
помочю Божею в томъ пречистой Богородицы 
монастыру дhєтъ и дhяти будетъ, все на єго 
основh, на єго фундаментh, на єго будовли почи-
нати будовати и кончити будетъ”. Сим заслужив 
він собі вічну пам’ять в історії українського життя, 
і приходиться незвичайно жалкувати, що ми так 
мало знаємо чогось ближчого про нього і про його 
культурну роботу в Києві.

З двох писань, присвячених печерському ар-
химандритові, – панегірика, виданого в 1618 р. під 
варварським титулом “Вhзерункъ цнотъ превелебного въ Бозh єго милости 
господина отца Єлисеа Плетенецкого архімандрита кієвского монастыря 
печарского”, і надгробного слова його наступника Захарії Копистенського1, 
ми дістаємо тільки скупі й уривкові звістки, які дуже небагато можемо до-
повнити з інших джерел. Знаємо, що Єлисей Михайлович Плетенецький 

1 Казаньє на честномъ погребh блаженного мужа и превелебного отца Кvръ Єлисея 
въ єромонасhхъ Евѳимія Плетенецкого, архімандрита печерского кієвского, преставлен-
ного в року 1624, въ октобру дня 29 презъ ієромонаха Захарію Копистенского тогды 
нареченого, а тепер милостію Божією архимандрита того же монастыря печерского 
кієвского творенноє и проповhданноє. Київ, 1625.

Герб Єлисея Плетенецького 
на печерських виданнях 

(1623).
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був шляхетного роду (“зацныхъ и побожныхъ родичовъ был урожоный”), з 
дрібної шляхетської родини, що носила ім’я від свого родового гнізда Пле-
тенич, недалеко Золочева, в землі Львівській. Рід був нічим невизначний і 
звівся в початках XVII в. Будучий архимандрит родився коло р. 1550. Він 
вибрав для себе духовну кар’єру. В початках 1590-х років, маючи сорок літ, 
став він архимандритом Пінського Ліщинського монастиря, і в сім титулі брав 
участь в православнім соборі Берестейськім. Правдоподібно, тут звернув він 
на себе увагу рішучою опозицією унії, і се три роки пізніше (1599) дало йому 
вибір на печерську архимандрію – найвизначнішу православну позицію в 
тім часі, і на соймі 1605 р. православним удалося добитися від правительства 
затвердження його на сім уряді.

На сій позиції пробув він повних двадцять п’ять літ, до своєї смерті в 
1624 р. Досить довго ми, одначе, не чуємо й тут нічого визначного про його 

діяльність, крім процесів за монастирські маєтності та скарги, занесеної деяки-
ми ченцями на нього і на іншу монастирську старшину: ченці скаржилися, що 
архимандрит і “старші полатники і застолпники” монастирські не знати куди 
обертають значну надвишку доходів монастирських над видатками – “котра 
скорше на потреби монастирські яко і чернецькі обертатися мала”. Можна 
думати, що вже тоді архимандрит почав щось уймати з видатків на сите і п’яне 
монастирське життя, призначаючи це на інші, культурні потреби, та старався 
стягати до монастиря людей з літературними і науковими інтересами. Але те, 
що ми знаємо докладніше з сеї сфери діяльності Плетенецького, все припадає 
на середину другого десятиліття XVII в., коли в Києві раптом прокидається 
сильний культурний і просвітній рух під впливом тих услуг, які віддала релі-
гійно-національній справі козаччина і обіцяла віддавати в будучності.

Печерський архимандрит купує друкарню, заложену в Стрятині Гедеоном 
Балабаном в розгарі його звісної боротьби з Львівським братством і потім 
закинену, перевозить її до Києва, розширює і збільшує, – може, уживши 
стрятинського інвентаря тільки за моделі для далеко більшого нового інвен-
таря. Згаданий панегірик так описує сю пам’ятну в київськім житті подію:

Бось воскресилъ друкарню припалую пыломъ
Балабана цнотъ велкихъ речю и тежъ дhломъ; 
Онъ за благословенством отца намъ святого
Удалъся до ремесла (могу речи) цного,
Ты зась яко милостникъ церкви збытъ ревнивый,
Хотhлъ и допялесь то яко не лhнивый: 
По зестю єго з свhта друкарню вскресити 
И презъ выдаваньє книгъ церковь украсити.

Правдоподібно, се мало місце десь коло р. 1615. При кінці 1616 або в 
1617 р. вийшла вже перша книжка з нової печерської друкарні – “Часос-
ловець”. Ще перед нею розпочато монументальне як на ті часи видання – 
“Анѳологіонъ” (16 + 1048 сторін в лист), але воно вийшло тільки в р. 1619, 
а перед ним наборзі видрукувано і випущено той “Часословець” (між ін-
шим – “аби задовольнити потребу в училищах в православнім граді Києві 
і в прочих”) як першу шкільну книжку для нових київських шкіл. Величезні 
доходи Печерського монастиря знайшли собі призначення. Книга виходи-
ла за книгою. За п’ятнадцять літ від виходу “Часословця” (1617–1631) 
печерська друкарня випустила кілька десятків книжок: нам звісно звиш 
30 друків, між ними – цілий ряд видань монументальних розмірів як на ті 
часи, і знов таких, що були показними результатами праці згромаджених 
тут літературних сил. Се було більше, ніж дали всі інші друкарні України 
за весь час від свого заложення і до того часу (1631 року). Для потреб 
друкарні Плетенецький заложив фабрику паперу в монастирській маєтнос-
ті в Радомишлі, на р. Тетереві, “коштомъ немалымъ на подивенє в томъ 
краю якъ речъ небывалую”. Мусила бути своя відливарня букв (ґісерня). 

Печерські листки 1626–1627 рр.: Кари Божі.
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30 друків, між ними – цілий ряд видань монументальних розмірів як на ті 
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тут літературних сил. Се було більше, ніж дали всі інші друкарні України 
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З’являються свої гравери і малярі; уже “Анѳологіон” 1617 р. прикрашений 
був образками святих; на сім полі – гравюри, ілюстрації – Печерський 
монастир надовго зайняв позицію, єдину не тільки на цілий український, але 
і весь східнослов’янський світ, як найбільше, одиноке в своїм роді вогнище 
церковного малярства, граверства, ілюстрації. По незвичайно скупих з сього 
боку острозьких виданнях, майже позбавлених всяких друкарських оздоб, 
печерська друкарня відкриває нову добу в українській штуці (мистецтві).

Збирається й цілий ряд літературних і наукових сил, що з Печерської 
лаври роблять ряд богословської академії. Копистенський, один з членів сього 
кружка, визначений потім Плетенецьким на “сукцесора” свого на архимандрії, 
виразно вказує в своїм надгробнім слові Плетенецькому як особливу його 
заслугу се згромадження печерського ученого кружка (“людей учоныхъ, 
от негожъ на тоє мhсце зведеных”) і величає його в слові на роковини його 
смерті як “учоныхъ людей прибhжище, науки любячих промотора и школъ 
на разныхъ мhсцахъ зычливого фундатора”. Він “нам науки пізнання різних 
діалектів і вырозуміння Письма Божого жичив і дидаскалів іскусних старався, 
єрокиріків то єсть проповідников слова Божого церковного приспособляв, 
задержував, вихованнє їх стану й повинности пристойне й довольне давав”.

Як першорядні сили сього печерського кружка звісні нам: насамперед сам 
Копистенський, далі Тарасій Земка, Памва Беринда, Лаврентій Зизаній, а в 
близьких зносинах до нього стояв і перший ректор Київської братської школи 

(потім – ігумен Михайлівського монастиря) Йов Борецький, що теж, може, 
не без посередництва Плетенецького, опинився в Києві.

Копистенського, братанича звісного перемиського владики, ми стрічає-
мо в Києві вперше на поч. 1616 р., коли він вписується до нового братства 
Київського разом з Тарасієм Левковичем Земкою. Над виданням печер-
ського “Анѳологіона” він працює в тих літах разом з Борецьким і Памвою 
Бериндою. Крім своїх заслуг, які положив він як наступник Плетенець-
кого на архимандрії печерській і гідний продовжуватель його культурної 
роботи, Копистенський прославив себе як визначний богослов, полеміст, 
історик церковний і проповідник. Монументальна його “Палинодія или 
книга оборони каѳолической, святой апостолской всходней церкви и святых 
патріарховъ”, написана з приводу книжки Льва Кревзи “Оbrona iednoscі 
сегкіеwnej” (1618) і закінчена та ухвалена до друку в р. 1621, але не над-

Історія Антонія Великого (звідти ж).

“Чистота” (звідти ж).
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рукована, зісталася верхом богословської ерудиції тих часів. Величезний 
трактат (868 стовпців теперішнього друку) поділяється на дві половини: 
в першій (частина перша і друга) автор полемізує з католицькою доктри-
ною про власть папи, друга присвячена історії унії на Русі (частина третя 
збиває аргументи, буцім Київська митрополія була в унії з Римом перед 
Флорентійською унією, частина четверта присвячена історії Берестейської 
унії). Чому ся капітальна і для свого часу незвичайно цінна праця зісталася 
невиданою, зістається неясним (досить правдоподібна гадка, що в тих роках, 
1622–1627, вважали нетактовним розводити релігійну полеміку і драж-
нити противну сторону, добиваючися легалізації відновленої православної 
єрархії). Твором того ж Копистенського вважається видрукована без імені 
автора “Книга о вhрh єдиной св. соборной апостольской церкве”, доповне-
на перерібка старшого, віленського видання, незвичайно популярна потім 
особливо в Московщині. З іменем Копистенського надруковані були тільки 
дві згадані вище проповіді на похорон і річницю смерті Плетенецького, які 
рекомендують Копистенського справді як визначного проповідника, і, крім 
того, кілька передмов при печерських виданнях тих часів. Копистенський, 
як показують згадки сих передмов, брав дуже діяльну участь в сих виданнях 
як перекладчик, редактор, видавець.

Райська дорога – “лhствица пять степеней иже къ совершенію ведущихъ имать” 
(звідти ж).

Памва Беринда прославив своє ім’я своїм словарем (“Лексиконъ сло-
вяноросскій и именъ тлъкованіє, тщеніємъ, вhденіємъ же и иждивеніємъ 
малhйшаго въ ієромонасhхъ Памвы Берынды, протосvггела ѳрону ієруса-
лимского”, вид. 1627 р.). В присвяті сеї книжки панам Балабанам пояснює 
автор, що, живучи в домі Федора Балабана, фундатора стрятинської друкарні, 
він тоді вже за його принукою зачав збирати “реченія и имена словенския”, 
“аки не у сущу тогда лексикону развh любомудра кир Лаврентія Зізаніи”.  
З сього лексикону Беринда покористувався сам на початках, а потім не пере-
ставав протягом довгих літ доповняти свою збірку, і, нарешті, перейшовши до 
Києва, “покликаний до друкарні (печерської) до справлення бесід на посланія 
апостольські”, над котрими працював два роки “нощеденствуя”, він рішив 
видати вибірку з своєї збірки “в пользу спудеєм”. Словар сей надовго зістався 
найбільшим і найповнішим, і по смерті Беринди передрукований був ще в 
р. 1653. Крім того, перейшовши в Київ (мабуть, таки при тім, як забирано 
до Печерського монастиря Балабанову друкарню) і, ставши тут управителем 
друкарні (архитипографом), Беринда увесь час аж до своєї смерті (1632) брав 
дуже діяльну участь в літературних працях печерського кружка, правлячи 
рукописі, доглядаючи видань, пишучи до них передмови, і т. ін.

Третім таким дуже діяльним, хоч і менше замітним учасником видавничої 
печерської колегії, був Тарасій Левкович Земка – ігумен Братського Бого-
явленського монастиря і проповідник печерський, як він підписав себе на 
передмові Бериндиного “Лексикону”, справщик книг і управитель друкарні, 
муж учений в мові грецькій, латинській, слов’янській і руській, як величає його 
в епітафії Кальнофойський. Почавши від перших початків печерських видав-
ництв і до смерті своєї в 1632 р., він зіставався діяльним учасником печерської 
видавничої роботи, і Кальнофойський в згаданій епітафії нагадує друкарям: 
“Жили ви ним, поки він жив, і він жив вами”. Бачимо в печерських друках 
його вірші, передмови, переклади “на малороссійскую бесhду общую” й т. ін.

Далі трохи, хоч і в близьких зносинах з сим кружком, стояли два інші 
визначні діячі:

Лаврентій Зизаній, бувший дидаскал Львівської братської школи, один 
з найбільш рухливих і многосторонніх людей свого часу, автор букваря, гра-
матики, словаря, катехизиса, педагог, полеміст, проповідник, перекладчик 
і редактор, в Києві з’являється десь коло р. 1620, прибувши з сусіднього 
Корця, де був священиком від р. 1612. В Києві він перекладає “Бесіди” 
Златоустого, толкування Андрія Кесарійського на “Апокаліпсис”; передмови 
сих видань славлять його як “благоговhйна мужа, словеснhша дідаскала и 
вhтію, художнаго еллиногреческого языка умhніє и искусство стяжавша”, і 
поясняють, що переклад “Бесід” він вчинив на запрошення Плетенецького.

Іван, в чернецтві Йов Борецький, теж бувший дидаскал львівський, з 
сього кружка найраніше з’являється в Києві: мабуть, уже в рр. 1611–1612 був 
він тут священиком Воскресенської церкви, а з заснуванням братської школи 
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був її першим ректором, потім – ігуменом михайлівським і митрополитом, і 
через се тільки почасти міг брати участь в працях печерського кружка. Каль-
нофойський в своїй епітафії величає його за чесноти християнські й аскетичні, 
але Косів в “Патерику” підносить інші прикмети славного митрополита: що 
був він “в науках свобідних, в знанні мови грецької, латинської, руської ледве 
чи рівний кому”. З значною правдоподібністю можемо бачити його перо в тій 
інтересній протестації 1621 р., з якої вище навели ми екскурс про козаків, і 
“Юстифікації” 1622 р.

Поруч сих видніших діячів бачимо цілий ряд другорядних літератів, як 
Олександр Мітура, автор згаданого панегірика Плетенецькому (“Вhзерункъ 
цнотъ”, 1618), брати Памви Беринди Лукаш і Стефан (автор віршів на честь 
Плетенецького), Філатей Кизаревич, Йосиф Кирилович й ін. Здебільшого 
були се галичани – напевно знаємо як галичан Борецького, Копистенського, 
Зизанія, братів Бериндів; додати до них ще Кас[іяна] Саковича – ректора 
братської школи в рр. 1620–1624, і дещо пізнішого Кальнофойського. Було 
се перше “нашествіє галичан” на Київ, що під покровом і протекцією гетьмана 
козацького, також галичанина, заходилися культурними засобами Західної 
України відродити на київськім ґрунті заглушене культурно-національне 
життя й привернути старій столиці України її давню національну і культурну 
роль й значіння.

Монограма Зах[арії] Копистенського (1617).

КИЇВСЬКЕ БРАТСТВО І ОРГАНІЗАЦІЯ 
НАЦІОНАЛЬНИХ СИЛ

ратська організація, яка стала звичайним центром при всякім 
організуванні культурних сил, мусила завестися і в Києві. 
Плетенецький з товаришами, по наведеному свідоцтву Копис-
тенського, бажав науки і вишукував добрих учителів. Разом 
із заснуванням друкарні в Печерськім монастирі виникає 
фундація Галшки Гулевичівни, жінки мозирського маршалка 

Стефана Лозки. Записсю своєю з дня 14/Х. 1615 р. записує вона всенародну 
фундацію – “правовірним і благочестивим християнам народу російського, в 
повітах воєводств Київського, Волинського и Брацлавського, стану духовному 
і світському, всякого звання і стану людям російським, одначе тим тільки, котрі 
в православній благочестивій східній церкві в послушенстві і благословенстві 
св. патріарха константинопольського невідмінно тривають і тривати будуть”. 
Призначає на те свій двір в Києві, “добра свої власні дідичні, з правами й 
вільностями шляхетськими”, – подробиця дуже важна в ті часи, бо тільки 
засновані на шляхетських ґрунтах православні церкви і монастирі не підпадали 
правительственим репресіям, як показалося з тодішніх процесів. На сих “до-
брах” мають стати ріжні релігійні й просвітні інституції – вони даються “на 
монастир, також на школу дітям шляхетським і міським, і на інші способи 
богоугодного житія, а також на гостиницю странникам духовним”. І для без-
перечнішого здійснення тих планів заявляє фундаторка, що вона вже “зараз 
в той двір впровадила і впроваджує благовірного священоінока (печерського 
священика) отця Ісайю Копинського й інших ченців, як також і школу”.

Се були тимчасові держателі, але слідом заявився і властивий господар, 
для котрого призначався сей двір “з вільностями і правами шхетськими”. 
Було ним братство, задумане вже перед тим, але ще не зв’язане формаль-
но, – правдоподібно, чекали для нього благословення від царгородського 
патріарха, по котре послали ініціатори братства. В останніх днях 1615 року 
було воно вже зав’язане: маємо його “упис” (фундаційний акт), але в пізні-
шій копії, без дати, і тільки з деякими з підписей; один з меншої братії, “во 
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иноцехъ Захарія Копистенський исповhдникъ”, підписався під ним з датою 
4/1. 1616– се дає дату “упису”.

Братство зав’язувалося на основі прав, наданих братствам патріархами – 
братства Львівського, Віленського, Могилівського й інших. Метою своєю 
ставило воно “утіху укріплення в благочестії нашого росийського роду – синів 
східного православія, обивателів Київського воєводства, стану духовного 
і світського – шляхетства і міської громади і всіх христоіменитих людей, 

сповнювання християнських милосердних учинків 
духовних і тілесних: розмноження і вкорінювання 
добродійств християнських, чесного чернечого жит-
тя, подавання добрих наук, виховання дітей хрис-
тиянських й оборону вдів і сиріт і запомогу всяким 
людям, що в нещастя впали”. Се ті ж мети, вказані 
фундацією Гулевичівни: заснування монастиря, 
школи, шпиталю – звичайна братська програма, 
котра тут набирала ширшого значіння тільки з 
огляду на ті засоби і сили, котрими розпоряджала.

До братства вписалося “безчисленно” ріжного 
народу з місцевого духовенства, передусім з того 
печерського кружка, що, безсумнівно, був власти-
вим, головним ініціатором заснування братства, і з 
світських людей – міщанства і шляхти. А що було 
найбільш знаменним – вписався і гетьман Сагай-
дачний з усім військом козацьким, приймаючи тим 

чином братство під спеціальну свою опіку і присвоюючи собі тим способом 
формальне право всюди і все виступати його офіціальним заступником і про-
тектором. На жаль, не знаємо ближчої дати сього важного факту: згадує про 
нього Сакович в своїх віршах на похорон Сагайдачного, що він

при церкви братской честно въ Кіевh похованъ,
въ котороє ся братство зо всhмъ войскомъ вписалъ
и на него ялмужну значную одказалъ.

Одначе се сталося не під час передсмертних розпоряджень, а далеко раніше, 
перед актом 1620 р., – в сім не може бути сумніву.

Братство се злучилося з фундацією Гулевичівни і заснованим на її ґрунті 
монастирем Богоявлення, що став патрональним братським монастирем. При 
нім зараз же засновано братську школу. Першим ректором її був Борець-
кий. З літа 1617 р. маємо його поквітовання, дане ним у Львові львівським 
братчикам за забрані у них “книжки грамматіки грецкіє друка лвовского”, 
себто за братський “Адельфотес”. Борецький, що називає себе тут “ректо-
ром школи брацької въ Київі”, правдоподібно, умисно на те їздив до Львова 
на вакаціях, щоб зробити запас всього потрібного для нової школи. По нім 
був на сім уряді, здається, Мелетій Смотрицький, до свого посвящення на 

архиєпископа полоцького, а в рр. 1620–1624 – Калікст (в чернецтві Касі-
ан) Сакович, галичанин, син протопопа з Потилича, вихованець Замойської 
академії й Краківського університету, чоловік здіб ний, дотепний, але слабо-
характерний (перейшовши потім до Люблінської школи, він став уніятом, 
пізніше – латинником і зробився одним з найбільш уїдливих критиків і унії, і 
православ’я). З його часів маємо перше свідоцтво успіхів братської школи – 
“Вірші на погреб Сагайдачного”, декламовані учениками братської школи, але 
зложені не ними, а самим Саковичем. Імена учеників, подані при рецитованих 
ними розділах віршів, характеризують братську школу як міщанську і духо-
вну колегію: се свояки звісних нам київських й інших літератів (Беринди, 
Саковичі, Ставровецькі), діти місцевих священиків, але й не без шляхтичів 
тут також (Вороничі, Козарин, Скаржевський й ін.).

Приїзд грецьких іконописців.

Вірші служать ілюстрацією того напряму, в якім ішла шкільна наука в 
літературній сфері. Вони мають характер вповні схоластичний, перетяжені 
прикметами псевдокласичної премудрості, стоять вповні, і в стилі, і в мові, 
під впливами польсько-латинської школи, вихованцем котрої був Сакович, 
але заразом перейняті дуже сильним козацьким патріотизмом – не тільки з 
огляду на свого героя і на Військо Запорозьке (котрим сі вірші присвячені), 
але даючи вираз тим тісним зв’язкам, які лучили Київське братство з козаць-
кими кругами. Тут читаємо, напр.:

О запорозком войску кто писма читаєтъ,
тотъ имъ мензство и славу хоть не радъ признаєтъ, 
бо завше в немъ такіє рыцери бывали, 
што менжне непріателей ойчистых бивали.
И жадноє рыцерство въ насъ не есть такъ славно,
як Запорозкоє, и непріателюмъ страшно.

За ректорства Борецького школа мала, мабуть, сильніше виражений 
“грецько-слов’янський” характер, в тім дусі, як Львівська братська школа. 
Взагалі Київська школа мусила бути організована на взірець Львівської і йти 
її слідами: ми бачили, що на чолі сього освітнього руху стояли головно галицькі 

Печерська традиція 
в пізніших обробленнях: 
св. Антоній приходить 

до Києва.
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львівські сили, і саме братство організувалося на взірець Львівського передусім. 
Загальний характер братської науки означає патр. Теофан, називаючи її в своїй 
ставропігіальній грамоті “школою наукъ еллино-словенского и латино-поль-
ського писма”, а її мету ставить в дусі того часу “в вихованні побожного життя, 
в подаванні наук належних, де хотящим учитися, а особливо младенческому уму 
визнання віри и догмати уставлені св. вселенскими соборами восточної церкви 
мають бути щиро показувані і вливані мають бути учителями тої ж церкви”.

Але діяльність і впливи братства не обмежалися тісними межами самих 
братських інституцій. Дуже скоро по своїм заснуванні братство, чуючи над 
собою протекцію православної шляхти, місцевого магістрату, а найбільше – 
козацької сили, і розпоряджаючи значними культурними силами, які містив 
у собі київський світ 1615–1620-х рр., дало почути своїм противникам як 
неабияку суспільну силу. Митрополит Рутський в своїм меморіалі про спо-
соби заведення унії в Києві найбільшою перепоною для розповсюдження 
унії вважав се “нове братство, засноване схизматиками три роки тому, без 
королівського привілею, – там вони мають свої збори й наради, а наслідком 
їх було зараз се, що, по-перше, утоплено митрополичого офіціала, потім слугу, 
що збирав податок, зловлено з грошима, виведено в дикі степи й приковано 
до гармати, а тепер схоплено також і уніятського попа, – а він тільки один 
тут і був, і не знати, де його поділи; трудно думати про щось добре, коли не 
буде скасоване се братство, а скасувати його можна було або властю воєводи, 
або позовом до задворного королівського суду”.

Але ні київський воєвода, ні сам митрополит не відважився піднести на 
нього рук, і братство, а з ним і київська православна суспільність все вище під-
носили голову. Гостина патр. Феофана в 1620 р. і поставлення православних 
владик піднесло ще вище значіння братства. Не знаючи, чим скінчиться вся 
отся справа, київські монастирі, взагалі духовні круги пильнували як менше 
себе зв’язувати з сим сміливим вчинком. Його взяло на себе братство, з 
одного боку, а протектори братства – козаки – з другого. Патріарх заїхав 
до братського “странноприїмного двору” і тут мешкав увесь час; в братській 
монастирській церкві було посвячено на митрополита бувшого братського 
ректора Йова Борецького, а другого, тодішнього ректора – Мелетія Смо-
трицького – на другу з ряду єрархічну позицію – архиєпископію полоцьку. 
Братство при тім одержало від Теофана (уповажненого до сього патріархом 
царгородським) права ставропігії для свого монастиря і для інших своїх ін-
ституцій. Про се він пише в своїй грамоті: “На знак битності нашої в місті 
Києві, на ґрунті братськім, при церкві святих Богоявленій і Благовіщення 
хрест поставляємо і за достойно судивши бути йому ставропігією патріаршою, 
на те благословляємо; жадній духовній зверхності – митрополичій, архи-
єпископській, єпископській ані якійсь іншій в духовних справах, ані судові 
й благословенству воно ніколи підлягати не має й не буде повинно вічними 
часами, окрім патріаршої константинопольської вселенської столиці”. Рядом 

грамот Теофан затвердив і благословив братство і, крім сього “братства стар-
шого”, заснував при нім іще “братство младенческоє”, що мало бути зложене 
з молодіжі, – правдоподібно, з учеників братської школи, на взір ученичих 
“содаліцій”, які бували в католицьких, особливо єзуїтських, школах. Потвер-
див і благословив братську школу й інші інституції – той “страннопріимный 
дворъ”, де він сам перепочивав, “по силі дарованія Божого обывателями міста 
гощений страннолюбно”. Похвалив їх організацію і поручив на будуче “про-
бувати в ним богобоязненно з усякою щирістю в любові й згоді”.

Путь Єфрема з Царгорода до Києва.

Київ по довгім упадку свого церковного життя знов став церковною 
столицею, резиденцією митрополита, що більше – столицею всього майже 
православного єпископату, на всі українські (та й білоруські) землі, на довший 
час, поки православні владики, непевні своєї безпечності, за краще вважали 
не потикатися в свої єпархії та далі зіставатися під покровом козацької про-
текції в київських і сусідніх монастирях. Ставав найпершим і найважнішим 
культурним огнищем на всі українські і білоруські землі, куди з ріжних кінців 
і країв скликалися й збігалися культурні, наукові, просвітні сили, борці за 
подвигнення свого народу, певні безпечного захисту, доброго прийняття, а 
навіть і достатку, коли не кар’єри. З глухого пограничного кута, непривітного 
й тривожного форпосту, перетворявся він в національну столицю, заразом – в 
бойовий табір відродженого українства, готового до боротьби, до реваншу, 
до здобування утрачених позицій.

В першій лінії таким бойовим настроєм перейняте було се Київське брат-
ство. “Що таке братство православних в нашій землі?” – писали в 1625 р. 
київські братчики московському думному дякові (державному секретареві) 
Грамотіну, просячи підмоги з Москви на будову братської церкви, і так по-
ясняли значіння і завдання своєї організації: “Братством звемо, коли право-
славні християни, живучи серед іновірців – серед ляхів, уніятів і проклятих 
єретиків, збираються між собою, а щоб відлучитися від них і не мати нічого 
спільного, списують в одно свої ймення і приймають назву братів, а все для 
того, аби певніше і скорше відборонитися від противовірних”.
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Літописець Нестор.

Ріжні надання на братство і закупна ґрунтів за значні ціни, роблені ним в 
1620-х рр., вказують на зріст його матеріальних засобів. В 1620-х рр. воно за-
кінчило будову нової братської церкви. А три роки пізніше король Жиґимонт, 
що, без сумніву, добре тямив впливи й значіння сього схизматицького гнізда, 
був змушений, на прошення православної шляхти київської, видати грамоту, 
де “заднім числом” позволяв фундувати на ґрунтах Гулевичівни “братство 
милосердія водле рекгулы св. Василія”, – то значить монастир, а при нім – 
церкву й шпиталь “для людей убогих, старыхъ и уломныхъ, такъ духовныхъ, 
яко и свhцкихъ, и людей рыцерскихъ, на послугахъ нашихъ и рhчипосполитоє 
отъ непріятелей нашихъ въ разныхъ битвахъ покалhчоныхъ”. Про школу поки 
що промовчано, але се не перешкоджало їй існувати й робити своє діло далі.

НОВА ЄРАРХІЯ
оставлення нової єрархії під опікою козацтва і під фірмою 
Київського братства було найвищим успіхом нової організа-
ції суспільних сил, довершеної в новім центрі українського 
життя – Києві. Та обережність, з якою переведено се діло, 
вагання, з якими приступали до нього, і глибока тайна, якою 
ослонено його здійснення, показують, наскільки небезпечним 

і рисковним його вважали. Довга неволя виїла в громадянстві сміливість, 
ініціативу, енергію дерзновення, і треба було спеціальної опіки козаччини, її 
помочі й ініціативи, щоб подвигнути людей на сей акт, що наступав на права 
Корони, на королівське право подавання, яке король так дуже цінив. 

Здається, вже козацьке посольство, вислане до Москви, на новий рік 
1620, мало метою не тільки переговори з московським правительством і навіть 
не стільки сі переговори, як порозуміння з патріархом, до котрого ніби вони 
були вислані, козацькі посли не мали, властиво, нічого особливого передати, 
хіба зачепити, чи Москва не схоче давати козакам “жалованье”, аби ходили 
на Крим; мабуть, властива мета посольства була інша. В цитованій протес-
тації м. Борецького можна бачити досить виразний натяк на те, що козацькі 
посли в Москві порозумівалися з патріархом, і я думаю, що порозуміння з 
патріархом було тоді таки зроблене. Коли він, виїхавши з Москви в марті 
1620 р., прибув на Україну, його стріло козацьке військо під проводом самого 
Сагайдачного, і під сею воєнною охороною проведено до Києва, де закварти-
рував він в братськім домі сливе на цілий рік. “Провождаху же его множество 
воинъ козаковъ, гетманъ Сагайдачный Петръ (мужъ зhло воинственъ бяше 
и страшенъ бh врагомъ всhмъ) и поставиша святhйшаго отца патриарху 
во братствh, средh града києвского, и обточиша его стражбою аки пчелы 
матицу свою, тако святhйшаго отца и пастыря овцы словесныи отъ волковъ 
противныхъ стрежаху”, – як пише сучасний український літописець.
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Охорона була дійсно потрібна, бо в польських кругах дивилися на па-
тріарха дуже невірно, підозріваючи в його подорожі до Москви політичну 
місію против Польщі: що турецьке правительство вислало його підіймати 
на Польщу Москву, й тому він їхав такою “незвичайною дорогою”, через 
Орду. Тепер, довідавшися про його приїзд до Києва, боялися, що він має 
з Москви доручення вести інтригу теж і між козаками. Жолкевський, про-
чувши, що патріарх має вертатися з Москви на Львів, збирався без пардону 
арештувати його. В Києві се було зробити тяжче і, довідавшися про приїзд 
патріарха до Києва, Жолкевський вислав туди свого агента Пачановського, 
поручивши йому заохотити патріарха вертатися для безпеки через Поділля, 
на Кам’янець. Про око дано сьому такий вигляд, мовби сей агент висилався 
для почесті і вигоди патріарха. Жолкевський пересилав з ним листи до київ-

ського магістрату і до “обивателів” українських, писані наслідком звідомлень 
патріарших, і поручав в них мати патріарха в “пристойнім пожалованні, як 
великого чоловіка і поважного гостя”, особливо з огляду на напружені від-
носини з Туреччиною, і просив чинити йому свобідний і догідний переїзд 
до Хотина на Кам’янець. В дійсності, очевидно, патріарха чекала там доля 
нещасливого екзарха Никифора, якби він здався на сі намовлення. Та він 
се знав, і знали се в його окруженні; сучасник, згадавши про виїзд його з 
Києва до Терехтемирова, каже, що патріарх боявся, “абы од ляховъ не был 
посланый в заточениє”. І тому він на намови Пачановського не піддався, 
міцно тримався Києва, а тут його не можна було чіпати з огляду на козаків, 
“аби з того не виросло ще більших бунтів і розрухів між козаками”. Та про 
властиву ціль патріаршого приїзду в польських кругах не мали, очевидно, 
ніякого поняття: польські політики XVII в. були такими ж ігнорантами 
українського життя, як і їх наступники з XIX.

Патріарх тим часом об’їздив церкви й монастирі Києва й його околиці; був 
в Межигорі, Білій Церкві, Терехтемирові, – всюди, де чув себе безпечним 
під опікою козацькою; навідував доми православних обивателів, “прийма-
ючи человhколюбіє и достойную честь” і підтримуючи своєю присутністю, 
похвалами і благословеннями дух православних. З ріжних сторін України й 
Білорусі прибували до нього депутації православних, просячи підтверджень і 
благословень для братств, монастирів, церков, і одержуючи від нього грамоти 
і ставропігіальні права. Теофан узяв від царгородського патріарха повно-
власть на всякі церковні функції в його київській дієцезії; крім того, при нім 
був і екзарх царгородської церкви Арсеній, що стверджував деякі грамоти 
й своїм підписом. Так, напр., дістали від них грамоти з благословенням і за-
твердженням (або потвердженням) в правах ставропігій братство Київське, 
Луцьке, Слуцьке, Львівське й ін. З огляду на непевні чутки, які ходили про 
нього, патріарх вислав своїх посланців до короля, запевняючи його в своїх 
добрих намірах і просячи свобідної дороги через землі Корони, і король відпо-
вів листом, де висловляв свою довіру до патріарха і запевняв йому свобідний 
переїзд – через Кам’янець.

Тим часом ішли переговори і приготування до посвящення владик. Як 
каже літописець, сталося се “за радою многих благочестивих панів шля-
хетського роду і всіх посполитих християн, а найбільше гетьмана Війська 
Запорозького Петра Сагайдачного, і множества з усіх країн: Волинських, 
Подільських, Підгірських, Покутських, Підляських, князівства Литовського 
і українських благочестивих, духовних і світських; багато тоді було дивних і 
несказанних гадок і рад, не тільки духовних, але і світських”1. Отже, був то 
певного роду національний український конгрес, де рішучу ролю грала нова 
національно-політична сила – козаччина. Смотрицький вказує ближче час 

1 “Не токмо въ духовныхъ, но и въ свhтскихъ”, – се можна розуміти й інакше: не 
тільки в духовних, але і в світських справах.

Печерська гравюра XVIII в. – Легенда про Варяга Шимона 
(типова українська обстанова XVII в.).
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сього з’їзду – свято Успенія, храм Печерської церкви. Сей конгрес висту-
пив перед патріархом з формальним прошенням поставити їм нову єрархію. 
Теофан відрікався довго, бо боявся біди “від короля і ляхів”, і тільки обі-
цянки козаків, що вони оборонять його від усякої біди, осмілили патріарха: 
“Святійшого патріарха взяли на рамена і опіку свою благочестиве військо и 
гетьман Петро Сагайдачний”, і патріарх рішився. Подібно оповідає се в своїй 
протестації м. Йов: «Були справді такі, що відраджували патріарху з огляду 
на ті небезпеки, які тепер справді нам загрожують; але люди рицарські, духом 
гарячі, сказали найсвятійшому: “Не був би ти патріархом, не був би ти доб-
рим пастирем, не будеш намісником Христовим і апостольським, коли б не 
посвятив і не зоставив народові руському митрополита й єпископів, заставши 
нас тут серед нагінок без пастирів”».

Грецькі іконописці годяться малювати Печерську церкву.

Перед у сім вела, очевидно, козаччина, а її підтримувала і заявляла свою 
солідарність шляхта. Київські посли на осіннім соймі 1620 р., жадаючи гаран-
тій для православної релігії, мотивували се тим, що «козаки й багато значних 
людей взяли її (“грецьку релігію”) в оборону й сприсяглися між собою від неї 
не відступати, так що легко може дійти до розрухів і повстання, коли вони 
тих гарантій не одержать». Головне значіння в сій справі, як у православних, 
так і уніятських кругах, признавали козаччині, а серед неї дають центральну 
ролю Сагайдачному; Сакович в своїм панегірику так описує се:

Тымъ часомъ патріарха вчасне къ намъ завиталъ 
з землh Святой мhста Ієрусалима,
отколь вышла на въвесь свhтъ правдивая вhра.
Которого тотъ гетманъ зъ войскомъ наведивши
въ Кієвh и поклонъ му достойный отдавши
съ православными, почалъ раду въ томъ чинити,
жебы могли пастырей православныхъ мhти
въ церкви своєй, на мhстцахъ владыковъ унhтовъ,
которыхъ маєтъ народъ нашъ за єзуитовъ, 
кдыжъ унhяты зъ ними единомудрствуютъ,
всhхъ подбити подъ владзу папы усилуютъ. 
Обравши теды згодне всh зъ людей духовныхъ
честныхъ мужей и въ письмh бhглыхъ, особъ годныхъ, 
патріарсh святому ихъ презентовали,
о посвяченя ихъ на владыцства жадали.
А кгды святhйшій отецъ зъ ексархомъ обачилъ
слушность въ жаданю, особъ тыхъ посвятити рачилъ.
Іова Борецкого на митрополію
и владыкъ на кождого ихъ епископію.

Гарантії, дані козаччиною і православною шляхтою, рішили справу. Па-
тріарх по них не вважав можливим далі відтягатися від посвящень. З дня 13 
серпня маємо окружну грамоту його до православних Польщі й Литви, де 
патріарх між іншим, хоч і досить глухо, доручає їм визначити кандидатів на 
посвящення – вибрати собі єпископа згідно з апостольськими правилами, 
“повелhній и запрещеній міра не боящеся”. З огляду на тайність, в якій ве-
лася вся отся справа, грамота ся мала чисто формальне значіння; головну вагу 
мали наради зібраних у Києві делегатів з ріжних країв, або тайні пересилки з 
православними громадами владичих столиць. Вважали потрібним позбутися 
королівського комісара, що сидів у Києві для нагляду за патріархом, – нібито, 
щоб провести його до границі. Патріарх заявив, що вже буде їхати, й вибрався 
в дорогу. Їхати через Поділля він не схотів і Пачановський провів його тіль-
ки до Білої Церкви, а там передав на руки козацького полковника Богдана 
Кизима, що мав відвезти патріарха до границі; по сім Пачановський поїхав 
до короля. Тоді патріарх вернувся до Києва, мотивуючи се небезпечністю 
дальшої дороги, і тут, не маючи над собою королівського ока, приступив до 
посвящення владик1.

Першим посвячено було звісного нам ігумена Київського братського мо-
настиря Ісайю Копинського – на єпископа перемиського. Кілька день пізніше 
свячено Йова Борецького – на митрополита. Потім Мелетія Смотрицько-
го – на архиєпископа полоцького. Робилося се в великій тайні, в братській 
церкві, поночі, при чім вікна церкви були забиті дошками й завішені, щоб 

1 Так толкую я сей епізод, що став звісним доперва недавно з протестації м. Йова.
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1 Так толкую я сей епізод, що став звісним доперва недавно з протестації м. Йова.
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світло в церкві не притягло чиєїсь уваги. Співав потиху тільки співець патрі-
арха. Крім патріарха, як два інші владики, брали участь в церемонії звісний 
нам м. Неофіт, що здавна пробував в Києві, і єпископ Авраамій, що приїхав 
з Теофаном. Пізніше, виїхавши з Києва з кінцем року під охороною козаць-
кого полку і самого Сагайдачного, в супроводі духовенства, шляхти й іншого 
народу, патріарх в ріжних місцях своєї подорожі посвятив ще трьох владик. 
В Терехтемирові висвятив він тутешнього ігумена Єзекіїля Курцевича на 
єпископа володимирського (на сю катедру був призначений віленський ігумен 
Леонтій Карпович, але він захорував і вмер під той час). Потім в Білій Церкві 
посвячено ігумена Чернчицького монастиря Ісаакія Борисковича на єпископа 
луцького. Нарешті, заїхавши до маєтності кн. Стеф[ана] Четвертинського, 
м. Животова на Брацлавщині, в перших днях лютого ст. ст. патріарх посвятив 
тут іще ігумена мілецького Паїсія Іполитовича на єпископа холмського. Чи 
робилися сі посвящення в дорозі для непознаки, тому що справа посвящень 
стала вже голосна, чи кандидати, не посівши на час, догонили патріарха вже 
в дорозі, – трудно сказати.

Кінець кінцем висвячено було разом митрополита і п’ятьох єпископів, а 
шостим наставлено приїжджого єпископа Авраамія – владикою пінським. 
Таким чином православний єпископат України і Білорусі був відновлений в 
цілості.

Але виникало питання далеко складніше – як добитися від правительства 
признання і легалізації сій єрархії, поставленій самовільно, з нарушенням ві-
ками усвяченого королівського “права подавання” православних бенефіцій. 
Скрутне положення польського правительства подавало на се надії, і навіть 
можливо, що подані були з правительствених кругів деякі приводи до сих на-
дій. Але від того до формальної легалізації було ще далеко, і самі найближчі 
учасники сього акту не сподівалися, що се справа така далека і така трудна. 
Смотрицький, певно, не подався б по своїм посвященні до Вільна, якби 
передчував, що се стягне такі біди на нього і на всіх місцевих православних. 
Ті тяжкі вражіння, які прийшлося йому при тім пережити, так заважили на 
нім, що викликали повний перелом в його душі (перехід на унію й розрив зі 
своїми недавніми товаришами й одномишленниками). По прикрім досвіді, 
зробленім ним, інші владики вже й не важилися показуватися в своїй єпархії 
й зісталися єпископами in partibus – владиками без єпархії. Сиділи в Києві 
й його околиці – “тиснули в малім кутку на Вкраїні в землі Київській”, як 
нарікав один з них, Ісайя Копинський, і трималися козацькою опікою, або, як 
писав митрополит Борецький в Москву, – “крилися під крила христолюбивого 
воїнства запорозьких молодців”1. Правительство польське рішуче не хотіло 
признавати сеї революційної, самостійної єрархії, пильнуючи королівського 

1 “Черкаскихъ молодцовъ” – в приміненні до московської термінології.

Легенда про Дам’яна, цілителя печерського. Марко гробокопатель.



260 КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ НА УКРАЇНІ В XVI–XVII ВІЦІ 261Нова єрархія

світло в церкві не притягло чиєїсь уваги. Співав потиху тільки співець патрі-
арха. Крім патріарха, як два інші владики, брали участь в церемонії звісний 
нам м. Неофіт, що здавна пробував в Києві, і єпископ Авраамій, що приїхав 
з Теофаном. Пізніше, виїхавши з Києва з кінцем року під охороною козаць-
кого полку і самого Сагайдачного, в супроводі духовенства, шляхти й іншого 
народу, патріарх в ріжних місцях своєї подорожі посвятив ще трьох владик. 
В Терехтемирові висвятив він тутешнього ігумена Єзекіїля Курцевича на 
єпископа володимирського (на сю катедру був призначений віленський ігумен 
Леонтій Карпович, але він захорував і вмер під той час). Потім в Білій Церкві 
посвячено ігумена Чернчицького монастиря Ісаакія Борисковича на єпископа 
луцького. Нарешті, заїхавши до маєтності кн. Стеф[ана] Четвертинського, 
м. Животова на Брацлавщині, в перших днях лютого ст. ст. патріарх посвятив 
тут іще ігумена мілецького Паїсія Іполитовича на єпископа холмського. Чи 
робилися сі посвящення в дорозі для непознаки, тому що справа посвящень 
стала вже голосна, чи кандидати, не посівши на час, догонили патріарха вже 
в дорозі, – трудно сказати.

Кінець кінцем висвячено було разом митрополита і п’ятьох єпископів, а 
шостим наставлено приїжджого єпископа Авраамія – владикою пінським. 
Таким чином православний єпископат України і Білорусі був відновлений в 
цілості.

Але виникало питання далеко складніше – як добитися від правительства 
признання і легалізації сій єрархії, поставленій самовільно, з нарушенням ві-
ками усвяченого королівського “права подавання” православних бенефіцій. 
Скрутне положення польського правительства подавало на се надії, і навіть 
можливо, що подані були з правительствених кругів деякі приводи до сих на-
дій. Але від того до формальної легалізації було ще далеко, і самі найближчі 
учасники сього акту не сподівалися, що се справа така далека і така трудна. 
Смотрицький, певно, не подався б по своїм посвященні до Вільна, якби 
передчував, що се стягне такі біди на нього і на всіх місцевих православних. 
Ті тяжкі вражіння, які прийшлося йому при тім пережити, так заважили на 
нім, що викликали повний перелом в його душі (перехід на унію й розрив зі 
своїми недавніми товаришами й одномишленниками). По прикрім досвіді, 
зробленім ним, інші владики вже й не важилися показуватися в своїй єпархії 
й зісталися єпископами in partibus – владиками без єпархії. Сиділи в Києві 
й його околиці – “тиснули в малім кутку на Вкраїні в землі Київській”, як 
нарікав один з них, Ісайя Копинський, і трималися козацькою опікою, або, як 
писав митрополит Борецький в Москву, – “крилися під крила христолюбивого 
воїнства запорозьких молодців”1. Правительство польське рішуче не хотіло 
признавати сеї революційної, самостійної єрархії, пильнуючи королівського 

1 “Черкаскихъ молодцовъ” – в приміненні до московської термінології.

Легенда про Дам’яна, цілителя печерського. Марко гробокопатель.



262 КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ НА УКРАЇНІ В XVI–XVII ВІЦІ 263Нова єрархія

права подавання, що давала йому такий величезний вплив на єрархію (навіть 
можливість фактичної заміни єрархії православної єрархією уніятською, як 
то вже було і ще раз удалося потім). Православним скоро прийшлося пере-
конатись – як вони самі признали, – що за життя Жиґимонта вони на сім 
пункті не доб’ються ніяких уступок ніяким чином. Тільки під час безкоролів’я 
по його смерті добилися вони частинного признання православної єрархії, 
але при всій своїй прихильності для православних домагань і новий король 
Володислав не поступився з свого права подавання і ніхто з самовільно по-
ставлених владик не був ним потверджений.

Ся обставина, що українському громадянству таки не удалося визволити 
свою єрархію від залежності від польського правительства, була слабою сто-
роною їх змагань і успіхів. Відновлення православної єрархії було найвищим 

пунктом в боротьбі українського громадянства за свої церковні і національні 
права, осягненим організацією національних елементів – найвищим дерзно-
венням, яке дозволило собі українське громадянство. Десятиліття свобідної 
української церкви (1621–1632), організованої “під крилами христолюбивого 
запорозького воїнства”, становить незвичайно живу й інтересну сторінку на-
шого життя, відзначену небувалим єднанням сеї нової церкви з новим україн-
ським політичним представництвом – Запорозьким Військом і живою участю 
сього війська, сього уоруженого українського народу, в справах церковних, 
особливо в добу компромісових церковних соборів 1620-х рр. Воно відбилося й 
широкими політичними, хоч би й утопічними на той час, планами міжнародних 
комбінацій для визволення українського [народу] (союз з Кримом, переговори 
з Москвою, афера Яхії). Пізніше такої одності, властиво, вже не було.

Чудо печерських просфорників (пор. вище, с. 113). Афанасій затворник.
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Признання православної єрархії правительством обмежило сей розмах 
церковно-суспільного життя; найбільш радикальні і непримиренні елементи 
духовенства зісталися поза легалізованою єрархією, її представники отряс-
лися з зв’язків і планів, які їх могли компрометувати в очах правительства. 
Церковно-релігійне життя і політичний рух, що розвивався далі козаччиною, 
пішли ріжними дорогами, стрічаючися зрідка тільки. Участь громадянства в 
церковних справах слабне з тим, як єрархія чує себе певніше. Упорядкову-
ючи свої церковні справи, підіймаючи свій авторитет, вона обмежує впливи 
елементів громадських, світських, і наскільки з становища чисто церковного, 
канонічного нові порядки можуть заслугувати всякої похвали, настільки тра-
тять вони інтерес з становища громадянського і національного. 

Але розгляд сеї дальшої історії суспільно-церковних відносин лежить уже 
поза межами сеї книжки; відкладаючи його на інше місце, спиняюся тут на сім 
верховнім пункті релігійного і національного руху України, на сім найвищім 
вершку могутньої громадської хвилі – відновленні єрархії 1620 р.

ПОЯСНЕННЯ ДО ІЛЮСТРАЦІЙ1

Заставка і буква на с. 100 з “Осмогласника” Фіоля, 1491 р.
Заставки і букви на с. 107, 116, 125 і кінцівка на с. 133 – з львівського 

Апостола, 1574 р.
Заставка на с. 134, букви на с. 134 і 182, кінцівки на с. 144 і 176 з острозької 

Біблії, 1580–1581 рр.
Заставка на с. 145 і герб Балабана на 186 с. з Літургії, Стрятин, 1604 р.
Заставка на с. 156 з Октоїха, 1604 р. (Дермань).
Заставки на с. 168 і 192 і букви на с. 145, 156, 168 і 192 з Учительного 

Євангелія, 1606 р.
Заставки на с. 177 і 224, буква на с. 224 і кінцівка на с. 167 з “Книги о 

вірі”, 1619 р.
Заставка на с. 182 з Молитовника Д.Наливайка, 1606 р. (Острог).
Заставка на с. 200 з львівського Октоїха, 1630 р.
Заставка і буква на с. 213 і букви на с. 177 і 249 з Учит[ельного] Євангелія 

Транквіліона, 1619 р.
Заставка і буква на с. 239, буква на с. 98 і кінцівка на с. 248 з київського 

Часослова, 1617 р.
Заставки на с. 98, 249 і 255, буква на с. 255 і кінцівки на с. 199, 238, 254 і 

264 з рукоп[исної] літописі Сафоновича Петерб[урзької] публ[ічної] бібл[іотеки].
Кінцівка на с. 181 з “Адельфотеса”, 1591 р.
Герб Львівського братства на с. 185 з “Книги Златоустого о священстві”, 

1614 р.
Буква на с. 200 і кінцівка на с. 191 з київського “Анɵологіона”, 1619 р.
Мал. на с. 212 і 241 з “Бесід І.Златоустого”.
Малюнки на с. 112 і 114 з печерських листів 1655–1658 рр.
Малюнки на с. 113, 236 і кінцівка на с. 212 з Печерського Патерика, 1661 р.
Малюнки на с. 107, 116, 125, 133, 145 і 156 (буква), 168, 191, 200, 210, з 

оригіналів Наукового товариства ім. Шевченка у Львові.
Мал. на с. 149, 150, 152, 153, 160, 162, 163, 220 зроблені з фотографій 

Українського наукового товариства в Києві.
Мал. на с. 106 перерисований для сього видання з фотографії того ж това-

риства В. Гр. Кричевським.
Мал. на с. 100, 111, 112, 113, 114, 115, 130, 131, 133, 135, 145, 156 (заст.), 

167, 177, 178, 179, 181, 182 (заст.), 185, 186, 188, 189, 192, 194, 196, 197, 198, 
199, 202, 203, 204, 208, 211, 212, 213, 224, 231, 232, 233, 235, 236, 238, 241, 
242, 244, 245, 246 з оригіналів Петербурзької публічної бібліотеки.

Знимок на с. 123 – з оригінала (невиданого), власності Ор. Ів. Левицького.
Знимки на с. 221, 250, 254, 256, 258, 260, 261, 262, 263 з моєї збірки.
Знимки з Пересопницької рукописі на с. 117, 119, 120, 121, 124, 128 – з 

праці А.С.Грузинського. Решта – з інших репродукцій.

1 Тут дані пояснення до тих тільки ілюстрацій, які не мають такого пояснення при 
собі в книжці.



264 КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ НА УКРАЇНІ В XVI–XVII ВІЦІ 265Пояснення до ілюстрацій

Признання православної єрархії правительством обмежило сей розмах 
церковно-суспільного життя; найбільш радикальні і непримиренні елементи 
духовенства зісталися поза легалізованою єрархією, її представники отряс-
лися з зв’язків і планів, які їх могли компрометувати в очах правительства. 
Церковно-релігійне життя і політичний рух, що розвивався далі козаччиною, 
пішли ріжними дорогами, стрічаючися зрідка тільки. Участь громадянства в 
церковних справах слабне з тим, як єрархія чує себе певніше. Упорядкову-
ючи свої церковні справи, підіймаючи свій авторитет, вона обмежує впливи 
елементів громадських, світських, і наскільки з становища чисто церковного, 
канонічного нові порядки можуть заслугувати всякої похвали, настільки тра-
тять вони інтерес з становища громадянського і національного. 

Але розгляд сеї дальшої історії суспільно-церковних відносин лежить уже 
поза межами сеї книжки; відкладаючи його на інше місце, спиняюся тут на сім 
верховнім пункті релігійного і національного руху України, на сім найвищім 
вершку могутньої громадської хвилі – відновленні єрархії 1620 р.

ПОЯСНЕННЯ ДО ІЛЮСТРАЦІЙ1

Заставка і буква на с. 100 з “Осмогласника” Фіоля, 1491 р.
Заставки і букви на с. 107, 116, 125 і кінцівка на с. 133 – з львівського 

Апостола, 1574 р.
Заставка на с. 134, букви на с. 134 і 182, кінцівки на с. 144 і 176 з острозької 

Біблії, 1580–1581 рр.
Заставка на с. 145 і герб Балабана на 186 с. з Літургії, Стрятин, 1604 р.
Заставка на с. 156 з Октоїха, 1604 р. (Дермань).
Заставки на с. 168 і 192 і букви на с. 145, 156, 168 і 192 з Учительного 

Євангелія, 1606 р.
Заставки на с. 177 і 224, буква на с. 224 і кінцівка на с. 167 з “Книги о 

вірі”, 1619 р.
Заставка на с. 182 з Молитовника Д.Наливайка, 1606 р. (Острог).
Заставка на с. 200 з львівського Октоїха, 1630 р.
Заставка і буква на с. 213 і букви на с. 177 і 249 з Учит[ельного] Євангелія 

Транквіліона, 1619 р.
Заставка і буква на с. 239, буква на с. 98 і кінцівка на с. 248 з київського 

Часослова, 1617 р.
Заставки на с. 98, 249 і 255, буква на с. 255 і кінцівки на с. 199, 238, 254 і 

264 з рукоп[исної] літописі Сафоновича Петерб[урзької] публ[ічної] бібл[іотеки].
Кінцівка на с. 181 з “Адельфотеса”, 1591 р.
Герб Львівського братства на с. 185 з “Книги Златоустого о священстві”, 

1614 р.
Буква на с. 200 і кінцівка на с. 191 з київського “Анɵологіона”, 1619 р.
Мал. на с. 212 і 241 з “Бесід І.Златоустого”.
Малюнки на с. 112 і 114 з печерських листів 1655–1658 рр.
Малюнки на с. 113, 236 і кінцівка на с. 212 з Печерського Патерика, 1661 р.
Малюнки на с. 107, 116, 125, 133, 145 і 156 (буква), 168, 191, 200, 210, з 

оригіналів Наукового товариства ім. Шевченка у Львові.
Мал. на с. 149, 150, 152, 153, 160, 162, 163, 220 зроблені з фотографій 

Українського наукового товариства в Києві.
Мал. на с. 106 перерисований для сього видання з фотографії того ж това-

риства В. Гр. Кричевським.
Мал. на с. 100, 111, 112, 113, 114, 115, 130, 131, 133, 135, 145, 156 (заст.), 

167, 177, 178, 179, 181, 182 (заст.), 185, 186, 188, 189, 192, 194, 196, 197, 198, 
199, 202, 203, 204, 208, 211, 212, 213, 224, 231, 232, 233, 235, 236, 238, 241, 
242, 244, 245, 246 з оригіналів Петербурзької публічної бібліотеки.

Знимок на с. 123 – з оригінала (невиданого), власності Ор. Ів. Левицького.
Знимки на с. 221, 250, 254, 256, 258, 260, 261, 262, 263 з моєї збірки.
Знимки з Пересопницької рукописі на с. 117, 119, 120, 121, 124, 128 – з 

праці А.С.Грузинського. Решта – з інших репродукцій.

1 Тут дані пояснення до тих тільки ілюстрацій, які не мають такого пояснення при 
собі в книжці.



266 КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ НА УКРАЇНІ В XVI–XVII ВІЦІ

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОРЯДОК ПАМ’ЯТОК, 
ЗВІДКИ ПОДАНІ  ІЛЮСТРАЦІЇ

(спочатку показані сторінки, де подані ілюстрації, а далі в скобках – сторінки, 
де мова про сі пам’ятки).

Осьмогласник Фіоля, 1491 р., с. 100 (с. 128).
Біблія Скорини, 1517 р., с. 127 (с. 128–130).
Пересопницьке Євангеліє, 1556–1561 рр., с. 117, 119, 120, 121, 124, 128 (с. 131).
Катехизис С.Будного, 1562 р., с. 130 (с. 132).
Заблудівське Євангеліє, 1569 р., с. 136 (с. 136–137).
Євангеліє Тяпинського (коло р. 1570), с. 131, 133, 135 (с. 132, 134–136).
Петиція київської шляхти, 1571 р., с. 123.
Львівський Апостол, 1574 р., с. 107, 116, 125, 133, 137, 138 (с. 137).
Острозька Біблія, 1580–1581 рр., с. 134, 141, 142, 144, 176, 182 (с. 137–138, 160).
Псалтир з Новим Завітом, острозька, 1580 р., с. 166.
“Адельфотес”, Львів, 1588–1591 рр. с. 178, 179, 181 (с. 174).
Постническія словеса св. Василія, Острог, 1594 р., с. 189.
Граматика Л.Зизанія, 1596 р., с. 180.
Книжица в десяти розділах, Острог, 1598 р., с. 196.
“Апокрізіс” Хр. Філалєта, Острог, 1598 або 1599 рр., с. 194 (с. 202–205).
Октоїх дерманський, 1604 р., с. 156.
Літургія, друк. в Стрятині, 1604 р., с. 145, 186, 197, 198.
Учительне Євангеліє крилоське, 1606 р., с. 145, 156, 168, 192, 202, 203, 204.
Молитовник Д.Наливайка, Острог, 1606 р., с. 182.
Лікарство на оспалий розум, Д.Наливайка, Острог, 1607 р., с. 188.
Златоуста о священстві, Львів, 1614 р., с. 185.
Часослов київський, 1617 р., с. 239 і 248 (с. 243).
“Анфологіон” київський, 1619 р., с. 111, 115, 191, 210, 211 (с. 243).
“Книга о вірі”, 1619 р. (Київ), с. 167, 177, 224 (с. 245).
Учительне Євангеліє Транквіліона, друк. в Рохманові, 1619 р., с. 177, 213 

і 249.
Вірші на похорон Сагайдачного, 1622 р., с. 231, 232, 233, 235 (с. 251).
Св. Златоустого “Бесіди на посланія ап. Павла”, 1623 р., с. 205, 212, 241.
Псалтир, друк[ована] в Четвертні, 1625 р., с. 190 і 98 (буква).
“Печерські листки”, 1626–1627 рр., с. 242, 244, 245, 246.
“Главизни” Агапита діакона, Київ, 1628 р., с. 208.
“Октоїх” львівський, 1630 р., с. 200.
План Київа з “Тератургіми” Кальнофойського, 1638 р., с. 225, 227, 228, 230.
“Печерські листки”, 1655–1658 рр., Петерб[урзької] публ[ічної] бібл[іотеки] 

с. 112, 114.
Патерик Печерський, 1661 р., с. 113, 212, 236.
Рукописний збірник, 1681 р., Петерб[урзької] публ[ічної] бібл[іотеки] (“Лі-

топись Сафоновича”), с. 98, 199, 238, 249, 254, 255 і 264.
Патерик Печерський, 1768 р., с. 250, 251, 253, 254, 256, 258, 260, 261, 

262, 263.



ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, 
ПРИЛАДЖЕНА ДО ПРОГРАМИ 
ВИЩИХ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ 

І НИЖЧИХ КЛЯС ШКІЛ СЕРЕДНІХ

РОЗДІЛ III



УКРАЇНА ДО ЗАСНУВАННЯ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

1. Про історію й її засоби. Історія самим словом своїм означає розвідку, 
відомість, оповідання. Се грецьке слово, того самого кореня, як наше, – віда-
ти, відомість, а прикладалося воно передусім до оповідання про минувшину 
свого краю і народу. Такі оповідання повелись у людей з давен-давна. Ще 
тільки приходили до свідомості, збивались у громади та племена, а вже у них 
були оповідання про те, звідки пішло їх покоління, які були з ним пригоди, 
хто прислужився йому з давніх часів. На таких оповіданнях спирались ріжні 
звичаї та правила, яких пильнували старші, повага, володіння ватажків та 
старшини. Тому вони всіми силами пильнували, щоб сі оповідання не забува-
лись, а передавались з роду в рід. Старалися, щоб їх напам’ять учили підлітки 
та молоді люди і передавали потім у дальше покоління. Добирали й ріжних 
способів на те, щоб сі оповідання передавалися з роду в рід по можливості 
вірно й незмінно.

Звичайна пам’ять людська не держить подій довше, як два-три поколін-
ня, а далі починає мішати, коли се оповідання навмисне не прибрано в якусь 
тривку форму, наприклад, у пісню або вірші, призначені для запам’ятування. 
Уложене в форму вірша або пісні і вивчене напам’ять затримується довго, 
без великих змін. Коли вивчать дітей замолоду, вони пам’ятають до старості, 
вчать дітей і внуків. А, крім того, з’являються й спеціальні співці з гострою 
вишколеною пам’яттю, які чи то з любові до сих пісень, чи тому, що через 
якесь каліцтво не можуть промишляти чимсь іншим, займаються тим, що 
вчаться всіх пісень, які є в їх племені, та вчать дітей – от як були у нас на 
Україні кобзарі та лірники. Оповідання про старовину укладають в такі пісні 
й передаються в них цілі віки.

Так повелося з давніх часів. Але все-таки пісня не так то певно заховує 
пам’ять про старовину на довгі часи. Співці одне забувають, друге зміняють. 
Мішають докупи ріжні оповідання, або додають від себе, щоб виходило кра-
ще. Певніше стало, як з ріжних значків, що робились для пам’яті, та ріжних 
малюнків, якими записувались теж для запам’ятування ріжні події, виробилось 
таке письмо, що ним можна було записати що хоч, докладно й тривко. Бо 
записувати події малюнком люди почали дуже рано, та тільки з того не було 
великої користі, поки то був тільки малюнок. Так от і тепер народи, що не 

Титульна сторінка видання: Михайло Грушевський. 
Історія України приладжена до проґрами вищих початкових шкіл 

і низших кляс шкіл середніх. – К.; Відень, 1920.
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ня, а далі починає мішати, коли се оповідання навмисне не прибрано в якусь 
тривку форму, наприклад, у пісню або вірші, призначені для запам’ятування. 
Уложене в форму вірша або пісні і вивчене напам’ять затримується довго, 
без великих змін. Коли вивчать дітей замолоду, вони пам’ятають до старості, 
вчать дітей і внуків. А, крім того, з’являються й спеціальні співці з гострою 
вишколеною пам’яттю, які чи то з любові до сих пісень, чи тому, що через 
якесь каліцтво не можуть промишляти чимсь іншим, займаються тим, що 
вчаться всіх пісень, які є в їх племені, та вчать дітей – от як були у нас на 
Україні кобзарі та лірники. Оповідання про старовину укладають в такі пісні 
й передаються в них цілі віки.

Так повелося з давніх часів. Але все-таки пісня не так то певно заховує 
пам’ять про старовину на довгі часи. Співці одне забувають, друге зміняють. 
Мішають докупи ріжні оповідання, або додають від себе, щоб виходило кра-
ще. Певніше стало, як з ріжних значків, що робились для пам’яті, та ріжних 
малюнків, якими записувались теж для запам’ятування ріжні події, виробилось 
таке письмо, що ним можна було записати що хоч, докладно й тривко. Бо 
записувати події малюнком люди почали дуже рано, та тільки з того не було 
великої користі, поки то був тільки малюнок. Так от і тепер народи, що не 
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знають письма, події малюють. Хоче хтось записати, як на їх громаду напали 
вороги, забрали худобу, а вони їх на переправі догонили, відбили худобу, а 
двох напасників вбили. От і малює фігурки ворогів, скільки їх було, худобу, 
скільки якої було, представляє лініями ріку, фігурки ворогів, як вони падають, 
і так далі. Розібрати такий малюнок, коли він і заціліє через кількасот літ, 
буває часом дуже нелегко, та й багато такого буває, що його змалювати да-
леко трудніше. Краще діло стало, коли з фігурок виробилось письмо, котрим 
можна було записувати все докладно, і події стали записуватись сучасниками, 
тими, що самі події ті переживали. Такими записками, зробленими тривким 
письмом, на камені, металі чи на цеглі, стало можливим передавати пам’ять 
про події через довгий ряд поколінь незміненою й чистою. Записки та написи 
сучасників дали тверду основу для відомостей про давнину.

Але ті люди, що брались до збирання докупи відомостей про старо-
вину – того, що ми звемо історією, звичайно не тримались самих сучасних 
записей, бо їх бувало небагато, а додавали і з пісень, і з оповідань усяких, що 
доводилось їм чути, і пильнували не так того, щоб було вірно, як воно було, 
а щоб оповідання було гарне, цікаве, давало людям науку життя. Тим старі 
історичні писання ріжняться від теперішніх, бо тепер те, що брали на себе 
старинні історики, полишається красному письменству. Та все-таки якби ми 
мали всі праці старинних істориків, то вони дали б нам добре поняття про 
старинне життя: нинішні історики вміли б вибрати з них те, що належить до 
історії, а що – до красного письменства. Старші історичні праці служили 
підставою для пізніших; нові історики, переймаючи від старших, додавали 
до них оповідання про події пізніші. Якби не було перерв та прогалин у такій 
роботі, то історія йшла і розвивалася б непереривним ланцюгом, оповідаючи 
про всі часи повно і докладно. Одначе на ділі воно ніколи не обходилося без 
прогалин і перерв. Часто пропадали й старі записки, й історичні оповіда-
ння. Та й у ріжних народів ріжно починалося письменство, й списування 
оповідань про події, і через те не у всіх народів історія однаково давня і 
однаково повна.

В наших сторонах письменство почало ширитися тоді, як почало шири-
тися християнство. З того часу могли вже бути ріжні записки, і потім з сих 
записок дещо і використано, як списувано оповідання про давніше життя в 
наших краях. Одначе спочатку записок тих було мало і події більше описувано 
з пам’яті. Для ранішого часу дещо знаємо з писань інших народів, у яких пись-
менство й історія розвинулися раніше, особливо від письменників грецьких, а 
також і від римських, арабських, а нарешті й німецьких. Найдавніші звістки 
про наші сторони починаються приблизно 2500 років тому. Але се звістки 
про Чорноморське побережжя, де ще тоді нашого народу не було, а про наш 
нарід письменні звістки у чужих народів починаються тисяча літ пізніше – 
1500 років тому. Се зветься початок історичних часів – доки сягають писані 
звістки людські. Для нашого народу се значить півтори тисячі літ назад, або 

п’ятдесят людських поколінь, рахуючи коло 30 літ на людське покоління. А 
для декотрих приморських частин нашого краю – се дві з половиною тисячі 
літ або трохи більше.

2. Передісторичне життя. Півтори або дві з половиною тисячі літ – 
се, як на життя одної людини, час дуже довгий. Але як порівняти взагалі з 
людським життям, відколи почали жити люди на землі, чи в наших-таки сто-
ронах, – се час дуже короткий. Почалось життя людське так давно, що його 
не тільки в сотні або тисячі років, але і в сотню тисяч літ не вбереш. Трудно 
його взагалі в наш звичайний рахунок взяти, можна тільки сказати, що дуже 
й дуже воно давнє, так що проти нього наші дві тисячі літ історичного жит-
тя – се свіжа минувшина проти давньої старовини. Одні рахують людське 
життя на землі на 500 тисяч літ, інші – на мільйон, а таки, кажу, того на 
наш рахунок не можна добре перевести. І то все часи передісторичні: з них 
не зісталося ніяких писаних звісток, і про те, як жилось тоді людям, можна 
зміркувати по ріжних слідах людського життя, що знаходяться припадком; 
ріжні вироби людські, струмент, посуда, угілля від огнищ, сліди житла люд-
ського, їжі (кістки й відпадки всякі), та по інших останках давнього життя.

Про дещо можна зміркувати з тих давніх звичаїв, які ще тепер між людьми 
держаться або описуються в старих книгах; такі звичаї живуть часом неска-
занно довго: вже люди й не знають, для чого вони саме так роблять, кажуть 
тільки, що “так годиться”, що так їх батьки робили, то й вони роблять.

Потім можна не одно дорозумітися з самої мови – звідки те або се слово 
взялося. Наприклад, слово “руда” значить тепер породу камінну з металічною 
примішкою, але саме се слово значить властиво мідь, а се через те, що мідь 
люди знали з усіх металів найперше. Або, напр., в давніх часах у нас слово 
“скот” значило гроші, маєток, тому що за давніх часів людське багатство було 
в худобі, і за худобу все міняли або купували.

Нарешті, немало можна зрозуміти й виміркувати з життя і порядків тих 
народів, які припізнились у своїм розвої й звуться неправильно некультур-
ними, або дикими. Декотрі з них дожили до наших часів в такім стані, як 
предки наші жили кілька тисяч літ тому: не мають знаряддя металічного, 
не знають ніякого посуду, не сіють збіжжя. Придивляючись до того життя, 
можна не одно зміркувати, як виглядало колишнє життя чи у нас, чи у інших 
культурних народів.

От помічаючи та розбираючи те все, наука вийшла далеко за межі писаних 
звісток, поза границю історичних часів в глибини передісторичні. Вже вона 
може досить докладно, хоч і здебільшого тільки, сказати, як розвивалося 
людське життя тому десять, двадцять, тридцять тисяч літ. Знаючи, як взагалі 
йшло людське життя, можемо міркувати, як жилось в наших краях в тій чи 
іншій добі, як жили й господарили наші предки, як ще не знали ні заліза, ні 
інших металів, як ще не вміли сіяти хліба, як не мали домашньої худоби; яку 
біду терпіли вони тоді і як поволі доходили кращого і легшого життя.
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знають письма, події малюють. Хоче хтось записати, як на їх громаду напали 
вороги, забрали худобу, а вони їх на переправі догонили, відбили худобу, а 
двох напасників вбили. От і малює фігурки ворогів, скільки їх було, худобу, 
скільки якої було, представляє лініями ріку, фігурки ворогів, як вони падають, 
і так далі. Розібрати такий малюнок, коли він і заціліє через кількасот літ, 
буває часом дуже нелегко, та й багато такого буває, що його змалювати да-
леко трудніше. Краще діло стало, коли з фігурок виробилось письмо, котрим 
можна було записувати все докладно, і події стали записуватись сучасниками, 
тими, що самі події ті переживали. Такими записками, зробленими тривким 
письмом, на камені, металі чи на цеглі, стало можливим передавати пам’ять 
про події через довгий ряд поколінь незміненою й чистою. Записки та написи 
сучасників дали тверду основу для відомостей про давнину.

Але ті люди, що брались до збирання докупи відомостей про старо-
вину – того, що ми звемо історією, звичайно не тримались самих сучасних 
записей, бо їх бувало небагато, а додавали і з пісень, і з оповідань усяких, що 
доводилось їм чути, і пильнували не так того, щоб було вірно, як воно було, 
а щоб оповідання було гарне, цікаве, давало людям науку життя. Тим старі 
історичні писання ріжняться від теперішніх, бо тепер те, що брали на себе 
старинні історики, полишається красному письменству. Та все-таки якби ми 
мали всі праці старинних істориків, то вони дали б нам добре поняття про 
старинне життя: нинішні історики вміли б вибрати з них те, що належить до 
історії, а що – до красного письменства. Старші історичні праці служили 
підставою для пізніших; нові історики, переймаючи від старших, додавали 
до них оповідання про події пізніші. Якби не було перерв та прогалин у такій 
роботі, то історія йшла і розвивалася б непереривним ланцюгом, оповідаючи 
про всі часи повно і докладно. Одначе на ділі воно ніколи не обходилося без 
прогалин і перерв. Часто пропадали й старі записки, й історичні оповіда-
ння. Та й у ріжних народів ріжно починалося письменство, й списування 
оповідань про події, і через те не у всіх народів історія однаково давня і 
однаково повна.

В наших сторонах письменство почало ширитися тоді, як почало шири-
тися християнство. З того часу могли вже бути ріжні записки, і потім з сих 
записок дещо і використано, як списувано оповідання про давніше життя в 
наших краях. Одначе спочатку записок тих було мало і події більше описувано 
з пам’яті. Для ранішого часу дещо знаємо з писань інших народів, у яких пись-
менство й історія розвинулися раніше, особливо від письменників грецьких, а 
також і від римських, арабських, а нарешті й німецьких. Найдавніші звістки 
про наші сторони починаються приблизно 2500 років тому. Але се звістки 
про Чорноморське побережжя, де ще тоді нашого народу не було, а про наш 
нарід письменні звістки у чужих народів починаються тисяча літ пізніше – 
1500 років тому. Се зветься початок історичних часів – доки сягають писані 
звістки людські. Для нашого народу се значить півтори тисячі літ назад, або 

п’ятдесят людських поколінь, рахуючи коло 30 літ на людське покоління. А 
для декотрих приморських частин нашого краю – се дві з половиною тисячі 
літ або трохи більше.

2. Передісторичне життя. Півтори або дві з половиною тисячі літ – 
се, як на життя одної людини, час дуже довгий. Але як порівняти взагалі з 
людським життям, відколи почали жити люди на землі, чи в наших-таки сто-
ронах, – се час дуже короткий. Почалось життя людське так давно, що його 
не тільки в сотні або тисячі років, але і в сотню тисяч літ не вбереш. Трудно 
його взагалі в наш звичайний рахунок взяти, можна тільки сказати, що дуже 
й дуже воно давнє, так що проти нього наші дві тисячі літ історичного жит-
тя – се свіжа минувшина проти давньої старовини. Одні рахують людське 
життя на землі на 500 тисяч літ, інші – на мільйон, а таки, кажу, того на 
наш рахунок не можна добре перевести. І то все часи передісторичні: з них 
не зісталося ніяких писаних звісток, і про те, як жилось тоді людям, можна 
зміркувати по ріжних слідах людського життя, що знаходяться припадком; 
ріжні вироби людські, струмент, посуда, угілля від огнищ, сліди житла люд-
ського, їжі (кістки й відпадки всякі), та по інших останках давнього життя.

Про дещо можна зміркувати з тих давніх звичаїв, які ще тепер між людьми 
держаться або описуються в старих книгах; такі звичаї живуть часом неска-
занно довго: вже люди й не знають, для чого вони саме так роблять, кажуть 
тільки, що “так годиться”, що так їх батьки робили, то й вони роблять.

Потім можна не одно дорозумітися з самої мови – звідки те або се слово 
взялося. Наприклад, слово “руда” значить тепер породу камінну з металічною 
примішкою, але саме се слово значить властиво мідь, а се через те, що мідь 
люди знали з усіх металів найперше. Або, напр., в давніх часах у нас слово 
“скот” значило гроші, маєток, тому що за давніх часів людське багатство було 
в худобі, і за худобу все міняли або купували.

Нарешті, немало можна зрозуміти й виміркувати з життя і порядків тих 
народів, які припізнились у своїм розвої й звуться неправильно некультур-
ними, або дикими. Декотрі з них дожили до наших часів в такім стані, як 
предки наші жили кілька тисяч літ тому: не мають знаряддя металічного, 
не знають ніякого посуду, не сіють збіжжя. Придивляючись до того життя, 
можна не одно зміркувати, як виглядало колишнє життя чи у нас, чи у інших 
культурних народів.

От помічаючи та розбираючи те все, наука вийшла далеко за межі писаних 
звісток, поза границю історичних часів в глибини передісторичні. Вже вона 
може досить докладно, хоч і здебільшого тільки, сказати, як розвивалося 
людське життя тому десять, двадцять, тридцять тисяч літ. Знаючи, як взагалі 
йшло людське життя, можемо міркувати, як жилось в наших краях в тій чи 
іншій добі, як жили й господарили наші предки, як ще не знали ні заліза, ні 
інших металів, як ще не вміли сіяти хліба, як не мали домашньої худоби; яку 
біду терпіли вони тоді і як поволі доходили кращого і легшого життя.
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Минувшину нашого краю найкраще оповідає нам сама земля. Буває часом, 
де ріка глибоко вріжеться в високий берег і відкриє стрімку кручу, – цікаві 
річі можна побачити на такім урвищі, і хто вміє розуміти їх, як по книзі про-
читає по них історію землі і того життя, що на ній розвивалось і миналось.

На самім верху побачить він чорну землю від перегною трави і всякої рос-
тини, часом і якісь сліди людського життя, якісь загублені річі. Се найновіший 
шар, званий в науці “наносом” (алювієм). Під ним – шар жовтої глини, глею 
або льосу, як її звуть по-ученому; буває часом і кілька шарів ріжної глини, 
розділених між собою верствами піску або каміння. Се так звані “розмивні”, 
ділювіальні верстви, що утворилися з каміння через звітрення і розмивання їх 
великими водами сніжними та дощовими. В таких верствах часом доведеться 
побачити великі кості, зуби й інші останки давніх звірів, або угілля, кремінці та 
кістки, оброблені рукою чоловіка. Під тим лежать шари вапнистого каміння, 
легкого, губковатого, з ріжними черепашками в нім, що утворилися в негли-
бокій воді, солодкій чи солоній. Се так звані верстви третичні. Далі часом 
покажеться чиста крейда – останок давнього глибокого моря, рябі рухляки, 
а ще далі – верства камінного угля. На останку ж, на споді, буде мертвий 
твердий камінь, стоплений вогнем ще з тих часів, як земля була гаряча і за-
стигла зверху, вкриваючися твердою камінною корою.

По сих ріжних верствах каміння, глини, піску, по ріжних останках рос-
тин і звірят учений скаже, чи було тоді на сім місці море чи суша; покаже, які 
ростини росли і які звірі водились, як виглядали й чим живилися.

Великі зміни переходила кожна сторона. Де тепер сухий степ, там хви-
лювало колись глибоке море, водилися ріжні морські живини; потім, як дно 
підіймалося, вода спливала, а від останків ріжних живин, що колись жили в 
морі, лишилися купи кісток, черепашок, які збивалися з часом у верству ка-
міння-вапняка. Їх зносив намул рік або порох вітрів, наростав цілими шарами 
погній від усяких ростин та живин, і з того творилася чорна земля.

З тих останків можна знати, що тоді, як починалося людське життя на 
землі, море спливало з наших сторін. Давніше воно покривало майже цілу 
Україну, а під кінець третичної доби вже мало що виступало за теперішні 
береги моря Чорного, Азовського і Каспійського. Сі три моря були одним 
морем, як ще й тепер знати по великих млаках (солончаках) між Азовським 
і Каспійським морем та інших слідах. Гори Карпатські, Кримські, Кавказькі 
підіймалися поволі над рівниною, і так на початку ділювіальної доби вигляд 
нашого краю вже значно наблизився до теперішнього. Але мав він іще пере-
бути одну переміну, яка сильно відбилась на його житті і вигляді, а були то 
ледові часи.

3. Перші людські сліди на нашій землі. В першій половині третичної 
доби в Європі було так гаряче, як тепер в Центральній Африці. Ростинність 
була незвичайно буйна, розкішна – буйніша, ніж в теперішніх гарячих краях. 
Звіря всякого земноводного було страшенно багато, великого, чудацького; 

ті звірі позникали, тільки в землі полишалися їх кості: були то велетенські 
ящірки, ріжні роди слонів, величезні птиці.

Але дедалі повітря ставало холодніше. Ті ростини та звірі, що не могли 
жити в холоднім краю, зникали, а зіставалися такі, що приспособились до 
холоднішого повітря, як мохнаті слони-мамути або волохаті носороги. Далі 
від вогкості та холоду почала земля зовсім замерзати. На півночі велика сила 
леду збиралася в теперішній Швеції й Фінляндії й звідти все поширювалася, 
поступаючи далі на полудне. На якийсь час сі вічні леди, що лежали цілі сотні 
й тисячі літ, захопили й північну частину нашого краю. Життя зникло тут. Але 
потім повітря потепліло, леди стопилися і уступилися на північ. Слідом від них 
зісталися великі шари глинистого намулу, що наносила вода, як топилися ті 
величезні леди, зісталися верстви піску і каміння, принесеного ледом, і широкі 
та глибокі річні долини, що продерли води з-під тих ледівців.

От із тих часів, як леди уступалися з наших сторін, маємо перші сліди 
людського життя в наших сторонах. У нас ті сліди досить рідко трапляються, 
рідше, ніж у Франції або й Німеччині, бо там люди жили в сухих камінних 
печерах, де могли ціло заховатися і кості, і ріжні останки їх життя. У нас же 
тих кам’яних печер мало, а на вільнім місці рідко де могли долежати до наших 
часів ті останки. Цілі ж десятки тисяч літ минуло з того часу. Проте, як на се 
стали пильніше вважати, викривається тих слідів все більше і у нас.

Найдавніші сліди людського життя на Україні, які маємо досі, викрито 
в Києві. Їх знайдено, копаючи глину на цеглу. Лежать вони тут під сподом 
грубого шару жовтої глини, у верстві піску, 6–10 сажнів під землею, за-
ймаючи велику просторонь (коло десятини). На споді велика сила костей 
мамута – знайшлося більше як сто самих тільки сікачів (кликів); вище кості 
інших звірів, що давно вже перевелися: льва, гієни, ведмедя печерного. Де-
котрі кості обпалені, розбиті й інші сліди людської руки мають на собі; поміж 
кістками – угілля, кремінний струмент, яким тодішній чоловік орудував. Сим 
нахідкам рахують 30 тисяч літ і більше.

Трохи новіша оселя людська знайшлася недавно над Десною в Черні-
гівщині. Тут вона лежить між двома шарами жовтої глини, в верстві каміння, 
нанесеного ледами.

Ще молодша нахідка з-над Удаю, на Полтавщині: вона лежить поверх 
шару жовтої глини, коли вже стекла вода від ледів.

Таким чином сі найзначніші і добре обглянені нахідки дають сліди чоло-
віка з довгих часів, з доби ледової і після неї. Прирівнюючи їх до находок з 
Західної Європи, далеко багатіших, можемо знати, як жив тодішній чоловік 
на нашій землі.

Чи жив чоловік в теплій третичній добі, принаймні в її останніх часах, 
про се дослідники багато спорилися новішими часами, але питання зісталося 
невиясненим. Чоловікові, коли він жив тоді, не тяжко було прогодуватись і 
прожити, бо багато було наоколо і всяких овочів, і риби, і звірини, і може 
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Минувшину нашого краю найкраще оповідає нам сама земля. Буває часом, 
де ріка глибоко вріжеться в високий берег і відкриє стрімку кручу, – цікаві 
річі можна побачити на такім урвищі, і хто вміє розуміти їх, як по книзі про-
читає по них історію землі і того життя, що на ній розвивалось і миналось.

На самім верху побачить він чорну землю від перегною трави і всякої рос-
тини, часом і якісь сліди людського життя, якісь загублені річі. Се найновіший 
шар, званий в науці “наносом” (алювієм). Під ним – шар жовтої глини, глею 
або льосу, як її звуть по-ученому; буває часом і кілька шарів ріжної глини, 
розділених між собою верствами піску або каміння. Се так звані “розмивні”, 
ділювіальні верстви, що утворилися з каміння через звітрення і розмивання їх 
великими водами сніжними та дощовими. В таких верствах часом доведеться 
побачити великі кості, зуби й інші останки давніх звірів, або угілля, кремінці та 
кістки, оброблені рукою чоловіка. Під тим лежать шари вапнистого каміння, 
легкого, губковатого, з ріжними черепашками в нім, що утворилися в негли-
бокій воді, солодкій чи солоній. Се так звані верстви третичні. Далі часом 
покажеться чиста крейда – останок давнього глибокого моря, рябі рухляки, 
а ще далі – верства камінного угля. На останку ж, на споді, буде мертвий 
твердий камінь, стоплений вогнем ще з тих часів, як земля була гаряча і за-
стигла зверху, вкриваючися твердою камінною корою.

По сих ріжних верствах каміння, глини, піску, по ріжних останках рос-
тин і звірят учений скаже, чи було тоді на сім місці море чи суша; покаже, які 
ростини росли і які звірі водились, як виглядали й чим живилися.

Великі зміни переходила кожна сторона. Де тепер сухий степ, там хви-
лювало колись глибоке море, водилися ріжні морські живини; потім, як дно 
підіймалося, вода спливала, а від останків ріжних живин, що колись жили в 
морі, лишилися купи кісток, черепашок, які збивалися з часом у верству ка-
міння-вапняка. Їх зносив намул рік або порох вітрів, наростав цілими шарами 
погній від усяких ростин та живин, і з того творилася чорна земля.

З тих останків можна знати, що тоді, як починалося людське життя на 
землі, море спливало з наших сторін. Давніше воно покривало майже цілу 
Україну, а під кінець третичної доби вже мало що виступало за теперішні 
береги моря Чорного, Азовського і Каспійського. Сі три моря були одним 
морем, як ще й тепер знати по великих млаках (солончаках) між Азовським 
і Каспійським морем та інших слідах. Гори Карпатські, Кримські, Кавказькі 
підіймалися поволі над рівниною, і так на початку ділювіальної доби вигляд 
нашого краю вже значно наблизився до теперішнього. Але мав він іще пере-
бути одну переміну, яка сильно відбилась на його житті і вигляді, а були то 
ледові часи.

3. Перші людські сліди на нашій землі. В першій половині третичної 
доби в Європі було так гаряче, як тепер в Центральній Африці. Ростинність 
була незвичайно буйна, розкішна – буйніша, ніж в теперішніх гарячих краях. 
Звіря всякого земноводного було страшенно багато, великого, чудацького; 

ті звірі позникали, тільки в землі полишалися їх кості: були то велетенські 
ящірки, ріжні роди слонів, величезні птиці.

Але дедалі повітря ставало холодніше. Ті ростини та звірі, що не могли 
жити в холоднім краю, зникали, а зіставалися такі, що приспособились до 
холоднішого повітря, як мохнаті слони-мамути або волохаті носороги. Далі 
від вогкості та холоду почала земля зовсім замерзати. На півночі велика сила 
леду збиралася в теперішній Швеції й Фінляндії й звідти все поширювалася, 
поступаючи далі на полудне. На якийсь час сі вічні леди, що лежали цілі сотні 
й тисячі літ, захопили й північну частину нашого краю. Життя зникло тут. Але 
потім повітря потепліло, леди стопилися і уступилися на північ. Слідом від них 
зісталися великі шари глинистого намулу, що наносила вода, як топилися ті 
величезні леди, зісталися верстви піску і каміння, принесеного ледом, і широкі 
та глибокі річні долини, що продерли води з-під тих ледівців.

От із тих часів, як леди уступалися з наших сторін, маємо перші сліди 
людського життя в наших сторонах. У нас ті сліди досить рідко трапляються, 
рідше, ніж у Франції або й Німеччині, бо там люди жили в сухих камінних 
печерах, де могли ціло заховатися і кості, і ріжні останки їх життя. У нас же 
тих кам’яних печер мало, а на вільнім місці рідко де могли долежати до наших 
часів ті останки. Цілі ж десятки тисяч літ минуло з того часу. Проте, як на се 
стали пильніше вважати, викривається тих слідів все більше і у нас.

Найдавніші сліди людського життя на Україні, які маємо досі, викрито 
в Києві. Їх знайдено, копаючи глину на цеглу. Лежать вони тут під сподом 
грубого шару жовтої глини, у верстві піску, 6–10 сажнів під землею, за-
ймаючи велику просторонь (коло десятини). На споді велика сила костей 
мамута – знайшлося більше як сто самих тільки сікачів (кликів); вище кості 
інших звірів, що давно вже перевелися: льва, гієни, ведмедя печерного. Де-
котрі кості обпалені, розбиті й інші сліди людської руки мають на собі; поміж 
кістками – угілля, кремінний струмент, яким тодішній чоловік орудував. Сим 
нахідкам рахують 30 тисяч літ і більше.

Трохи новіша оселя людська знайшлася недавно над Десною в Черні-
гівщині. Тут вона лежить між двома шарами жовтої глини, в верстві каміння, 
нанесеного ледами.

Ще молодша нахідка з-над Удаю, на Полтавщині: вона лежить поверх 
шару жовтої глини, коли вже стекла вода від ледів.

Таким чином сі найзначніші і добре обглянені нахідки дають сліди чоло-
віка з довгих часів, з доби ледової і після неї. Прирівнюючи їх до находок з 
Західної Європи, далеко багатіших, можемо знати, як жив тодішній чоловік 
на нашій землі.

Чи жив чоловік в теплій третичній добі, принаймні в її останніх часах, 
про се дослідники багато спорилися новішими часами, але питання зісталося 
невиясненим. Чоловікові, коли він жив тоді, не тяжко було прогодуватись і 
прожити, бо багато було наоколо і всяких овочів, і риби, і звірини, і може 
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бути, що життя не вишколило його і не навчило, як пізніші тяжчі часи, і через 
те власне трудно знайти слід його життя. Потім його сліди через те й стає 
можливим пізнати, що чоловік уже багато навчився і піднявся над рівнем 
звірячого життя.

Першим таким великим здобутком чоловіка, який можемо помітити, було 
уживання огню. Досі не знаємо чоловіка в такім стані, де б він не знав і не 
уживав огню; можна сказати, чоловік і став людиною тільки від того часу, 
як він став уживати огонь. Се знаття внесло величезні переміни в його життя 
і незмірно підняло його над звіром, від котрого він також боронивсь огнем.

Другою такою важною прикметою людського побуту було уживання 
штучно виробленого знаряддя. Мавпа також уживає і каменя, і палиці до 
оборони; прикмета чоловіка – що він штучно виробляє для своєї потреби 
знаряддя з дерева, кості, каміння – чи то для свого господарського ужитку, 
чи як зброї для нападу і оборони. Сліди уживання огню і сліди оброблення 
каміння або кості – се найдавніші сліди, в яких себе виявляє первісний чоловік 
перед нашими очима. На його виробах з каміння і кості можемо слідити за його 
поступами в майстерстві, в культурі; понад се з найраніших часів людського 
життя майже нічого й не маємо.

Чоловік починає з каміння, загостреного кількома ударами – він уживає 
його просто з руки, а сей загострений камінь збільшує силу удару його кулака. 
Але згодом на місце сього єдиного знаряддя являються ріжні, інакшої форми 
й інакшого виробу, що служать як списи, як молотки або сокири, насаджені на 
держално, як ножі або скрібнички для виправлювання шкіри або віддирання 
м’яса від кості. Найкраще до сього служив кремінь: зручними ударами легко 
було оббити його й надати потрібну форму і гострі вістря. Згодом чоловік не 
вдоволявся вже сим, що тільки з грубшого надавав креміню потрібну форму, 
а дрібними ударами виправлював вістря, так тоненько не раз, що аж дивно 
се бачити в такім ще дикім побуті.

Кістяні знаряддя також що далі, то стають більше ріжнородними і на 
них маємо перші твори людського мистецтва: не раз бачимо на них різьблені 
подоби людські й звірячі – диких коней, оленів, мамутів, не раз потраплені 
вони надзвичайно добре і зручно.

Кості людей, які заховалися з тих часів, показують, що вже тоді було 
кілька пород або рас людських. Люди загалом визначались великою силою 
фізичною, будовою тіла кріпкою, але тяжкою. Голова виявляла малий духовий 
розвиток сих людей – мале, скісне чоло, зате страшно сильні щелепи. Судячи 
по рисунках, тіло сих людей ще було вкрите буйним волоссям.

4. Стара і нова кам’яна культура. Тяжкі були початки людської куль-
тури, трудно і поволі давались людині її перші здобутки. Найстарша людська 
культура, так званої старої кам’яної доби (або грецькою назвою – палео-
літичної), що розвивалася протягом довгих десятків тисяч літ ділювіальної 
доби, все-таки зісталась дуже невисокою. Люди тодішні були бродячими 

звіроловами і рибалками, як теперішні американські індіани й австралійці. 
Вони жили невеликими племенами – родами. Громадське життя і духовна 
культура – вірування, релігія, творчість були ще дуже малорозвинені, об-
станова господарська – так само. Не знали іншої одежі, крім звірячої шкіри. 
Не робили ніякого штучного житла, користали з печер, де вони були, щоб 
ховатись від холоду, дощу і снігу (такі кам’яні печери, де вони були, заховали 
особливо багаті пам’ятки тодішнього життя: останки їжі, ріжних знарядь, 
рисунки на стінах і кості самих людей). Люди не мали ще домашніх звірят, не 
знали вирощувати собі їжу – все се принесла тільки молодша, нова кам’яна 
культура алювіальної доби.

На землі тоді знов потепліло, леди топилися, маліли, задержувалися тільки 
або на високих горах, або на далекій півночі. Величезні води, що текли з них, 
коли топилися ці страшні маси леду, стекли в річні долини, зіставивши по 
собі грубі верстви родючої глини. Світ звірячий і ростинний розширявся по 
визволених від леду просторах все далі на північ. Обставини життя ставали 
легші для чоловіка.

Пройшовши сувору школу ледової доби, яку можна порівняти до те-
перішнього життя на далекій півночі, рід людський швидко розмножався в 
нових, легших обставинах, і сильно поступав в своїй культурі. Доба нової 
кам’яної культури в порівнянні з попередньою дуже коротка: вона рахується 
кількома тисячоліттями, тимчасом як доба старої кам’яної культури тяглася 
десятки тисяч літ. Одначе в новій кам’яній добі чоловік робить в порівнянні 
з попередньою незвичайно великі і швидкі поступи – як у майстерстві, так і 
в господарстві, в вигоді свого побуту і в своїм громадськім і духовнім житті. 
Довга, повільна доба палеоліту приготовила швидкий поступ неолітичної, а 
потім металічної доби.

Камінь все ще зістався головним культурним матеріалом, з котрого чоловік 
майстрував собі всякий струмент; але вироби з каменю і кості стають далеко 
ріжнорідніші і доходять неймовірної тонкості і акуратності в роботі, стають 
через те далеко кориснішими для своєї мети. Неолітичні списи, стріли, сокири, 
булави, ножі, пили, кістяні шпильки, голки дивують незвичайною делікатністю 
і красотою своєї роботи. Поруч креміня уживаються інші камінні породи, не 
раз привезені здалека. Розвивається очевидно спеціальне ремесло з виробу 
сих знарядь: в певних місцях, особливо де був на місці придатний камінь, 
з’являються цілі великі робітні, які працюють на цілу околицю.

Чоловік не вдовольняється вже припадковим захистом в печері: він по-
чинає робити собі штучне житло там, де немає натурального, не хоче мокнути 
і мерзнути на морозі. Він викопує штучні печери, коридори і комірки в грубих 
верствах глини; робить землянки, викопуючи ями і накриваючи їх зверху 
дерев’яною покрівлею; будує цілі хижі з дерева або ріща, обмазаного глиною. 
Щоб захистити себе від звіра, він місцями ставить такі хати на воді, на палях, 
забитих у дно і покритих зверху помостом; рухомий місток сполучає таку 
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бути, що життя не вишколило його і не навчило, як пізніші тяжчі часи, і через 
те власне трудно знайти слід його життя. Потім його сліди через те й стає 
можливим пізнати, що чоловік уже багато навчився і піднявся над рівнем 
звірячого життя.

Першим таким великим здобутком чоловіка, який можемо помітити, було 
уживання огню. Досі не знаємо чоловіка в такім стані, де б він не знав і не 
уживав огню; можна сказати, чоловік і став людиною тільки від того часу, 
як він став уживати огонь. Се знаття внесло величезні переміни в його життя 
і незмірно підняло його над звіром, від котрого він також боронивсь огнем.

Другою такою важною прикметою людського побуту було уживання 
штучно виробленого знаряддя. Мавпа також уживає і каменя, і палиці до 
оборони; прикмета чоловіка – що він штучно виробляє для своєї потреби 
знаряддя з дерева, кості, каміння – чи то для свого господарського ужитку, 
чи як зброї для нападу і оборони. Сліди уживання огню і сліди оброблення 
каміння або кості – се найдавніші сліди, в яких себе виявляє первісний чоловік 
перед нашими очима. На його виробах з каміння і кості можемо слідити за його 
поступами в майстерстві, в культурі; понад се з найраніших часів людського 
життя майже нічого й не маємо.

Чоловік починає з каміння, загостреного кількома ударами – він уживає 
його просто з руки, а сей загострений камінь збільшує силу удару його кулака. 
Але згодом на місце сього єдиного знаряддя являються ріжні, інакшої форми 
й інакшого виробу, що служать як списи, як молотки або сокири, насаджені на 
держално, як ножі або скрібнички для виправлювання шкіри або віддирання 
м’яса від кості. Найкраще до сього служив кремінь: зручними ударами легко 
було оббити його й надати потрібну форму і гострі вістря. Згодом чоловік не 
вдоволявся вже сим, що тільки з грубшого надавав креміню потрібну форму, 
а дрібними ударами виправлював вістря, так тоненько не раз, що аж дивно 
се бачити в такім ще дикім побуті.

Кістяні знаряддя також що далі, то стають більше ріжнородними і на 
них маємо перші твори людського мистецтва: не раз бачимо на них різьблені 
подоби людські й звірячі – диких коней, оленів, мамутів, не раз потраплені 
вони надзвичайно добре і зручно.

Кості людей, які заховалися з тих часів, показують, що вже тоді було 
кілька пород або рас людських. Люди загалом визначались великою силою 
фізичною, будовою тіла кріпкою, але тяжкою. Голова виявляла малий духовий 
розвиток сих людей – мале, скісне чоло, зате страшно сильні щелепи. Судячи 
по рисунках, тіло сих людей ще було вкрите буйним волоссям.

4. Стара і нова кам’яна культура. Тяжкі були початки людської куль-
тури, трудно і поволі давались людині її перші здобутки. Найстарша людська 
культура, так званої старої кам’яної доби (або грецькою назвою – палео-
літичної), що розвивалася протягом довгих десятків тисяч літ ділювіальної 
доби, все-таки зісталась дуже невисокою. Люди тодішні були бродячими 

звіроловами і рибалками, як теперішні американські індіани й австралійці. 
Вони жили невеликими племенами – родами. Громадське життя і духовна 
культура – вірування, релігія, творчість були ще дуже малорозвинені, об-
станова господарська – так само. Не знали іншої одежі, крім звірячої шкіри. 
Не робили ніякого штучного житла, користали з печер, де вони були, щоб 
ховатись від холоду, дощу і снігу (такі кам’яні печери, де вони були, заховали 
особливо багаті пам’ятки тодішнього життя: останки їжі, ріжних знарядь, 
рисунки на стінах і кості самих людей). Люди не мали ще домашніх звірят, не 
знали вирощувати собі їжу – все се принесла тільки молодша, нова кам’яна 
культура алювіальної доби.

На землі тоді знов потепліло, леди топилися, маліли, задержувалися тільки 
або на високих горах, або на далекій півночі. Величезні води, що текли з них, 
коли топилися ці страшні маси леду, стекли в річні долини, зіставивши по 
собі грубі верстви родючої глини. Світ звірячий і ростинний розширявся по 
визволених від леду просторах все далі на північ. Обставини життя ставали 
легші для чоловіка.

Пройшовши сувору школу ледової доби, яку можна порівняти до те-
перішнього життя на далекій півночі, рід людський швидко розмножався в 
нових, легших обставинах, і сильно поступав в своїй культурі. Доба нової 
кам’яної культури в порівнянні з попередньою дуже коротка: вона рахується 
кількома тисячоліттями, тимчасом як доба старої кам’яної культури тяглася 
десятки тисяч літ. Одначе в новій кам’яній добі чоловік робить в порівнянні 
з попередньою незвичайно великі і швидкі поступи – як у майстерстві, так і 
в господарстві, в вигоді свого побуту і в своїм громадськім і духовнім житті. 
Довга, повільна доба палеоліту приготовила швидкий поступ неолітичної, а 
потім металічної доби.

Камінь все ще зістався головним культурним матеріалом, з котрого чоловік 
майстрував собі всякий струмент; але вироби з каменю і кості стають далеко 
ріжнорідніші і доходять неймовірної тонкості і акуратності в роботі, стають 
через те далеко кориснішими для своєї мети. Неолітичні списи, стріли, сокири, 
булави, ножі, пили, кістяні шпильки, голки дивують незвичайною делікатністю 
і красотою своєї роботи. Поруч креміня уживаються інші камінні породи, не 
раз привезені здалека. Розвивається очевидно спеціальне ремесло з виробу 
сих знарядь: в певних місцях, особливо де був на місці придатний камінь, 
з’являються цілі великі робітні, які працюють на цілу околицю.

Чоловік не вдовольняється вже припадковим захистом в печері: він по-
чинає робити собі штучне житло там, де немає натурального, не хоче мокнути 
і мерзнути на морозі. Він викопує штучні печери, коридори і комірки в грубих 
верствах глини; робить землянки, викопуючи ями і накриваючи їх зверху 
дерев’яною покрівлею; будує цілі хижі з дерева або ріща, обмазаного глиною. 
Щоб захистити себе від звіра, він місцями ставить такі хати на воді, на палях, 
забитих у дно і покритих зверху помостом; рухомий місток сполучає таку 
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оселю на палях з берегом, і коли його звести, з берега не можна дістатись до 
оселі. Подібні оселі на палях, з такою ж метою, будуються часом і на землі.

Всі хати сі ще дуже тісні й неохайні, але в них з’являється вже перший 
посуд – глиняні миски і горнята, виліплені з руки, і в них можна варити, ки-
даючи до них розжарене на огні каміння. Чоловік не вдовольняється також і 
простою шкірою для одіння, у нього тепер уже єсть правдива одежа, зшита 
з шкір жилами, кістяною голкою, а далі – і з вовняної чи рослинної тканини. 
Бо жінки вже зачинають прясти вовну, плести і ткати грубу тканину з неї 
або з рослинного лика.

Люди й годуються тепер краще, ніж давніше. З’являються домашні зві-
рята. Першим була собака, одомашнена дуже рано, – помічниця чоловіка на 
ловах. Потім одомашнюється вівця, коза, свиня, ще пізніше – корова. Завівши 
се господарство, люди вже не мають такої небезпеки частого голодування, як 
давніше, коли вони живилися звіриною та рибою: у них дома єсть запас м’яса. 
Коли ж ся худоба відгодовується на кращій паші, люди годуються також її 
молоком. Користуються її вовною і шкірою.

Починається також потроху і хліборобство з огородництвом: люди, 
головно жінки, починають пересаджувати в сусідство своїх садиб рослини з 
їдобним корінням, листям, зерном, засівають сі зерна і вирощують у більших 
масах, розтирають на камінних зернотерках, які згодом вироблюються в ручні 
жорна. На огнищі з’являється каша, куліш і спечені з грубо розмеленого зерна 
хліби чи пампухи. Все се головно жіноча робота, тимчасом як чоловіки далі 
ходять на лови, пасуть худобу і воюють.

Маючи поживу подостатком і більш забезпечену, люди можуть вирощу-
вати більше дітей, жити великими сім’ями, не розбредаючися нарізно, як в 
давнішім звіроловськім побуті. Ті племена, в яких головна вага господарства 
лежить у стадах худоби, кочують з ними, переходячи з паші на пашу. Ті, у 
яких розвивається більше хліборобство, живуть осіло; вони більш цінять згоду 
і спокій, тимчасом як скотарі-кочовники більш войовничі й залюбки нападають 
на хліборобські оселі. У тих і сих творяться ширші союзи родів і осель. Для 
оборони насипають округ своїх осель вали, для захисту в небезпечну хвилину 
роблять укріплення. Виробляються певні визначні своїм багатством і вплива-
ми роди – династії. Поруч воєнних стріч розвиваються ширші торговельні 
зносини. З далеких країв привозиться зброя з кращих родів каменю, гарні 
раковини для окраси, а потім і металічні вироби.

Про розвій духового життя свідчать особливо похоронні обряди: останки 
давніх могил відкривають їх перед нами. Бачимо, що для мерців споряджають 
осібні посмертні житла, де і ховають їх з певними церемоніями, наділивши 
всім потрібним для посмертного життя. У нас, наприклад, покійників ховали 
часом у камінних скринях, зложених з плит, часом в ямах, насипаючи над 
ними високі могили. Іноді закопували тіло цілим, іноді палили його на огні, 
а потім попіл і недогарки складали в глиняний горщик і закопували в землю. 

При небіжчику клали часом дещо з його речей та ріжну страву в горнят-
ках. Часто його тіло мастили чи посипали червоним порошком (охрою), і 
той порошок осідав на костях, коли тіло згнило. Такі могили з червоними 
кістками йдуть через усі степи наші від Кубані до Бессарабії. Видно, що й 
тоді червоний колір став уже кольором жалю, як пізніше мерців накривали 
червоною китайкою.

Без сумніву, були вже тоді також і певні вірування в живих духів пред-
ків, які мають божеську силу, й інші більші й менші божеські єства. Про них, 
про початок світу й людей складалися й передавалися з роду в рід перекази, 
укладалися молитви і пісні.

Хоч ся новіша кам’яна культура не тяглася так довго, як старша, але 
слідами її повна майже вся земля наша. Видно, що намножилося вже людей, 
та й сліди їх життя стали помітніші: легко їх пізнати, не те що якусь давнішу 
креміняку, що й не зміркуєш, чи її рука людська обробила, чи вона сама так 
одкололась. З сих часів майже скрізь знаходиться ріжний струмент, посуда 
глиняна, могили людські, а місцями сліди великих осель: хати, робітні, де 
вироблявся всякий струмент, або городища, де ховалися тодішні люди в не-
безпечну хвилю; такі городища бувають досить великі, – значить, і людей 
коло них жило багато.

5. Мідь, бронза і залізо. Особливо цікаве життя з’являється в нашім 
краю при самім кінці неолітичної культури, коли в наші сторони починають 
заходити з полудневих країв перші металічні вироби. Тодішні люди жили в 
хатках дерев’яних або плетених з хворосту і вимащених глиною, а дуже лю-
бувалися в глиняній посудині всяких дивних форм, розмальованій пишними 
візерунками, червоними, білими, рудими, ріжнокольоровими. Аж дивно й 
неймовірно бачити таку гарну посудину в часах таких давніх, коли люди, як 
то кажуть, ще тільки з дикого життя виходили. Але се життя вже далеко 
відійшло від дикого.

Крім всякої посудини в сих глиняних мазанках дуже часто трапляються 
глиняні, добре випалені ляльки – фігурки чоловіків, жінок, ріжної худоби. 
Струмент в сих оселях ще кремінний, але зрідка залетить часом й якийсь 
мідяний або бронзовий.

Такі оселі йдуть від Дніпра, з-під Києва через Київщину на Поділля, в 
Галичину і далі на Волощину (Молдову) і в Балканські сторони.

Видко, що якийсь рух, якась культурна хвиля велика прокотилася по сих 
сторонах: переселялись якісь народи, або ширилися нові знання і майстерства, 
мистецькі замилування.

Се не тільки у нас. Скрізь поширення металів робить великі зміни в житті. 
Поява металів приводить величезний переворот у майстерстві, в усякім ру-
комеслі й роботі, тому що з металічними знаряддями можна багато зробити 
такого, що дуже трудно добитися з камінням та кісткою. Але не тільки се, – 
вона приводить до великих перемін в житті громадськім.
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оселю на палях з берегом, і коли його звести, з берега не можна дістатись до 
оселі. Подібні оселі на палях, з такою ж метою, будуються часом і на землі.

Всі хати сі ще дуже тісні й неохайні, але в них з’являється вже перший 
посуд – глиняні миски і горнята, виліплені з руки, і в них можна варити, ки-
даючи до них розжарене на огні каміння. Чоловік не вдовольняється також і 
простою шкірою для одіння, у нього тепер уже єсть правдива одежа, зшита 
з шкір жилами, кістяною голкою, а далі – і з вовняної чи рослинної тканини. 
Бо жінки вже зачинають прясти вовну, плести і ткати грубу тканину з неї 
або з рослинного лика.

Люди й годуються тепер краще, ніж давніше. З’являються домашні зві-
рята. Першим була собака, одомашнена дуже рано, – помічниця чоловіка на 
ловах. Потім одомашнюється вівця, коза, свиня, ще пізніше – корова. Завівши 
се господарство, люди вже не мають такої небезпеки частого голодування, як 
давніше, коли вони живилися звіриною та рибою: у них дома єсть запас м’яса. 
Коли ж ся худоба відгодовується на кращій паші, люди годуються також її 
молоком. Користуються її вовною і шкірою.

Починається також потроху і хліборобство з огородництвом: люди, 
головно жінки, починають пересаджувати в сусідство своїх садиб рослини з 
їдобним корінням, листям, зерном, засівають сі зерна і вирощують у більших 
масах, розтирають на камінних зернотерках, які згодом вироблюються в ручні 
жорна. На огнищі з’являється каша, куліш і спечені з грубо розмеленого зерна 
хліби чи пампухи. Все се головно жіноча робота, тимчасом як чоловіки далі 
ходять на лови, пасуть худобу і воюють.

Маючи поживу подостатком і більш забезпечену, люди можуть вирощу-
вати більше дітей, жити великими сім’ями, не розбредаючися нарізно, як в 
давнішім звіроловськім побуті. Ті племена, в яких головна вага господарства 
лежить у стадах худоби, кочують з ними, переходячи з паші на пашу. Ті, у 
яких розвивається більше хліборобство, живуть осіло; вони більш цінять згоду 
і спокій, тимчасом як скотарі-кочовники більш войовничі й залюбки нападають 
на хліборобські оселі. У тих і сих творяться ширші союзи родів і осель. Для 
оборони насипають округ своїх осель вали, для захисту в небезпечну хвилину 
роблять укріплення. Виробляються певні визначні своїм багатством і вплива-
ми роди – династії. Поруч воєнних стріч розвиваються ширші торговельні 
зносини. З далеких країв привозиться зброя з кращих родів каменю, гарні 
раковини для окраси, а потім і металічні вироби.

Про розвій духового життя свідчать особливо похоронні обряди: останки 
давніх могил відкривають їх перед нами. Бачимо, що для мерців споряджають 
осібні посмертні житла, де і ховають їх з певними церемоніями, наділивши 
всім потрібним для посмертного життя. У нас, наприклад, покійників ховали 
часом у камінних скринях, зложених з плит, часом в ямах, насипаючи над 
ними високі могили. Іноді закопували тіло цілим, іноді палили його на огні, 
а потім попіл і недогарки складали в глиняний горщик і закопували в землю. 

При небіжчику клали часом дещо з його речей та ріжну страву в горнят-
ках. Часто його тіло мастили чи посипали червоним порошком (охрою), і 
той порошок осідав на костях, коли тіло згнило. Такі могили з червоними 
кістками йдуть через усі степи наші від Кубані до Бессарабії. Видно, що й 
тоді червоний колір став уже кольором жалю, як пізніше мерців накривали 
червоною китайкою.

Без сумніву, були вже тоді також і певні вірування в живих духів пред-
ків, які мають божеську силу, й інші більші й менші божеські єства. Про них, 
про початок світу й людей складалися й передавалися з роду в рід перекази, 
укладалися молитви і пісні.

Хоч ся новіша кам’яна культура не тяглася так довго, як старша, але 
слідами її повна майже вся земля наша. Видно, що намножилося вже людей, 
та й сліди їх життя стали помітніші: легко їх пізнати, не те що якусь давнішу 
креміняку, що й не зміркуєш, чи її рука людська обробила, чи вона сама так 
одкололась. З сих часів майже скрізь знаходиться ріжний струмент, посуда 
глиняна, могили людські, а місцями сліди великих осель: хати, робітні, де 
вироблявся всякий струмент, або городища, де ховалися тодішні люди в не-
безпечну хвилю; такі городища бувають досить великі, – значить, і людей 
коло них жило багато.

5. Мідь, бронза і залізо. Особливо цікаве життя з’являється в нашім 
краю при самім кінці неолітичної культури, коли в наші сторони починають 
заходити з полудневих країв перші металічні вироби. Тодішні люди жили в 
хатках дерев’яних або плетених з хворосту і вимащених глиною, а дуже лю-
бувалися в глиняній посудині всяких дивних форм, розмальованій пишними 
візерунками, червоними, білими, рудими, ріжнокольоровими. Аж дивно й 
неймовірно бачити таку гарну посудину в часах таких давніх, коли люди, як 
то кажуть, ще тільки з дикого життя виходили. Але се життя вже далеко 
відійшло від дикого.

Крім всякої посудини в сих глиняних мазанках дуже часто трапляються 
глиняні, добре випалені ляльки – фігурки чоловіків, жінок, ріжної худоби. 
Струмент в сих оселях ще кремінний, але зрідка залетить часом й якийсь 
мідяний або бронзовий.

Такі оселі йдуть від Дніпра, з-під Києва через Київщину на Поділля, в 
Галичину і далі на Волощину (Молдову) і в Балканські сторони.

Видко, що якийсь рух, якась культурна хвиля велика прокотилася по сих 
сторонах: переселялись якісь народи, або ширилися нові знання і майстерства, 
мистецькі замилування.

Се не тільки у нас. Скрізь поширення металів робить великі зміни в житті. 
Поява металів приводить величезний переворот у майстерстві, в усякім ру-
комеслі й роботі, тому що з металічними знаряддями можна багато зробити 
такого, що дуже трудно добитися з камінням та кісткою. Але не тільки се, – 
вона приводить до великих перемін в житті громадськім.
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Озброєні металічною зброєю племена здобувають перевагу над племе-
нами, які не мають іще металічної зброї; металічна техніка відкриває широке, 
просто-таки безконечне поле всяким винаходам і поступам воєнної штуки і 
дає войовничим племенам небувалу перед тим змогу розвивати воєнну силу. 
З сього часу починаються великі імперії, незвісні перед тим початки великих 
завоювань.

З другого боку, потреба в металах вносить небувале перед тим ожив-
лення в торговельні зносини і зв’язки. Виникає промисел мандрівних купців 
і ремісників, які мандрують з металічними виробами в некультурні краї, як 
сучасні купці-промисловці серед диких племен Сибіру або Океанії. Та й між 
культурними народами обмін металами викликає незвичайно живі зносини 
і зв’язки, бо ріжні метали стрічаються не скрізь, а тільки в певних місцях, і 
майже кожний край потребує якогось довозу.

Першим з металів пізнали мідь, бо мідяна руда найбільше замітна і 
легка до оброблення. Але мідь добра для ріжних окрас, до зброї ж і вся-
кого струмента не здатна, бо занадто м’яка і не може зробити конкуренції 
кременю. Тільки з домішкою цини*, приблизно одної часті цини на дев’ять 
частей міді виходить метал незвичайно міцний – так звана бронза, здатна на 
всякі вироби, на всякий струмент і зброю, і властиво від бронзи починається 
металічна техніка. Бронзовий меч, ніж, спис – се страшна зброя, з якою 
починають свої завоювання войовничі народи. З другого боку – цина метал 
рідкий, який майже не стрічається в одних краях з міддю, тому добування і 
довіз цини для бронзи викликає далекі подорожі і жваві торговельні зносини.

За міддю і циною приходить золото, важне не так своїм ужитком у 
техніці (має значіння головно в виробах мистецьких, золотницьких), як тим, 
що вносить в культуру і життя людське новий елемент вартості, незвичайно 
високої, при малих розмірах і здатності до перевозу і переховку, майже не-
змінного і вічного.

За міддю, циною і золотом приходять молодші метали: залізо, олово і 
срібло. З них незвичайну вагу має залізо, ще більше від бронзи придатне до 
всякого знаряду, а при тім далеко дешевше, далеко частіше в природі і в деяких 
родах руди дуже легке до добування. Тільки з залізом метал стає приступним 
для широких кругів людності – стає демократичним.

Се поширення металів йшло, одначе, дуже неоднаково у ріжних народів, 
як і взагалі культурні поступи неоднакові були в ріжних краях. Се залежало 
передусім від природних обставин, в яких жили народи, – від більшої або 
меншої легкості прожитку, густоти залюднення, розвитку зносин і громад-
ських організацій. В сприятливих обставинах народи розвивались і поступа-
ли, становились здібними і незвичайно здатними до розвитку і поступів, в 
несприятливих тупіли і вироджувались. Деякі племена дожили й до наших 

* Цина – по-російськи олово, латинське stannum. У нас олово значить plumbum, 
свинець по-російськи.

часів з засобами камінної культури в таких формах життя і господарства, які 
були за часів палеоліту. Інші застрягли в формах скотарського життя, які інші 
народи пережили ще при кінці камінної культури і на початках металічної. 
Народи побережжя Середземного моря, де незвичайно легко розвивались 
усякі торговельні і культурні зв’язки, завдяки нетрудному подорожуванню, 
на цілі тисячоліття опереджали своїми культурними поступами народи, що 
сиділи в глибині європейського суходолу, відгороджені від світу неперехідни-
ми лісами, болотами, горами. На Середземнім побережжі була вже в повній 
силі металічна культура, цвіли торговельні міста, організовані держави, коли 
у нас, та й у Західній Європі народи ще сиділи глибоко в культурі камінній, 
в роздробленні родово-племінного побуту.

В наші сторони мідь і бронза приходили з полудня, з дунайських країв і з 
Чорноморського побережжя; в наших краях не видно, щоб добували мідь на 
місці, тому бронза поширювалась тільки на морськім побережжі та по більших 
торговельних дорогах, а в глухіші краї мало заходила, тим більше, що була 
дорога. Перше ніж бронза поширилася у нас на добре, стали приходити вже 
залізні вироби, далеко міцніші, а головне що дешевші.

Залізна руда у нас єсть на ріжних місцях, витоплювати з неї залізо досить 
легко, тому залізо з часом пішло в народний ужиток, але дуже не скоро. В 
сторонах ближчих до Середземного моря давно вже встигли розвинутися всякі 
вироби бронзові, а потім залізні, а в наших краях все ще головно орудували 
деревом та камінням. Тільки в сусідстві великих торгових шляхів знали мета-
ли, а далі відти були вони рідкі, зіставалися предметом розкішним, знаним 
тільки людям багатим, а нарід дуже довго жив іще в кам’яній культурі, коли 
в інших сторонах камінь уже давно вийшов з життя.

Міркуючи з стилю, себто з форм і фасонів виробів, і з інших обставин, 
можна догадуватися, що в тих часах ранньої металічної культури всякі куль-
турні впливи, всякі новини і відомості, нові вироби і нові форми приходили 
в наші сторони кількома дорогами. Йшли з полудня, з Чорноморського 
побережжя, куди йшли всякі новини з Азії і з Середземного моря, також з 
передньої Азії, з Туркестану і теперішньої Персії, через чорноморські степи; 
йшли з дунайських країв – теперішньої Угорщини, та з альпійських країв, де 
розвинулося всяке мистецтво під впливами середземними. Нарешті, переймали 
наші предки дуже багато з заходу, від німців: на се добре показують ріжні 
назви в старій мові нашій, перейняті з мови німецької; а німці переймали від 
римлян і кельтів – знов-таки з впливів середземних. З тих сторін, ріжними 
дорогами (особливо ріками) ширилися нові вироби і знання в наших сторонах, 
заходячи помалу в глухіші сторони. А найкраще нам відомо те, що йшло в 
наші сторони з Чорномор’я, з грецьких колоній.

6. Грецькі колонії і степові народи на Україні. Починаючи тому років 
дві з половиною тисячі і трохи раніше, на Чорноморськім побережжі стали 
осідати греки, що виходили сюди з ріжних своїх городів, тікаючи від усобиць 
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Озброєні металічною зброєю племена здобувають перевагу над племе-
нами, які не мають іще металічної зброї; металічна техніка відкриває широке, 
просто-таки безконечне поле всяким винаходам і поступам воєнної штуки і 
дає войовничим племенам небувалу перед тим змогу розвивати воєнну силу. 
З сього часу починаються великі імперії, незвісні перед тим початки великих 
завоювань.

З другого боку, потреба в металах вносить небувале перед тим ожив-
лення в торговельні зносини і зв’язки. Виникає промисел мандрівних купців 
і ремісників, які мандрують з металічними виробами в некультурні краї, як 
сучасні купці-промисловці серед диких племен Сибіру або Океанії. Та й між 
культурними народами обмін металами викликає незвичайно живі зносини 
і зв’язки, бо ріжні метали стрічаються не скрізь, а тільки в певних місцях, і 
майже кожний край потребує якогось довозу.

Першим з металів пізнали мідь, бо мідяна руда найбільше замітна і 
легка до оброблення. Але мідь добра для ріжних окрас, до зброї ж і вся-
кого струмента не здатна, бо занадто м’яка і не може зробити конкуренції 
кременю. Тільки з домішкою цини*, приблизно одної часті цини на дев’ять 
частей міді виходить метал незвичайно міцний – так звана бронза, здатна на 
всякі вироби, на всякий струмент і зброю, і властиво від бронзи починається 
металічна техніка. Бронзовий меч, ніж, спис – се страшна зброя, з якою 
починають свої завоювання войовничі народи. З другого боку – цина метал 
рідкий, який майже не стрічається в одних краях з міддю, тому добування і 
довіз цини для бронзи викликає далекі подорожі і жваві торговельні зносини.

За міддю і циною приходить золото, важне не так своїм ужитком у 
техніці (має значіння головно в виробах мистецьких, золотницьких), як тим, 
що вносить в культуру і життя людське новий елемент вартості, незвичайно 
високої, при малих розмірах і здатності до перевозу і переховку, майже не-
змінного і вічного.

За міддю, циною і золотом приходять молодші метали: залізо, олово і 
срібло. З них незвичайну вагу має залізо, ще більше від бронзи придатне до 
всякого знаряду, а при тім далеко дешевше, далеко частіше в природі і в деяких 
родах руди дуже легке до добування. Тільки з залізом метал стає приступним 
для широких кругів людності – стає демократичним.

Се поширення металів йшло, одначе, дуже неоднаково у ріжних народів, 
як і взагалі культурні поступи неоднакові були в ріжних краях. Се залежало 
передусім від природних обставин, в яких жили народи, – від більшої або 
меншої легкості прожитку, густоти залюднення, розвитку зносин і громад-
ських організацій. В сприятливих обставинах народи розвивались і поступа-
ли, становились здібними і незвичайно здатними до розвитку і поступів, в 
несприятливих тупіли і вироджувались. Деякі племена дожили й до наших 

* Цина – по-російськи олово, латинське stannum. У нас олово значить plumbum, 
свинець по-російськи.

часів з засобами камінної культури в таких формах життя і господарства, які 
були за часів палеоліту. Інші застрягли в формах скотарського життя, які інші 
народи пережили ще при кінці камінної культури і на початках металічної. 
Народи побережжя Середземного моря, де незвичайно легко розвивались 
усякі торговельні і культурні зв’язки, завдяки нетрудному подорожуванню, 
на цілі тисячоліття опереджали своїми культурними поступами народи, що 
сиділи в глибині європейського суходолу, відгороджені від світу неперехідни-
ми лісами, болотами, горами. На Середземнім побережжі була вже в повній 
силі металічна культура, цвіли торговельні міста, організовані держави, коли 
у нас, та й у Західній Європі народи ще сиділи глибоко в культурі камінній, 
в роздробленні родово-племінного побуту.

В наші сторони мідь і бронза приходили з полудня, з дунайських країв і з 
Чорноморського побережжя; в наших краях не видно, щоб добували мідь на 
місці, тому бронза поширювалась тільки на морськім побережжі та по більших 
торговельних дорогах, а в глухіші краї мало заходила, тим більше, що була 
дорога. Перше ніж бронза поширилася у нас на добре, стали приходити вже 
залізні вироби, далеко міцніші, а головне що дешевші.

Залізна руда у нас єсть на ріжних місцях, витоплювати з неї залізо досить 
легко, тому залізо з часом пішло в народний ужиток, але дуже не скоро. В 
сторонах ближчих до Середземного моря давно вже встигли розвинутися всякі 
вироби бронзові, а потім залізні, а в наших краях все ще головно орудували 
деревом та камінням. Тільки в сусідстві великих торгових шляхів знали мета-
ли, а далі відти були вони рідкі, зіставалися предметом розкішним, знаним 
тільки людям багатим, а нарід дуже довго жив іще в кам’яній культурі, коли 
в інших сторонах камінь уже давно вийшов з життя.

Міркуючи з стилю, себто з форм і фасонів виробів, і з інших обставин, 
можна догадуватися, що в тих часах ранньої металічної культури всякі куль-
турні впливи, всякі новини і відомості, нові вироби і нові форми приходили 
в наші сторони кількома дорогами. Йшли з полудня, з Чорноморського 
побережжя, куди йшли всякі новини з Азії і з Середземного моря, також з 
передньої Азії, з Туркестану і теперішньої Персії, через чорноморські степи; 
йшли з дунайських країв – теперішньої Угорщини, та з альпійських країв, де 
розвинулося всяке мистецтво під впливами середземними. Нарешті, переймали 
наші предки дуже багато з заходу, від німців: на се добре показують ріжні 
назви в старій мові нашій, перейняті з мови німецької; а німці переймали від 
римлян і кельтів – знов-таки з впливів середземних. З тих сторін, ріжними 
дорогами (особливо ріками) ширилися нові вироби і знання в наших сторонах, 
заходячи помалу в глухіші сторони. А найкраще нам відомо те, що йшло в 
наші сторони з Чорномор’я, з грецьких колоній.

6. Грецькі колонії і степові народи на Україні. Починаючи тому років 
дві з половиною тисячі і трохи раніше, на Чорноморськім побережжі стали 
осідати греки, що виходили сюди з ріжних своїх городів, тікаючи від усобиць 
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і війн, шукаючи спокою та прожитку в сих сторонах. Сюди вже давніше при-
їздили торгувати їх земляки, привозячи ріжний крам з своїх країв та вимінюючи 
на всяку всячину в наших сторонах, а з часом осідали тут і на мешкання. Так 
з’явилися грецькі городи-колонії на нашім побережжі, з котрих найславніша 
була Ольвія на лимані Дніпра. Осідаючи на нашім побережжі, заводили вони 
всяке господарство, сіяли збіжжя, садили виногради і ловили рибу, а заразом 
вели й торгівлю з сусідніми народами, які тут мешкали. Продавали їм грецьке 
вино і оливу, грецькі матерії й ріжні убори, чудові вироби з золота і срібла, 
прегарну грецьку посуду, розписану ріжними малюнками. А за се діставали 
від них збіжжя і шкури, міхи ріжні й інші товари їх краю, а особливо людей, 
невільників, і відвозили се на продаж у свої грецькі сторони.

Грецькі купці їздили з своїми товарами далеко в глибину краю, і ріжні 
грецькі вироби заходили далеко на північ; в Київщині, в Полтавщині, в Хар-
ківщині можна побачити в старих могилах гроші сих чорноморських городів, 
грецьку глиняну посуду від вина й оливи, грецькі вази і ріжні вироби з золота 
й срібла роботи грецьких майстрів. З тими товарами йшло в наші сторони й 
ріжне майстерство грецьке. Народи, що жили тут, набиралися разом з това-
рами і ріжних відомостей та умілостей від греків, великих майстрів тодішнього 
світу, а навіть переймали грецькі звичаї та обичаї. Грецький письменник, що 
побував сам в Ольвії, оповідає таку історію одного скитського царя. Його 
мати була родом з грецького міста, навчила сина грецької мови й письма, і, 
ставши царем, він любив дуже грецьке життя, часто їздив до Ольвії, і там, 
лишивши своїх людей на передмісті, сам з греками жив як грек, брав участь в 
їх усяких ділах, а потім вертався знову до скитів. Поставив навіть собі в Ольвії 
двір і мав там жінку, все потайки від своїх людей. Та вони кінець кінцем до-
відались про се, підглянули, як він святкував з греками разом, збунтувались, 
настановили собі царем його брата, а його самого, добувши, вбили за те, що 
відцурався своїх звичаїв.

Але інші племена таки цілі переходили на грецькі обичаї, мішалися з 
греками, переймали їх віру і звичаї. Так ширилися через греків ріжні новини, 
умілості, ріжні знання по наших сторонах, довгі століття, поки стояли сі грецькі 
городи. А коли вони, шукаючи захисту від ріжних диких народів, піддались 
під власть великого Риму, що тоді панував над усім побережжям Серед-
земного моря, тоді стали через грецькі городи чорноморські поширюватися 
також впливи і вироби римські, аж доки не впали сі чорноморські городи від 
походів ріжних войовничих народів, що посунулись сюди.

Греки нам прислужилися ще й тим, що від них маємо звістки про народи, 
які жили тоді в наших чорноморських степах.

Давніших жителів нашого Чорномор’я звали вони кіммерійцями, але в 
тих часах ще дуже мало знали і про наші сторони, і про їх людність, і славна 
грецька поема “Одіссея” описує наші сторони як країну вічного морозу й 
туману:

Там кімерці живуть, і їх місто і ціле їх царство 
Хмарами вкутане вічно й туманом, бо яснеє сонце 
Не поглядає на той край гарячим промінням ніколи.

В другій грецькій поемі “Іліаді” є згадка про кочовників наших степів, що 
живляться кобилячим молоком і живуть в убожестві й правді:

славних кобилодоїльців, 
Молокоїдів убогих, найсправедливших між людьми.

Потім, у пізніших письменників, маємо вже докладніші звістки про тих 
степовиків.

Були то ріжні племена іранського роду, як теперішні перси; частина їх 
зісталася в чорноморських і кавказьких степах, а з Азії прибували ще нові, 
бо звідти почали тиснутись до Туркестану турецькі народи з північної Азії. 
Одні з тих степових племен були більш хазяйновиті, сіяли збіжжя і з того 
живились. Інші були чисті кочівники, що ходили з своїми стадами худоби, 
їли м’ясо, молоко кобиляче і сир; жили в кибитках як теперішні калмики або 
ногайці. Тоді як греки розселялись на нашім Чорномор’ї, старшувала над сими 
племенами орда скитів, і від неї всі сі степові племена звалися теж скитами. 
Потім вона ослабла і гору взяли інші орди савроматів, або сарматів, і по їх 
імені степові племена звалися сарматами.

Сі головні орди, котрі старшували в степах, звичайно, були дикі і войов-
ничі, тим і підбивали собі інших; підвласні ж були більш хазяйновиті, покірні, 
тому піддавалися тим дикунам. Про суворі воєнні звичаї скитської орди, що 
панувала в степах у V віці перед Христом, багато оповідають грецькі пись-
менники, наслухавшися про неї оповідань від чорноморських греків, які вони 
дикі і нелюдські були не тільки до чужих, а й до своїх, яку силу людей різали 
при святах або на похоронах царських.

Але поруч із такими дикими та нелюдськими поведінками тих сте-
повиків були у них, розуміється, і гарні звичаї. Так славилося скитське 
побратимство, вірність скитських приятелів, як потім наших козацьких.  
В таких войовничих і диких часах велике діло було мати такого побратима. 
Знайшовши чоловіка вірного і відважного, справляв з ним обряд побратимства: 
в чашу з вином капали вони трохи крові з своїх рук, окунали в то свою зброю 
і потім пили з тої чаші, взявшися разом; по сім вважалися вже ріднішими, 
ніж брати.

Один грецький письменник позбирав ріжні історії про таких скитських 
побратимів. Він оповідає, як один бідний скит сватав царську доньку, і коли всі 
женихи вихваляли свої багатства, він похвалився, що не має стад і кибиток, але 
має зате двох дуже вірних побратимів; ті посміялися з нього і віддали царівну 
за іншого жениха, що мав золоті чаші, багато возів і великі стада – “поставили 
вище, – каже, – худобу і непотрібні чаші та тяжкі вози, як добрих людей”. 
Але сі доказали, що хороші побратими дорожчі від того всього, бо викрали 
свому побратимові царівну, а її жениха і брата вбили.
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і війн, шукаючи спокою та прожитку в сих сторонах. Сюди вже давніше при-
їздили торгувати їх земляки, привозячи ріжний крам з своїх країв та вимінюючи 
на всяку всячину в наших сторонах, а з часом осідали тут і на мешкання. Так 
з’явилися грецькі городи-колонії на нашім побережжі, з котрих найславніша 
була Ольвія на лимані Дніпра. Осідаючи на нашім побережжі, заводили вони 
всяке господарство, сіяли збіжжя, садили виногради і ловили рибу, а заразом 
вели й торгівлю з сусідніми народами, які тут мешкали. Продавали їм грецьке 
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від них збіжжя і шкури, міхи ріжні й інші товари їх краю, а особливо людей, 
невільників, і відвозили се на продаж у свої грецькі сторони.
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грецькі вироби заходили далеко на північ; в Київщині, в Полтавщині, в Хар-
ківщині можна побачити в старих могилах гроші сих чорноморських городів, 
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світу, а навіть переймали грецькі звичаї та обичаї. Грецький письменник, що 
побував сам в Ольвії, оповідає таку історію одного скитського царя. Його 
мати була родом з грецького міста, навчила сина грецької мови й письма, і, 
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відались про се, підглянули, як він святкував з греками разом, збунтувались, 
настановили собі царем його брата, а його самого, добувши, вбили за те, що 
відцурався своїх звичаїв.

Але інші племена таки цілі переходили на грецькі обичаї, мішалися з 
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земного моря, тоді стали через грецькі городи чорноморські поширюватися 
також впливи і вироби римські, аж доки не впали сі чорноморські городи від 
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грецька поема “Одіссея” описує наші сторони як країну вічного морозу й 
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Там кімерці живуть, і їх місто і ціле їх царство 
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Були то ріжні племена іранського роду, як теперішні перси; частина їх 
зісталася в чорноморських і кавказьких степах, а з Азії прибували ще нові, 
бо звідти почали тиснутись до Туркестану турецькі народи з північної Азії. 
Одні з тих степових племен були більш хазяйновиті, сіяли збіжжя і з того 
живились. Інші були чисті кочівники, що ходили з своїми стадами худоби, 
їли м’ясо, молоко кобиляче і сир; жили в кибитках як теперішні калмики або 
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ніж брати.
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вище, – каже, – худобу і непотрібні чаші та тяжкі вози, як добрих людей”. 
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Оповідає ще він про одного побратима, як той дав вибрати собі око, щоб 
визволити з неволі свого приятеля, і про іншого, що, бувши разом з своєю 
сім’єю і з раненим побратимом в одній хаті, як та загорілася, лишив жінку і 
дітей, а став рятувати товариша; жінка ледве вискочила, а одна дитина зго-
ріла, та скит тим не журився: дітей, каже, ще можу мати, та й не знати ще, 
що з них буде, а такого другого побратима, як сей товариш, що стільки разів 
показував мені свою любов, не знати, чи знайшов би я.

7. Слов’янське розселення. Отак у степах наших цілі століття товклися 
ріжні орди і племена такого роду, що скити. В горах Карпатських сиділи ріжні 
дрібні народи, мабуть, з того ж кореня, з якого вийшли теперішні волохи 
(румуни). Племена ж слов’янські, як можна міркувати з усього, жили тоді 
далі на схід і на північ – по Дніпру, в Київській околиці і вище, мабуть, і на 
Волині, і далі на північ, в Поліссі, та й за Дніпром, мабуть, теж.

Від римських письменників знаємо, що в часах після народження Христо-
вого, тому років 1700 або 1800, слов’янські селища на півночі були в сусідстві 
з литовцями і німцями і сягали тоді аж до Балтійського моря. Називають вони 
слов’ян венедами, так, як прозивали їх німці.

На тих своїх старих осадах слов’янські племена сиділи дуже довго, бог зна 
від яких часів. Не без того, щоб при тім, як рухались їх сусіди, не посувались 
на захід або полудне і якісь племена слов’янські. Але велике слов’янське 
розселення наступило пізніше, тому 1500 літ, тоді як на заході рушились 
німецькі племена, а на полудні в степах і на степовім пограниччі слов’янам 
зробили місце гуни.

Німецькі племена, що мешкали коло Балтійського та Північного (Ні-
мецького) моря, здавна поширювалися звідси на полудне. Так ото скоро по 
Христі посунули з-над Вісли на полудне племена готів. Не знайшовши собі 
місця ближче, вони замандрували на нас аж над Чорне море. Розігнали ту-
тешні племена й осіли по побережжі від Дунаю аж над Азовське море. Були 
люди войовничі і часто ходили звідси грабувати римські й грецькі міста по-
бережні, тож і наробили тим великого шуму. Але й на них прийшла біда, коли 
продерлася в Європу перша турецька орда, звана гунами. Вона розгромила 
і знищила ті ріжні орди, що сиділи коло Каспійського і Азовського моря, і 
вдарила на готів. Готський король налякався сеї грози так, що вбив сам себе, 
аби не бачити розгрому свого народу. Справді, гуни нагнали великого страху; 
перелякані сучасники описують їх, як незвичайно дику і нелюдську орду, мало 
навіть подібну до людей. Готи пробували боротись, але по перших неудачах 
стратили відвагу й кинулися тікати від гунів за Дунай; інші піддалися гунам.

Так одкрилися великі простори слов’янам разом і на захід, і на полу-
дне, і вони в тім часі починають широко розселятися. Західні племена, з 
яких вийшли поляки, чехи, словаки й інші, тепер майже винищені, посунули 
на давніші німецькі ґрунти, по Віслі і за Віслою. Племена полудневі, з ко-
трих вийшли теперішні болгари, серби й словенці, рушили за Карпати, на  

Дунай і за Дунай, в землі Балканські. Племена східно-полудневі, з котрих 
вийшов наш український народ, посунули з своїх старих селищ головно на 
полудне, в степові й пограничні з степами краї, спустошені по тій гунській 
бурі. Тут уперше й стрічаємо тоді звістки про наші племена зокрема, а не про 
все слов’янство, як давніше.

Звуться вони в тодішніх писаннях антами. Один старинний письменник, 
що списував історію готів, написав їх оповідання про те, як скоро після приходу 
гунів готам довелось воювати з антами. В першій стрічі анти побили готів, 
але король їх не злякався, воював з ними далі, погромив, взяв в полон князя 
антів Божа і старшин їх у неволю і, щоб налякати антів, казав їх страшною 
смертю убити, розп’яти на хрестах. Але гуни взяли потім антів під свою обо-
рону і приборкали готів.

Мабуть, отсе тоді анти з готами стрілися, рушивши в чорноморські сте-
пи, і ся війна була знаком українського розселення в степах. Війна з готами 
не спинила його, як не спиняли й інші стрічі та війни з тутешніми народами. 
Живучи серед войовничих народів в степах, сі степові українці, анти, й собі 
привикали до войовничого життя, ходили на розбої разом з гунами і їх зем-
ляками-болгарами (турецькою ордою, що потім, осівшися на Балканах між 
слов’янами, змішалася з ними й передала їм своє ім’я). Відзвичаювалися від 
хазяйства, а привикали більш до війни, як потім козаки. Закинули хлібороб-
ство, жили в лихих хижах, бідно і в недостатках, не мали залізної броні, як 
греки, і зброєю якою-небудь лихенькою орудували – парою списів тощо. 
Не були звичні виступати збитою лавою, а так десь несподівано запопасти, 
ударити й знов розбігтися, заманюючи ворога, були великі митці. Були про-
ворні, на всяку біду терпеливі, чудесно вміли десь засістися, притаїтися, навіть 
у воді, пірнувши та дихаючи через очеретинку, як то й козаки потім робили. 
Тим вони дуже дивували греків, і давались їм у знаки, ходячи за здобиччю 
на грецькі землі. Часами ж греки платили їм, щоб воювали з їх ворогами. Так 
напускали антів на сусідніх словен, що жили за Дністром і дуже докучали 
грекам своїми нападами.

З нагоди одної такої війни антів з словенами грецький історик оповідає 
ріжні цікаві звістки про життя антів і словен і між іншим таку пригоду розка-
зує. У греків був один воєвода, що дуже добре боронив візантійські землі від 
нападів словенських і антських; але в однім поході на словен наложив головою, 
і ті знову почали грабувати візантійські краї. Та по якімсь часі один грецький 
невільник, що був між антами, розказав свому господареві, що той воєвода 
не вмер, а живе між словенами як невільник, і словени не знають сього. Ант 
викупив зараз того невільника і, привівши до себе, розпитував його, чи він 
справді той славний воєвода. Викуплений казав, що він зовсім не грек, а ант 
з роду, тільки зветься так само, як той воєвода, а попав до словен у неволю 
під час попередньої війни. Але господар йому не повірив і оповів землякам. 
Зібрались вони на велике віче, як мали звичай робити у всяких важних спра-
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Оповідає ще він про одного побратима, як той дав вибрати собі око, щоб 
визволити з неволі свого приятеля, і про іншого, що, бувши разом з своєю 
сім’єю і з раненим побратимом в одній хаті, як та загорілася, лишив жінку і 
дітей, а став рятувати товариша; жінка ледве вискочила, а одна дитина зго-
ріла, та скит тим не журився: дітей, каже, ще можу мати, та й не знати ще, 
що з них буде, а такого другого побратима, як сей товариш, що стільки разів 
показував мені свою любов, не знати, чи знайшов би я.

7. Слов’янське розселення. Отак у степах наших цілі століття товклися 
ріжні орди і племена такого роду, що скити. В горах Карпатських сиділи ріжні 
дрібні народи, мабуть, з того ж кореня, з якого вийшли теперішні волохи 
(румуни). Племена ж слов’янські, як можна міркувати з усього, жили тоді 
далі на схід і на північ – по Дніпру, в Київській околиці і вище, мабуть, і на 
Волині, і далі на північ, в Поліссі, та й за Дніпром, мабуть, теж.

Від римських письменників знаємо, що в часах після народження Христо-
вого, тому років 1700 або 1800, слов’янські селища на півночі були в сусідстві 
з литовцями і німцями і сягали тоді аж до Балтійського моря. Називають вони 
слов’ян венедами, так, як прозивали їх німці.

На тих своїх старих осадах слов’янські племена сиділи дуже довго, бог зна 
від яких часів. Не без того, щоб при тім, як рухались їх сусіди, не посувались 
на захід або полудне і якісь племена слов’янські. Але велике слов’янське 
розселення наступило пізніше, тому 1500 літ, тоді як на заході рушились 
німецькі племена, а на полудні в степах і на степовім пограниччі слов’янам 
зробили місце гуни.

Німецькі племена, що мешкали коло Балтійського та Північного (Ні-
мецького) моря, здавна поширювалися звідси на полудне. Так ото скоро по 
Христі посунули з-над Вісли на полудне племена готів. Не знайшовши собі 
місця ближче, вони замандрували на нас аж над Чорне море. Розігнали ту-
тешні племена й осіли по побережжі від Дунаю аж над Азовське море. Були 
люди войовничі і часто ходили звідси грабувати римські й грецькі міста по-
бережні, тож і наробили тим великого шуму. Але й на них прийшла біда, коли 
продерлася в Європу перша турецька орда, звана гунами. Вона розгромила 
і знищила ті ріжні орди, що сиділи коло Каспійського і Азовського моря, і 
вдарила на готів. Готський король налякався сеї грози так, що вбив сам себе, 
аби не бачити розгрому свого народу. Справді, гуни нагнали великого страху; 
перелякані сучасники описують їх, як незвичайно дику і нелюдську орду, мало 
навіть подібну до людей. Готи пробували боротись, але по перших неудачах 
стратили відвагу й кинулися тікати від гунів за Дунай; інші піддалися гунам.

Так одкрилися великі простори слов’янам разом і на захід, і на полу-
дне, і вони в тім часі починають широко розселятися. Західні племена, з 
яких вийшли поляки, чехи, словаки й інші, тепер майже винищені, посунули 
на давніші німецькі ґрунти, по Віслі і за Віслою. Племена полудневі, з ко-
трих вийшли теперішні болгари, серби й словенці, рушили за Карпати, на  

Дунай і за Дунай, в землі Балканські. Племена східно-полудневі, з котрих 
вийшов наш український народ, посунули з своїх старих селищ головно на 
полудне, в степові й пограничні з степами краї, спустошені по тій гунській 
бурі. Тут уперше й стрічаємо тоді звістки про наші племена зокрема, а не про 
все слов’янство, як давніше.

Звуться вони в тодішніх писаннях антами. Один старинний письменник, 
що списував історію готів, написав їх оповідання про те, як скоро після приходу 
гунів готам довелось воювати з антами. В першій стрічі анти побили готів, 
але король їх не злякався, воював з ними далі, погромив, взяв в полон князя 
антів Божа і старшин їх у неволю і, щоб налякати антів, казав їх страшною 
смертю убити, розп’яти на хрестах. Але гуни взяли потім антів під свою обо-
рону і приборкали готів.

Мабуть, отсе тоді анти з готами стрілися, рушивши в чорноморські сте-
пи, і ся війна була знаком українського розселення в степах. Війна з готами 
не спинила його, як не спиняли й інші стрічі та війни з тутешніми народами. 
Живучи серед войовничих народів в степах, сі степові українці, анти, й собі 
привикали до войовничого життя, ходили на розбої разом з гунами і їх зем-
ляками-болгарами (турецькою ордою, що потім, осівшися на Балканах між 
слов’янами, змішалася з ними й передала їм своє ім’я). Відзвичаювалися від 
хазяйства, а привикали більш до війни, як потім козаки. Закинули хлібороб-
ство, жили в лихих хижах, бідно і в недостатках, не мали залізної броні, як 
греки, і зброєю якою-небудь лихенькою орудували – парою списів тощо. 
Не були звичні виступати збитою лавою, а так десь несподівано запопасти, 
ударити й знов розбігтися, заманюючи ворога, були великі митці. Були про-
ворні, на всяку біду терпеливі, чудесно вміли десь засістися, притаїтися, навіть 
у воді, пірнувши та дихаючи через очеретинку, як то й козаки потім робили. 
Тим вони дуже дивували греків, і давались їм у знаки, ходячи за здобиччю 
на грецькі землі. Часами ж греки платили їм, щоб воювали з їх ворогами. Так 
напускали антів на сусідніх словен, що жили за Дністром і дуже докучали 
грекам своїми нападами.

З нагоди одної такої війни антів з словенами грецький історик оповідає 
ріжні цікаві звістки про життя антів і словен і між іншим таку пригоду розка-
зує. У греків був один воєвода, що дуже добре боронив візантійські землі від 
нападів словенських і антських; але в однім поході на словен наложив головою, 
і ті знову почали грабувати візантійські краї. Та по якімсь часі один грецький 
невільник, що був між антами, розказав свому господареві, що той воєвода 
не вмер, а живе між словенами як невільник, і словени не знають сього. Ант 
викупив зараз того невільника і, привівши до себе, розпитував його, чи він 
справді той славний воєвода. Викуплений казав, що він зовсім не грек, а ант 
з роду, тільки зветься так само, як той воєвода, а попав до словен у неволю 
під час попередньої війни. Але господар йому не повірив і оповів землякам. 
Зібрались вони на велике віче, як мали звичай робити у всяких важних спра-
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вах, бо не мали над собою одного князя, а у всім радилися громадою. На 
вічі наказали тому невільникові, аби не смів казати, що він не той славний 
воєвода, а самі оповістили грецького цісаря. Той цісар тоді намовляв антів, 
щоб перейшли на грецькі ґрунти і, тут мешкаючи, боронили від ворогів, і за 
се обіцяв їм платити гроші. Анти годилися тільки з тим, щоб з ними мешкав і 
той нібито воєвода. Він поїхав у тій справі до Царгорода, але на дорозі вхопив 
його справжній грецький воєвода і казав забити в кайдани, як обманця, і на 
тім розбилися переговори цісаря з антами.

Отак припадком щось довідуємося про наших предків тодішніх – якась 
отака пригода кине промінчик світла й освітить перед нами те давнє життя, – 
як жили, з ким воювали, який устрій мали ті наші козаки в часах розселення, 
в VI віці по Христі.

В іншого грецького письменника з того часу заховалася звістка про бо-
ротьбу антів з ордою аварів, що посунула нашими степами в тім часі. Битви 
з ними випали нещасливо для антів, чимало їх попало в неволю, і авари ста-
ли пустошити землі антів. Виручати невільників і миритися з аварами анти 
післали одного визначного чоловіка на ім’я Мезамира. Але той був чоловік 
гордий і сміливий, не стерпів каганові (старшому) аварському, відповів на 
його хвалькуваті слова сміло й різко. Тоді один болгарин, що був у кагана 
в ласках, став намовляти, аби того Мезамира вбити, бо він серед антів має 
велику вагу і може їх підняти на аварів. І каган послухав, убив Мезамира, і 
авари почали пустошити землі антів ще гірше.

Про сю біду від аварів довго держалася пам’ять між українським народом. 
Київський літописець записав оповідання про те, як обри (авари) мучили ду-
лібів, українське плем’я, що жило на Волині; каже, що обри запрягли в вози 
дулібських жінок і ними їздили. “Були сі обри тілом великі, а умом горді, і 
погубив їх Бог: померли всі, і не зісталось ні одного, так що сталось прислів’я: 
“погинули, як обри”, – каже той літописець. Але обри не погинули так скоро, 
а тільки перейшли далі, на Угорщину.

8. Українські племена та їх побут по розселенні. Отакі степові бурі, як 
оцей аварський погром, не могли налякати привичних до всякої біди степових 
українців, і вони далі держалися в степах і посувалися все далі: на схід – до 
Азовського моря, на захід – до Дунаю.

Простору було досить, і люди осідали зрідка, хуторами. Кожний рід осідав 
окремо і жив собі осібно. Жили почасти з хліборобства, а також випасали 
худобу, ловили рибу й звіра в лісах, дуже кохалися в бджільництві, особливо 
в лісовій стороні: бджоли водились у видовбаних в дереві дуплах (бортях), 
наче в уліях, так і зимували. Земля довго була неділена, та й господарили 
спільно великими сім’ями; сини не ділилися, жили разом, а порядкував гос-
подарством котрийсь старший віком, або котрий оборотніший. Ще недавно 
бували на Україні такі великі, неділені сім’ї, душ часом по 20 і 30 в одній, що 
мали спільне господарство.

Убиралися просто. Носили сорочки полотняні й штани, поверху – свити, 
а часом ще й кереї (“корзно” звалося), на ногах – якісь плетені панчохи і 
чоботи, або постоли, на голові – шапку з якоїсь шкури, або плетену.

В старих могилах з тих часів можна бачити останки вовняних і полот-
няних матерій, полотна, лляного і конопляного, грубшого і тоншого ткання, 
ремінні пояси і коло пояса ножик, гребінець, шкуряна торбинка з ріжним 
припасом – огнивом, маленьким бруском до гостріння; на ногах невисокі 
гостроносі чобітки, зшиті на підошві з тонкої вичиненої шкури. У жінок – 
намисто, нашийники (гривни), сплетені з дроту, на голові – шапочки або 
наголовники, ушиті ріжними прикрасами, на висках висіли кільця, нашиті 
на ремінець; в коси впліталися також кільця – вони так і лежать рядом на 
кістках від висків на чоло, або від висків на груди, як лежали коси. Багаті 
пишалися шовковими убраннями з грецької або арабської матерії, золото-
тканою парчею та дорогими міхами (футрами), золотими уборами, ланцюга-
ми, дукачами, золотими ґудзиками, кованими поясами. Чужоземці хвалять 
тодішніх людей наших за щирість і привітність. Кажуть, що вони ласкаві до 
чужоземців, гостинно приймають їх і проводять далі, щоб не сталося їм якоїсь 
шкоди. Жінки їх надзвичайно вірні своїм чоловікам і часто убивають себе, 
коли вмирає чоловік. Дуже люблять свободу, не хочуть нікому служити ані 
бути під чиєюсь властю. Але не згідливі, не вміють слухатися чужої гадки, 
кожний тягне на своє, і через те бувають між ними суперечки і криваві бійки. 
Подібно кажуть і пізніші письменники про українців та й інших тодішніх 
слов’ян. Кажуть, що се люди відважні й войовничі і ніхто б не міг їм проти-
витися, якби вони трималися одностайно.

Вірили, що є такі боги, що правлять світом, і особливо шанували тих, 
від яких надіялися добра в господарстві: бога Перуна, що посилає грім і 
блискавицю, сонце, зване Даждьбогом, бога Велеса, що пильнує худоби. Їм 
молились і жертвували ріжну страву, але не було до того ані церков, ані свя-
щеників (жреців), а справляв ті молитви кождий за свій рід. Один арабський 
письменник переказує нам молитву предків наших під час жнив: беруть, каже, 
просо в кірці, підіймають до неба й моляться: “Господи, ти давав нам страву, 
дай нам її й тепер подостатку”. Молилися десь у тихім місці, над водою, де 
чоловік найживіше відчуває подих тої таємничої сили, що оживляє природу. 
Ідоли богів були рідкі, мабуть, по більших тільки містах. Як сонце повертало 
на весну, коло теперішнього Різдва, святкували прихід нового року, се й досі 
задержалося на Різдво й на новий рік, як вечеряють серед снопів, бажають 
собі доброго урожаю, посівають зерном на щастя; усе отсе позіставалося ще 
з тих давніх, давніх часів, як ще наші люди не були християнами. Прихід 
весни стрічали веснянками, а на поворот сонця з літа на осінь було свято Ку-
пала, що й досі справляється між нашими людьми. Ще й тепер пам’ятають і 
“мертвецький великдень”, так само стародавнє свято предків наших – день 
померших. Тодішні люди вірили, що душа не вмирає з чоловіком, а далі живе 
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вах, бо не мали над собою одного князя, а у всім радилися громадою. На 
вічі наказали тому невільникові, аби не смів казати, що він не той славний 
воєвода, а самі оповістили грецького цісаря. Той цісар тоді намовляв антів, 
щоб перейшли на грецькі ґрунти і, тут мешкаючи, боронили від ворогів, і за 
се обіцяв їм платити гроші. Анти годилися тільки з тим, щоб з ними мешкав і 
той нібито воєвода. Він поїхав у тій справі до Царгорода, але на дорозі вхопив 
його справжній грецький воєвода і казав забити в кайдани, як обманця, і на 
тім розбилися переговори цісаря з антами.

Отак припадком щось довідуємося про наших предків тодішніх – якась 
отака пригода кине промінчик світла й освітить перед нами те давнє життя, – 
як жили, з ким воювали, який устрій мали ті наші козаки в часах розселення, 
в VI віці по Христі.

В іншого грецького письменника з того часу заховалася звістка про бо-
ротьбу антів з ордою аварів, що посунула нашими степами в тім часі. Битви 
з ними випали нещасливо для антів, чимало їх попало в неволю, і авари ста-
ли пустошити землі антів. Виручати невільників і миритися з аварами анти 
післали одного визначного чоловіка на ім’я Мезамира. Але той був чоловік 
гордий і сміливий, не стерпів каганові (старшому) аварському, відповів на 
його хвалькуваті слова сміло й різко. Тоді один болгарин, що був у кагана 
в ласках, став намовляти, аби того Мезамира вбити, бо він серед антів має 
велику вагу і може їх підняти на аварів. І каган послухав, убив Мезамира, і 
авари почали пустошити землі антів ще гірше.

Про сю біду від аварів довго держалася пам’ять між українським народом. 
Київський літописець записав оповідання про те, як обри (авари) мучили ду-
лібів, українське плем’я, що жило на Волині; каже, що обри запрягли в вози 
дулібських жінок і ними їздили. “Були сі обри тілом великі, а умом горді, і 
погубив їх Бог: померли всі, і не зісталось ні одного, так що сталось прислів’я: 
“погинули, як обри”, – каже той літописець. Але обри не погинули так скоро, 
а тільки перейшли далі, на Угорщину.

8. Українські племена та їх побут по розселенні. Отакі степові бурі, як 
оцей аварський погром, не могли налякати привичних до всякої біди степових 
українців, і вони далі держалися в степах і посувалися все далі: на схід – до 
Азовського моря, на захід – до Дунаю.

Простору було досить, і люди осідали зрідка, хуторами. Кожний рід осідав 
окремо і жив собі осібно. Жили почасти з хліборобства, а також випасали 
худобу, ловили рибу й звіра в лісах, дуже кохалися в бджільництві, особливо 
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мали спільне господарство.
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там саме, де жив покійник. Ховаючи небіжчика, клали йому в могилу страву 
й усякі річі, потрібні до прожитку; се все закопували, або палили разом з по-
кійником, клали в миску або глечик і засипали землею.

Для громадських справ сходилися старші з родів чи сімей на нараду, 
звалось отсе віче; там порядкували й рішали, що треба. Були подекуди стар-
шини, звані князями, але вони не мали великої сили, бо всякі справи рішала 
громада, віче, а князі мусили громади слухатись. Війська не було, а як треба 
було боронитись, то хто був дужий, збирався з тим, що мав, – чи з списом, 
чи з мечем, на коні чи піший, і йшли боронитись чи воюватись. Для оборони 
ставили городи; десь серед лісу чи болота, або на високім шпилі сипали вали, 
копали рови, аби ворог не міг приступити. В небезпечний час туди збирали 
своє майно, жінок і дітей і боронилися від ворога. Досі від тих городів по-
зоставалося багато городищ. У спокійні часи ті городи здебільшого стояли 
порожні, а люди жили собі по хуторах. Тільки в декотрих городах завсіди 
мешкали люди, особливо заможніші, багатші, купці – для безпечності; туди 
приїздили й чужі купці на торги та привозили товари.

Так жили собі предки наші довго окремо. Кождий знав тільки свою 
околицю, свій город: мали своїх старшин, а інші люди до них не належали. 
Звалися ріжними іменами: в теперішній Чернігівщині люди звалися сіверяни, 
найважніші городи у них були Чернігів, Новгород-Сіверський і Переяслав. 
Люди коло Києва звалися поляни, а земля та прозвалася Руською землею. 
Ті, що сиділи над Тетеревом і Случею, у великих лісах, звалися древляни. 
Ті, що на Волині, – дуліби. Одного спільного імені не мали, бо жили окремо, 
і спільної управи не було. Аж пізніше се сталось, а саме як, зараз побачимо.

9. Про початки Київської держави. З-поміж усіх українських міст 
найбільше й славніше був Київ. Здавна, з непам’ятних часів, ще коли люди 
не знали заліза або міді, а робили собі списи чи сокири з каменю, жили не в 
хатах, а по печерах, видко, що тут жило багато людей. А се тому передусім, 
що тут сходилися дві великі ріки: Дніпро і Десна. Над рікою легше було про-
годуватися чи рибою, чи звіриною. Рікою їздили люди, куди треба, – сухих 
доріг тоді було небагато, і ними їздити не так було легко й безпечно. Тому 
й за українських часів під Києвом були найбільші оселі, найбільше людей 
багатих, торговельних: сюди найбільше приїздили й купці з чужих країв з 
усяким товаром.

Сим багатим і торговельним людям треба було охорони: були сусіди, 
ласі на їх товари й багатство, що при нагоді раді були пограбувати їх добро, 
чи в дорозі, чи в самім Києві, як не було доброї сторожі. Тому сі київські 
люди, особливо значніші, більші, звані боярами, здавна почали держати собі 
для охорони людей сильних, відважних, воєнних. Далі все більше, і з часом 
так зібралося чималеньке військо в Києві, що боронило місто від сусідів та 
ходило з купцями, як вони везли свої товари в чужий край, а старшим над 
тим військом був київський князь.

Та обороною не кінчалось. Київське військо, дружина, як воно звалося, 
не тільки боронило свою околицю від ворогів, але й саме нападало на сусідні 
землі, віддячуючи за їх напади або просто шукаючи здобичі. В тодішніх ча-
сах військо й живилося головно тим, що пограбувало, або казало собі дати 
за викуп, щоб не грабувати. Щоб прогодувати свою дружину, київські князі 
й бояри ходили на сусідні волості й землі, набирали там всякої здобичі, а як 
ті відпрошувались, то казали собі давати щороку данину “за мир”: що вони 
самі не будуть їх грабувати й іншим не дадуть.

Збираючи дані все більші, київські князі держали все більше війська; 
а що більше війська пробувало, то дальші походи вони робили, то більше 
городів і земель під свою власть брали, під себе підбивали. Землям тим була 
та ніби користь, що київські князі мали боронити їх від сусідів, заводити у 
них спокій і безпечність, нищити і карати розбійників; на те приходили вони 
щороку зимою, вибираючи дань, а часом держали й цілий рік своїх людей, 
мужів з військовою залогою. Та про те, чи бажають собі тої охорони й опіки 
ті землі, князі не питали: їм треба дані для дружини, дешевого товару для 
торгу. Обійшовши свої землі зимою, на весну князі й бояри разом з купцями 
з’їздилися в Києві і, поскладавши товари на човни, везли Дніпром на Чорне 
море, а звідти – до Царгорода (Константинополя), до греків на продаж, а від 
них купували собі дорогі убрання, золоті убори, вино й усяке коріння. Туди 
ж продавали невільників, яких забирали в неволю на війні.

Не вдоволяючися данню зі своїх земель, ходили київські князі походами 
на далекі, багаті краї, де надіялися великої здобичі; ходили на Царгород і 
землі грецькі в Криму і Малій Азії, ходили на Кавказ, на Каспійське море, 
в Персію.

Пам’ять про такі походи лишилася досі в піснях. От як співають в колядці:
Ой спід гори да стоять тумани,
Да то не тумани – пара з коней йде.
Ой там же військо – аж землі важко,
Ой там у війська пана немає.
Ой одзоветься зличний паниченько,
Славного отця і пані-матки:
“Я ж в тому війську та паном стану,
Велю гармати наворочати.
В Чернігів-город велю стріляти”.
Ой б’є да б’є він в Чернігів-город.
Там його не знали ні царі, ні пани,
Винесли йому миску червінців;
Він теє взяв, шапочки не зняв, не подякував.

Потім співають, як те військо йде на Переяслав і на Київ, збираючи окуп: 
се пам’ять про старі походи, тільки дещо тут перемінено (от як гармати – се 
пізніше додано, а тоді їх не було). В іншій колядці співається, як дружина, не 
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там саме, де жив покійник. Ховаючи небіжчика, клали йому в могилу страву 
й усякі річі, потрібні до прожитку; се все закопували, або палили разом з по-
кійником, клали в миску або глечик і засипали землею.

Для громадських справ сходилися старші з родів чи сімей на нараду, 
звалось отсе віче; там порядкували й рішали, що треба. Були подекуди стар-
шини, звані князями, але вони не мали великої сили, бо всякі справи рішала 
громада, віче, а князі мусили громади слухатись. Війська не було, а як треба 
було боронитись, то хто був дужий, збирався з тим, що мав, – чи з списом, 
чи з мечем, на коні чи піший, і йшли боронитись чи воюватись. Для оборони 
ставили городи; десь серед лісу чи болота, або на високім шпилі сипали вали, 
копали рови, аби ворог не міг приступити. В небезпечний час туди збирали 
своє майно, жінок і дітей і боронилися від ворога. Досі від тих городів по-
зоставалося багато городищ. У спокійні часи ті городи здебільшого стояли 
порожні, а люди жили собі по хуторах. Тільки в декотрих городах завсіди 
мешкали люди, особливо заможніші, багатші, купці – для безпечності; туди 
приїздили й чужі купці на торги та привозили товари.

Так жили собі предки наші довго окремо. Кождий знав тільки свою 
околицю, свій город: мали своїх старшин, а інші люди до них не належали. 
Звалися ріжними іменами: в теперішній Чернігівщині люди звалися сіверяни, 
найважніші городи у них були Чернігів, Новгород-Сіверський і Переяслав. 
Люди коло Києва звалися поляни, а земля та прозвалася Руською землею. 
Ті, що сиділи над Тетеревом і Случею, у великих лісах, звалися древляни. 
Ті, що на Волині, – дуліби. Одного спільного імені не мали, бо жили окремо, 
і спільної управи не було. Аж пізніше се сталось, а саме як, зараз побачимо.

9. Про початки Київської держави. З-поміж усіх українських міст 
найбільше й славніше був Київ. Здавна, з непам’ятних часів, ще коли люди 
не знали заліза або міді, а робили собі списи чи сокири з каменю, жили не в 
хатах, а по печерах, видко, що тут жило багато людей. А се тому передусім, 
що тут сходилися дві великі ріки: Дніпро і Десна. Над рікою легше було про-
годуватися чи рибою, чи звіриною. Рікою їздили люди, куди треба, – сухих 
доріг тоді було небагато, і ними їздити не так було легко й безпечно. Тому 
й за українських часів під Києвом були найбільші оселі, найбільше людей 
багатих, торговельних: сюди найбільше приїздили й купці з чужих країв з 
усяким товаром.

Сим багатим і торговельним людям треба було охорони: були сусіди, 
ласі на їх товари й багатство, що при нагоді раді були пограбувати їх добро, 
чи в дорозі, чи в самім Києві, як не було доброї сторожі. Тому сі київські 
люди, особливо значніші, більші, звані боярами, здавна почали держати собі 
для охорони людей сильних, відважних, воєнних. Далі все більше, і з часом 
так зібралося чималеньке військо в Києві, що боронило місто від сусідів та 
ходило з купцями, як вони везли свої товари в чужий край, а старшим над 
тим військом був київський князь.

Та обороною не кінчалось. Київське військо, дружина, як воно звалося, 
не тільки боронило свою околицю від ворогів, але й саме нападало на сусідні 
землі, віддячуючи за їх напади або просто шукаючи здобичі. В тодішніх ча-
сах військо й живилося головно тим, що пограбувало, або казало собі дати 
за викуп, щоб не грабувати. Щоб прогодувати свою дружину, київські князі 
й бояри ходили на сусідні волості й землі, набирали там всякої здобичі, а як 
ті відпрошувались, то казали собі давати щороку данину “за мир”: що вони 
самі не будуть їх грабувати й іншим не дадуть.

Збираючи дані все більші, київські князі держали все більше війська; 
а що більше війська пробувало, то дальші походи вони робили, то більше 
городів і земель під свою власть брали, під себе підбивали. Землям тим була 
та ніби користь, що київські князі мали боронити їх від сусідів, заводити у 
них спокій і безпечність, нищити і карати розбійників; на те приходили вони 
щороку зимою, вибираючи дань, а часом держали й цілий рік своїх людей, 
мужів з військовою залогою. Та про те, чи бажають собі тої охорони й опіки 
ті землі, князі не питали: їм треба дані для дружини, дешевого товару для 
торгу. Обійшовши свої землі зимою, на весну князі й бояри разом з купцями 
з’їздилися в Києві і, поскладавши товари на човни, везли Дніпром на Чорне 
море, а звідти – до Царгорода (Константинополя), до греків на продаж, а від 
них купували собі дорогі убрання, золоті убори, вино й усяке коріння. Туди 
ж продавали невільників, яких забирали в неволю на війні.

Не вдоволяючися данню зі своїх земель, ходили київські князі походами 
на далекі, багаті краї, де надіялися великої здобичі; ходили на Царгород і 
землі грецькі в Криму і Малій Азії, ходили на Кавказ, на Каспійське море, 
в Персію.

Пам’ять про такі походи лишилася досі в піснях. От як співають в колядці:
Ой спід гори да стоять тумани,
Да то не тумани – пара з коней йде.
Ой там же військо – аж землі важко,
Ой там у війська пана немає.
Ой одзоветься зличний паниченько,
Славного отця і пані-матки:
“Я ж в тому війську та паном стану,
Велю гармати наворочати.
В Чернігів-город велю стріляти”.
Ой б’є да б’є він в Чернігів-город.
Там його не знали ні царі, ні пани,
Винесли йому миску червінців;
Він теє взяв, шапочки не зняв, не подякував.

Потім співають, як те військо йде на Переяслав і на Київ, збираючи окуп: 
се пам’ять про старі походи, тільки дещо тут перемінено (от як гармати – се 
пізніше додано, а тоді їх не було). В іншій колядці співається, як дружина, не 
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маючи що робити на Україні (видно, не було війни під той час), вибирається 
на службу в грецькі краї:

Ой ходімо до ковальчика,
До ковальчика, до золотника,
Покуймо ж собі мідяні човни,
Мідяні човни, золоті весла,
Ой пустимося ж на тихий Дунай,
Долів Дунаєм під Царгород:
Ой чуємо доброго пана,
Що платить добре за служеньку, –
Ой дає на рік по сто червоних,
По коникові та по шапочці,
Та й по шапочці, та й по панночці.

Маючи під собою велике військо, взяли князі велику силу в самім  
Києві. Уже не питались вони в усякій справі громади, як вона рішить, тільки 
радилися з військовою старшиною, з своїми боярами, і правили землею, як 
хотіли, а хто їм протививсь, того саджали до в’язниці або забивали. Багатим 
боярам – киянам нові порядки були на руку: не тільки що мали тепер обо-
рону через князів, а і всяку вигоду в торгівлі. З далеких країв привозили 
князі й дружина ріжні товари до Києва, й київські купці перепродували їх в 
інші краї з великим баришем. Багато з киян-бояр служило в княжім війську 
і мало з того велику вигоду. Київ став великим містом, багатим, славним на 
цілий світ. Бідним людям, щоправда, мало з того було потіхи: тепер люди 
сильні й заможні, маючи захист і оборону у князя і його дружини, не раз 
ще більше кривдили їх, не боячись за то собі відплати. Але бідними людьми 
ніхто не журивсь.

Князям та боярам дуже в пригоді стало, що в тім часі до нас сунуло ба-
гато воєнних людей з північних німецьких країв, найбільше – з теперішньої 
Швеції. Вони шукали заробітку і здобичі на чужих сторонах і ставали до 
служби київським князям. За перших князів було їх так багато в київській 
дружині, що з того потім постала думка, що вся Київська держава пішла від 
них. Звались у нас вони варягами, були се добрі вояки, сміливі, охочі, а при 
тім нічим не зв’язані ні з краєм, ні з людністю: можна було хоч на чужих їх 
посилати, хоч на своїх людей. Тим вони були дуже в пригоді київським князям.

Так склалась держава Київська, або Руська: Київський край звався 
здавна руським краєм, Руссю, тому київські князі теж звались руськими, 
київська дружина – русинами, і ті землі, що вона з князями підбивала, до 
Києва прилучала – починали теж зватись руськими, Руссю. При кінці IX віку 
(900 літ по Різдві Христовім) вже багато земель до Києва належало, київ-
ським князям дань давало: не тільки українські, а й інші, аж під теперішній 
Петербург та Москву. По більших городах сиділи родичі київського князя 
або бояри, з більшим або меншим полком дружини. Вони збирали дань, з того 

годували свою дружину, а частину посилали київському князеві; мали теж 
пильнувати порядку і спокою, судити людей. Траплялось, одначе, й так, що 
сі намісники самі не слухались київського князя, бунтувались, і підіймалась 
війна. Або люди не хотіли давати дані і київський князь посилав військо, 
аби їх “примучити”, аби були послушні. Особливо се бувало тоді, як умирав 
київський князь, і по нім наступав новий.

10. Найдавніші князі і Олег. З перших часів Київської держави доле-
тіли до нас тільки голі ймення якогось Бравлина, потім Аскольда і Діра. Про 
сих двох чули й наші літописці, але не вміли нічого розвідати. Те, що вони 
оповідають, що се були два брати, прийшли з Новгорода, ходили походом на 
грецьку державу, на сам Константинополь, що у нас звавсь Царгородом, а 
потім згинули з руки Олега чи Ігоря – все, мабуть, їх власні здогади. Певне, 
Аскольд і Дір не були братами, ані княжили разом, але в 860 році Русь дій-
сно ходила походом на Царгород, потім греки замирились з ними і посилали 
свого владику проповідувати між русинами християнську віру. Тому, що на 
Аскольдовій могилі поставлено церкву, можна думати, що то він був київ-
ським князем тоді, як грецький владика їздив з послами на Русь і “хрестив 
багатьох”. Дір жив, мабуть, по Аскольді та про нього нічого не пам’ятали 
тоді, як писалася літопись.

Тільки князь Олег, що княжив у Києві на початках X віку, запав глибоко 
в пам’ять народну. Вона оповила ім’я його дивними оповіданнями, казками 
й піснями, перенісши на нього всяку всячину, що пам’ятала з давніших часів. 
Кінець кінцем, зробила з нього не тільки великого і вдатного войовника, а й 
“віщого” чудодія, що вмів творити діла надлюдські, міг обернутися звіром і 
птахом і малою комахою, і так за тим казковим чудотворцем нарешті майже 
зовсім зник дійсний, правдивий князь Олег, що княжив у Києві.

На щастя, маємо, одначе, й документ з його князювання, зовсім пев-
ний, який посвідчує нам, що маємо діло не з казками, а з справжнім-таки, 
дійсним київським князем, що княжив на початку X віку. Се умова Олега 
з Візантією, списана в р. 911. Маємо в літописі ще іншу його умову, але та 
тільки в уривках, а умова 911 року записана в літописі ціла і з неї можна зна-
ти напевно, що Олег тоді справді був князем у Києві, мав під собою велику 
державу, багато князів і намісників; вони сиділи по землях, підвласних Києву, 
й правили ними. Літописець каже, що сі умови були списані після вдатного 
походу Олега на Царгород: що він ходив з усім військом, з полками всіх під-
власних племен на Константинополь; греки, щоб не допустити його до міста, 
ланцюгами замкнули Босфорську протоку, але Олег їх перехитрив: сказав 
своїм воякам поставити човни на колеса, і коли подув вітер у вітрила, човни 
поїхали на колесах під сам город. Греки так налякалися, що стали проситись 
у Олега, аби взяв яку схоче дань, аби тільки міста не чіпав, і Олег сказав їм 
дати по 12 гривень, тобто по 6 фунтів срібла на чоловіка, на свою дружину 
і на князів, що по городах лишилися: в Києві, в Чернігові, Переяславі й по 
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маючи що робити на Україні (видно, не було війни під той час), вибирається 
на службу в грецькі краї:

Ой ходімо до ковальчика,
До ковальчика, до золотника,
Покуймо ж собі мідяні човни,
Мідяні човни, золоті весла,
Ой пустимося ж на тихий Дунай,
Долів Дунаєм під Царгород:
Ой чуємо доброго пана,
Що платить добре за служеньку, –
Ой дає на рік по сто червоних,
По коникові та по шапочці,
Та й по шапочці, та й по панночці.

Маючи під собою велике військо, взяли князі велику силу в самім  
Києві. Уже не питались вони в усякій справі громади, як вона рішить, тільки 
радилися з військовою старшиною, з своїми боярами, і правили землею, як 
хотіли, а хто їм протививсь, того саджали до в’язниці або забивали. Багатим 
боярам – киянам нові порядки були на руку: не тільки що мали тепер обо-
рону через князів, а і всяку вигоду в торгівлі. З далеких країв привозили 
князі й дружина ріжні товари до Києва, й київські купці перепродували їх в 
інші краї з великим баришем. Багато з киян-бояр служило в княжім війську 
і мало з того велику вигоду. Київ став великим містом, багатим, славним на 
цілий світ. Бідним людям, щоправда, мало з того було потіхи: тепер люди 
сильні й заможні, маючи захист і оборону у князя і його дружини, не раз 
ще більше кривдили їх, не боячись за то собі відплати. Але бідними людьми 
ніхто не журивсь.

Князям та боярам дуже в пригоді стало, що в тім часі до нас сунуло ба-
гато воєнних людей з північних німецьких країв, найбільше – з теперішньої 
Швеції. Вони шукали заробітку і здобичі на чужих сторонах і ставали до 
служби київським князям. За перших князів було їх так багато в київській 
дружині, що з того потім постала думка, що вся Київська держава пішла від 
них. Звались у нас вони варягами, були се добрі вояки, сміливі, охочі, а при 
тім нічим не зв’язані ні з краєм, ні з людністю: можна було хоч на чужих їх 
посилати, хоч на своїх людей. Тим вони були дуже в пригоді київським князям.

Так склалась держава Київська, або Руська: Київський край звався 
здавна руським краєм, Руссю, тому київські князі теж звались руськими, 
київська дружина – русинами, і ті землі, що вона з князями підбивала, до 
Києва прилучала – починали теж зватись руськими, Руссю. При кінці IX віку 
(900 літ по Різдві Христовім) вже багато земель до Києва належало, київ-
ським князям дань давало: не тільки українські, а й інші, аж під теперішній 
Петербург та Москву. По більших городах сиділи родичі київського князя 
або бояри, з більшим або меншим полком дружини. Вони збирали дань, з того 

годували свою дружину, а частину посилали київському князеві; мали теж 
пильнувати порядку і спокою, судити людей. Траплялось, одначе, й так, що 
сі намісники самі не слухались київського князя, бунтувались, і підіймалась 
війна. Або люди не хотіли давати дані і київський князь посилав військо, 
аби їх “примучити”, аби були послушні. Особливо се бувало тоді, як умирав 
київський князь, і по нім наступав новий.

10. Найдавніші князі і Олег. З перших часів Київської держави доле-
тіли до нас тільки голі ймення якогось Бравлина, потім Аскольда і Діра. Про 
сих двох чули й наші літописці, але не вміли нічого розвідати. Те, що вони 
оповідають, що се були два брати, прийшли з Новгорода, ходили походом на 
грецьку державу, на сам Константинополь, що у нас звавсь Царгородом, а 
потім згинули з руки Олега чи Ігоря – все, мабуть, їх власні здогади. Певне, 
Аскольд і Дір не були братами, ані княжили разом, але в 860 році Русь дій-
сно ходила походом на Царгород, потім греки замирились з ними і посилали 
свого владику проповідувати між русинами християнську віру. Тому, що на 
Аскольдовій могилі поставлено церкву, можна думати, що то він був київ-
ським князем тоді, як грецький владика їздив з послами на Русь і “хрестив 
багатьох”. Дір жив, мабуть, по Аскольді та про нього нічого не пам’ятали 
тоді, як писалася літопись.

Тільки князь Олег, що княжив у Києві на початках X віку, запав глибоко 
в пам’ять народну. Вона оповила ім’я його дивними оповіданнями, казками 
й піснями, перенісши на нього всяку всячину, що пам’ятала з давніших часів. 
Кінець кінцем, зробила з нього не тільки великого і вдатного войовника, а й 
“віщого” чудодія, що вмів творити діла надлюдські, міг обернутися звіром і 
птахом і малою комахою, і так за тим казковим чудотворцем нарешті майже 
зовсім зник дійсний, правдивий князь Олег, що княжив у Києві.

На щастя, маємо, одначе, й документ з його князювання, зовсім пев-
ний, який посвідчує нам, що маємо діло не з казками, а з справжнім-таки, 
дійсним київським князем, що княжив на початку X віку. Се умова Олега 
з Візантією, списана в р. 911. Маємо в літописі ще іншу його умову, але та 
тільки в уривках, а умова 911 року записана в літописі ціла і з неї можна зна-
ти напевно, що Олег тоді справді був князем у Києві, мав під собою велику 
державу, багато князів і намісників; вони сиділи по землях, підвласних Києву, 
й правили ними. Літописець каже, що сі умови були списані після вдатного 
походу Олега на Царгород: що він ходив з усім військом, з полками всіх під-
власних племен на Константинополь; греки, щоб не допустити його до міста, 
ланцюгами замкнули Босфорську протоку, але Олег їх перехитрив: сказав 
своїм воякам поставити човни на колеса, і коли подув вітер у вітрила, човни 
поїхали на колесах під сам город. Греки так налякалися, що стали проситись 
у Олега, аби взяв яку схоче дань, аби тільки міста не чіпав, і Олег сказав їм 
дати по 12 гривень, тобто по 6 фунтів срібла на чоловіка, на свою дружину 
і на князів, що по городах лишилися: в Києві, в Чернігові, Переяславі й по 
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інших городах. Велів пошити вітрила на свої човни з тих славних на цілий світ 
грецьких паволок, а на знак побіди над греками повісив з своїми боярами свої 
щити на брамі царгородській.

Се все, розуміється, такі оповідання, в яких нема чого шукати великої 
правди. Але судячи з того, що в тих умовах греки поробили великі пільги 
нашим князям та їх торгівлі, треба гадати, що справді були перед тим якісь 
удатні, а для греків дошкульні походи Русі на грецькі краї (може, тільки не на 
сам Царгород, бо в грецьких джерелах нема про се згадки). Мабуть, сі походи 
й змусили грецьке правительство до переговорів з Олегом і до всяких пільг 
руським купцям: воно позволило їм торгувати у Візантії, не платячи мита, а 
ще й візантійське правительство мало їм давати все потрібне на прожиток і 
на дорогу. За те Олег обіцяв, що не заборонятиме своїм воякам вступати на 
службу цісареві.

Від арабського письменника знаємо, що, замирившися з Візантією, Русь 
пустилась натомість шукати здобичі на схід. На 500 човнах, по сто чоловік на 
кождім, пішли вони Доном, перетяглися з Дону на Волгу і, вийшовши на море 
Каспійське, почали грабувати полудневе побережжя моря, де було чимало 
торговельних багатих міст. Війська на місці не було, не було кому боронити, 
і кілька місяців руські напасники господарили тут і грабували, як хотіли; 
тільки на повороті стріла їх біда, бо зробило на них засідку хозарське військо 
і погромило. Літопис не згадує про се, але пам’ять про сей і інші такі походи 
на схід зісталася в піснях про похід Олега або Вольги на Індійське царство:

А Вольга тоді був догадливий –
З усією дружиною хороброю
На те славнеє царство на Індійськеє
Зараз з нею у похід пішов.
От дружина спить, а Вольга не спить,
Обернеться він та сірим вовком,
Біга, скаче в темнім лісі по гущавинах,
А б’є він звіря сохатого (лося),
Вовка, медведя не пускає теж.
Барси, соболі – найлюблений шмат,
Але й зайцем, лисом не гребує теж.
Напуває та годує він дружину ту хоробрую,
Обува, одяга добрих молодців –
Носять шуби вони соболинії,
В переміну ж шуби барсові.
Ну дружина спить, та Вольга не спить,
Він обернеться ясним соколом,
Ген далеко літа на синє море,
Б’є гусей він, білих лебедів.
А сірих, малих качок не пускає теж –
Напува та годує він дружиноньку хоробрую,

А все їжа була з перемінами.
Зачина Вольга тут ворожити:
“Гей ви, удалі молодці,
Не багато і не мало вас – сім тисячів,
Чи єсть серед вас такий чоловік –
Обернувся щоб він та гнідим туром,
Побіг би в те царство Індійськеє,
Провідав би про царство Індійськеє?”
Тут, мов лист із травою простирається,
Вся дружина його приклоняється,
Кажуть йому удатні добрі молодці:
«Ні, нема у нас такого молодця –
Окрім тебе лиш Вольги Всеслав’євича”.
Ну тут той Вольга Всеслав’євич
Обернеться туром гнідим-золоті роги
Та й побіг він до царства Індійського:
Першим скоком скочив він цілу верству,
Скоку другого не могли знайти –
Обернувся він ясним соколом,
Полетів він до царства Індійського,
Сів на палату білокам’яну,
На віконечко царя індійського –
Цар з царицею розмову ведуть,
Говорить цариця Азб’яківна:
“Гей же, славний індійський цар!
Хочеш ти збиратись на Русь воювати,
А не знаєш того і не відаєш,
Як на небі місяць засяв, засвітив,
А в Києві могутній родивсь богатир,
І тобі то, цареві, супротивничок!”
Ну Вольга тоді – він догадливий,
Він розмову ту собі вислухав,
Обернувсь тепер горностайчиком
І побіг до комори оружної –
У тугих луків він тетиви надкушував,
У гартовних стрілок він залізка витягував,
Все то в землю він позакопував.
Обернувсь назад ясним соколом,
Геть піднявся високо попід небеса,
Полетів далеко у чисті поля,
До своєї дружини хороброї,
Розбудив він удалих добрих молодців:
“Гей же ви, дружинонько хоробрая!
Не час вам спать, час тепер уставать.
Та ходімо до царства Індійського”.
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інших городах. Велів пошити вітрила на свої човни з тих славних на цілий світ 
грецьких паволок, а на знак побіди над греками повісив з своїми боярами свої 
щити на брамі царгородській.

Се все, розуміється, такі оповідання, в яких нема чого шукати великої 
правди. Але судячи з того, що в тих умовах греки поробили великі пільги 
нашим князям та їх торгівлі, треба гадати, що справді були перед тим якісь 
удатні, а для греків дошкульні походи Русі на грецькі краї (може, тільки не на 
сам Царгород, бо в грецьких джерелах нема про се згадки). Мабуть, сі походи 
й змусили грецьке правительство до переговорів з Олегом і до всяких пільг 
руським купцям: воно позволило їм торгувати у Візантії, не платячи мита, а 
ще й візантійське правительство мало їм давати все потрібне на прожиток і 
на дорогу. За те Олег обіцяв, що не заборонятиме своїм воякам вступати на 
службу цісареві.

Від арабського письменника знаємо, що, замирившися з Візантією, Русь 
пустилась натомість шукати здобичі на схід. На 500 човнах, по сто чоловік на 
кождім, пішли вони Доном, перетяглися з Дону на Волгу і, вийшовши на море 
Каспійське, почали грабувати полудневе побережжя моря, де було чимало 
торговельних багатих міст. Війська на місці не було, не було кому боронити, 
і кілька місяців руські напасники господарили тут і грабували, як хотіли; 
тільки на повороті стріла їх біда, бо зробило на них засідку хозарське військо 
і погромило. Літопис не згадує про се, але пам’ять про сей і інші такі походи 
на схід зісталася в піснях про похід Олега або Вольги на Індійське царство:

А Вольга тоді був догадливий –
З усією дружиною хороброю
На те славнеє царство на Індійськеє
Зараз з нею у похід пішов.
От дружина спить, а Вольга не спить,
Обернеться він та сірим вовком,
Біга, скаче в темнім лісі по гущавинах,
А б’є він звіря сохатого (лося),
Вовка, медведя не пускає теж.
Барси, соболі – найлюблений шмат,
Але й зайцем, лисом не гребує теж.
Напуває та годує він дружину ту хоробрую,
Обува, одяга добрих молодців –
Носять шуби вони соболинії,
В переміну ж шуби барсові.
Ну дружина спить, та Вольга не спить,
Він обернеться ясним соколом,
Ген далеко літа на синє море,
Б’є гусей він, білих лебедів.
А сірих, малих качок не пускає теж –
Напува та годує він дружиноньку хоробрую,

А все їжа була з перемінами.
Зачина Вольга тут ворожити:
“Гей ви, удалі молодці,
Не багато і не мало вас – сім тисячів,
Чи єсть серед вас такий чоловік –
Обернувся щоб він та гнідим туром,
Побіг би в те царство Індійськеє,
Провідав би про царство Індійськеє?”
Тут, мов лист із травою простирається,
Вся дружина його приклоняється,
Кажуть йому удатні добрі молодці:
«Ні, нема у нас такого молодця –
Окрім тебе лиш Вольги Всеслав’євича”.
Ну тут той Вольга Всеслав’євич
Обернеться туром гнідим-золоті роги
Та й побіг він до царства Індійського:
Першим скоком скочив він цілу верству,
Скоку другого не могли знайти –
Обернувся він ясним соколом,
Полетів він до царства Індійського,
Сів на палату білокам’яну,
На віконечко царя індійського –
Цар з царицею розмову ведуть,
Говорить цариця Азб’яківна:
“Гей же, славний індійський цар!
Хочеш ти збиратись на Русь воювати,
А не знаєш того і не відаєш,
Як на небі місяць засяв, засвітив,
А в Києві могутній родивсь богатир,
І тобі то, цареві, супротивничок!”
Ну Вольга тоді – він догадливий,
Він розмову ту собі вислухав,
Обернувсь тепер горностайчиком
І побіг до комори оружної –
У тугих луків він тетиви надкушував,
У гартовних стрілок він залізка витягував,
Все то в землю він позакопував.
Обернувсь назад ясним соколом,
Геть піднявся високо попід небеса,
Полетів далеко у чисті поля,
До своєї дружини хороброї,
Розбудив він удалих добрих молодців:
“Гей же ви, дружинонько хоробрая!
Не час вам спать, час тепер уставать.
Та ходімо до царства Індійського”.
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Так прийшли до стіни білокам’яної –
Гей міцна та стіна білокам’яна:
Ворота у тім городі залізнії,
Гаки, засови всі мідяні,
Підворотня – дорогий рибій зуб,
Хитрими вирізами вирізана,
Тільки в ті вирізи мурахові пройти.
Тут усі молодці засмутилися:
“Стратимо ми голови даремнісенько –
Як тут нам оті мури пройти!”
Молодий Вольга – він догадливий,
Обернув себе він мурашиком,
Всіх своїх молодців теж мурашками;
Стали вже молодці на другій стороні,
В славнім царстві Індійському –
Обернув усіх молодцями знов,
Стали знову з зброєю своєю воєнною.
Тут молодцям він наказ віддає:
“Гей же ви, дружино хоробрая!
Ви ходіть по царству Індійському
Та рубайте старого й малого,
Не лишайте насіння ні трошечки,
Полишайте ви тільки лиш вибором
Не багато – не мало, а сім тисячів
Самі гарні душі-дівиці.
Тут Вольга там царем зіставсь,
Взяв за себе царицю Азб’яківну,
А дружина його хоробрая
Із дівицями тими поженилися –
Він їм золота, серебра що там викотив!
Коней їм та корів табуни ділив –
А на кождого брата сто тисячів.

11. Ігор і Ольга. По Олегу став княжити Ігор. І знов, як за часів Олега, 
маєм його умову з Візантією та ріжні звістки чужоземні з останніх років його 
панування – про похід на Царгород і похід на каспійські краї. Видко, що 
так було звичайно: перші роки князювання йшли на те, щоб скріпити своє 
становище, приборкавши непокірних князів і намісників, неслухняні волості 
і племена, а приборкавши й маючи в руках великі воєнні сили, київські князі 
робили походи в далекі, багаті краї, шукаючи добичі і слави.

У літописі береглись також оповідання про те, як приборкував Ігор своїх 
українських підданців, і голову свою положив в їх повстанні. Оповідання сі 
цікаві тим, що показують, як закріпляли князі свою власть над підвласними 
племенами, як збирали від них дань на свою дружину, як її утримували.

Літопись оповідає, що Ігор воював з уличами і древлянами. Уличі довго 
боронились; їх город Пересічен тримався три роки і не піддався Ігорю, але 
той таки вистояв під ним три роки і здобув його: “примучив” уличів і дав 
своєму воєводі Свенельду дань з них. Потім йому ж дав дань з древлян, 
що давали по чорній куні з диму (з господарства). Дружина Ігорева почала 
нарікати, що він занадто багато дав доходів одному Свенельдові: “Тепер, – 
казали, – Свенельдові вояки посправляли собі зброю й одежу гарну, а ми 
ходимо голі”. Та й почали намовляти Ігоря, щоб пішов з ними у древлянську 
землю ще й собі з неї взяти: “Ходім, – кажуть, – княже, добудеш і ти, і ми”. 
Ігор послухав, пішов з ними і вимусив від них дань ще й для себе, крім того, 
що взяв Свенельд для себе. Потім розохотився на ту древлянську дань, що 
так послушно йому дали, та й каже дружині: “Ви собі з данню ідіть додому, 
а я вернуся і ще походжу”. І пішов ще дань збирати, з малою дружиною, щоб 
не ділитися з усею дружиною і більше на свій пай дістати. (Так оповідали 
потім Свенельдові дружинники про Ігореву жадність). Древляни, почувши, 
що Ігор знов іде з них дань брати, стратили терпець і порішили йому кінець 
зробити. Зібрали раду з своїм князем Малом і кажуть: “Як вовк внадиться 
між вівці, то і все стадо виносить, як його не вбити, так і з цим Ігорем: як 
не вб’ємо його, знищить нас до решти”. Післали до його, щоб спам’ятався і 
дав їм спокій: “Чого знов ідеш до нас? Адже взяв уже всю дань!” Та він не 
послухав і почав збирати дань. Тоді древляни з міста Іскоростеня напали на 
його дружину і побили її, бо було її мало, а самого Ігоря схопили і замучили 
люто: нахиливши верхи дерева, прив’язали до них Ігоря і потім пустили, так 
ті дерева й роздерли Ігоря.

Зосталася в Києві по Ігорю його вдова Ольга з малим сином Святос-
лавом, і першим ділом вважала за свій обов’язок помститися за чоловіка 
та приборкати непокірних древлян. Помста була святим ділом у тих часах: 
“Хто не відомстить, за того Бог не відомстить”, – каже старе слов’янське 
прислів’я, і чим тяжча була помста, тим більше честі було месникові. В народі 
ходило багато оповідань про те, якими хитрими способами і як люто мстила 
Ольга древлянам за смерть чоловіка. Ольга в наших переказах стала типом, 
взірцем хитрої княгині, як Олег – взірцем хитрого князя. Про Олега опо-
відали, як він ходив походом на Царгород і хитрощами на смерть перелякав 
греків, про Ольгу – як вона їздила до грецького цісаря в гостину, як він її 
сватав, побачивши її красу і премудрість, а вона хитромудро від того сватан-
ня викрутилася, попросивши цісаря, щоб був її хрещеним батьком, а як став 
хрещеним батьком, не міг уже оженитися з хрещеницею: виходить, що Ольга 
краще знала християнські порядки, як сам цісар візантійський.

З оповідань про її помсту над древлянами маємо в літописі кілька: в 
однім Ольга закопує в землю древлянських послів, що прийшли її сватати 
за древлянського князя, в другім каже їх спалити, пославши вимитися до 
лазні. В третім Ольга справляє тризну-поминки на могилі свого чоловіка, і 
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Так прийшли до стіни білокам’яної –
Гей міцна та стіна білокам’яна:
Ворота у тім городі залізнії,
Гаки, засови всі мідяні,
Підворотня – дорогий рибій зуб,
Хитрими вирізами вирізана,
Тільки в ті вирізи мурахові пройти.
Тут усі молодці засмутилися:
“Стратимо ми голови даремнісенько –
Як тут нам оті мури пройти!”
Молодий Вольга – він догадливий,
Обернув себе він мурашиком,
Всіх своїх молодців теж мурашками;
Стали вже молодці на другій стороні,
В славнім царстві Індійському –
Обернув усіх молодцями знов,
Стали знову з зброєю своєю воєнною.
Тут молодцям він наказ віддає:
“Гей же ви, дружино хоробрая!
Ви ходіть по царству Індійському
Та рубайте старого й малого,
Не лишайте насіння ні трошечки,
Полишайте ви тільки лиш вибором
Не багато – не мало, а сім тисячів
Самі гарні душі-дівиці.
Тут Вольга там царем зіставсь,
Взяв за себе царицю Азб’яківну,
А дружина його хоробрая
Із дівицями тими поженилися –
Він їм золота, серебра що там викотив!
Коней їм та корів табуни ділив –
А на кождого брата сто тисячів.

11. Ігор і Ольга. По Олегу став княжити Ігор. І знов, як за часів Олега, 
маєм його умову з Візантією та ріжні звістки чужоземні з останніх років його 
панування – про похід на Царгород і похід на каспійські краї. Видко, що 
так було звичайно: перші роки князювання йшли на те, щоб скріпити своє 
становище, приборкавши непокірних князів і намісників, неслухняні волості 
і племена, а приборкавши й маючи в руках великі воєнні сили, київські князі 
робили походи в далекі, багаті краї, шукаючи добичі і слави.

У літописі береглись також оповідання про те, як приборкував Ігор своїх 
українських підданців, і голову свою положив в їх повстанні. Оповідання сі 
цікаві тим, що показують, як закріпляли князі свою власть над підвласними 
племенами, як збирали від них дань на свою дружину, як її утримували.

Літопись оповідає, що Ігор воював з уличами і древлянами. Уличі довго 
боронились; їх город Пересічен тримався три роки і не піддався Ігорю, але 
той таки вистояв під ним три роки і здобув його: “примучив” уличів і дав 
своєму воєводі Свенельду дань з них. Потім йому ж дав дань з древлян, 
що давали по чорній куні з диму (з господарства). Дружина Ігорева почала 
нарікати, що він занадто багато дав доходів одному Свенельдові: “Тепер, – 
казали, – Свенельдові вояки посправляли собі зброю й одежу гарну, а ми 
ходимо голі”. Та й почали намовляти Ігоря, щоб пішов з ними у древлянську 
землю ще й собі з неї взяти: “Ходім, – кажуть, – княже, добудеш і ти, і ми”. 
Ігор послухав, пішов з ними і вимусив від них дань ще й для себе, крім того, 
що взяв Свенельд для себе. Потім розохотився на ту древлянську дань, що 
так послушно йому дали, та й каже дружині: “Ви собі з данню ідіть додому, 
а я вернуся і ще походжу”. І пішов ще дань збирати, з малою дружиною, щоб 
не ділитися з усею дружиною і більше на свій пай дістати. (Так оповідали 
потім Свенельдові дружинники про Ігореву жадність). Древляни, почувши, 
що Ігор знов іде з них дань брати, стратили терпець і порішили йому кінець 
зробити. Зібрали раду з своїм князем Малом і кажуть: “Як вовк внадиться 
між вівці, то і все стадо виносить, як його не вбити, так і з цим Ігорем: як 
не вб’ємо його, знищить нас до решти”. Післали до його, щоб спам’ятався і 
дав їм спокій: “Чого знов ідеш до нас? Адже взяв уже всю дань!” Та він не 
послухав і почав збирати дань. Тоді древляни з міста Іскоростеня напали на 
його дружину і побили її, бо було її мало, а самого Ігоря схопили і замучили 
люто: нахиливши верхи дерева, прив’язали до них Ігоря і потім пустили, так 
ті дерева й роздерли Ігоря.

Зосталася в Києві по Ігорю його вдова Ольга з малим сином Святос-
лавом, і першим ділом вважала за свій обов’язок помститися за чоловіка 
та приборкати непокірних древлян. Помста була святим ділом у тих часах: 
“Хто не відомстить, за того Бог не відомстить”, – каже старе слов’янське 
прислів’я, і чим тяжча була помста, тим більше честі було месникові. В народі 
ходило багато оповідань про те, якими хитрими способами і як люто мстила 
Ольга древлянам за смерть чоловіка. Ольга в наших переказах стала типом, 
взірцем хитрої княгині, як Олег – взірцем хитрого князя. Про Олега опо-
відали, як він ходив походом на Царгород і хитрощами на смерть перелякав 
греків, про Ольгу – як вона їздила до грецького цісаря в гостину, як він її 
сватав, побачивши її красу і премудрість, а вона хитромудро від того сватан-
ня викрутилася, попросивши цісаря, щоб був її хрещеним батьком, а як став 
хрещеним батьком, не міг уже оженитися з хрещеницею: виходить, що Ольга 
краще знала християнські порядки, як сам цісар візантійський.

З оповідань про її помсту над древлянами маємо в літописі кілька: в 
однім Ольга закопує в землю древлянських послів, що прийшли її сватати 
за древлянського князя, в другім каже їх спалити, пославши вимитися до 
лазні. В третім Ольга справляє тризну-поминки на могилі свого чоловіка, і 
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коли древляни повпивалися медом, сказала своїм воякам їх побити. В іншім 
вона просто йде походом на древлянську землю й пустошить та нищить її, 
людей каже бити, інших бере в неволю, а так примучивши, накладає данину 
ще тяжчу, ніж було за Ігоря: дві часті каже платити до київського скарбу, а 
одну – до свого, вдовиного. З сього походу інше оповідання знову розказує, 
як хитро Ольга здобула древлянське місто Іскоростінь (теп. Іскорость): ніяк 
воно не піддавалось їй, і Ольга сказала, що не хоче вже від них нічого, тільки 
аби дали з двору по три голуби та по три горобці, і як ті, повіривши, дали, 
вона тих птахів роздала своїм воякам і казала поприв’язувати їм запалений 
трут до ніжок: птахи з трутом полетіли під свої стріхи й запалили місто, люди 
почали тікати, а Ольга казала своїм воякам їх бити. Але такі оповідання про 
підпалювання міста звірятами або птахами є у ріжних народів.

Так, по тодішнім поняттям, Ольга сповнила свій святий вдовиний 
обов’язок, і в пам’яті народній зісталася взірцем шановної жінки, що свято 
сповняє, що до неї належить: шанує пам’ять свого чоловіка, виховує дітей, 
пильнує їх спадщини, мудро править державою, об’їздячи її, роблячи порядок, 
і не лакомиться вийти вдруге хоч би й за самого цісаря грецького.

Літопись згадує, що по ріжних місцях зістались її становища і ловища, 
погости і міста, звані її йменням.

В церковних кругах шанували Ольгу за те, що вона прийняла християн-
ство, тримала при собі священика й казала поховати себе по християнському 
звичаю, без тризни. За се її потім признано святою.

12. Святослав і його сини. Про сина Ігоря і Ольги Святослава було так 
само багато оповідань народних, як про Олега або Ольгу. Але се не хитрий 
чудодій, що все робить штукою, а сміливий і чесний лицар-войовник, що у 
всім поступає одкрито і сміливо, не шукає здобичі ні багатства, цінить тільки 
славу воєнну і для неї одної живе. “Коли князь Святослав виріс і став чоло-
віком, – каже оповідання, записане в літописі, – він почав збирати багато 
хоробрих вояків, бо й сам був хоробрий і легкий, ходив як пард (леопард) і 
багато воював. Не возив з собою возів, ні казана, не варив м’яса, тільки по-
різавши тоненько чи конину, чи звірину, чи воловину, пік на углях і так їв; 
не мав і шатра, підстелював на спання підклад (що під сідлом був), а в голо-
ви – сідло, – такі ж були і вояки його. А як ішов на котрий край, сповіщав 
наперед: “Іду на вас!”

І так описує літопись насамперед його похід на схід. Від арабських пись-
менників знаємо, що тоді Русь понищила краї й торговельні городи болгарські 
й хозарські: Ітиль, Болгар і інші, порозганяла людей, попустошила їх оселі. 
Тоді стала вона сильною ногою на усті Дону і на Азовськім морі, заразом 
відкрила дорогу своїм походам на Каспійське море. Можна було сподіватись 
нових походів Русі туди, на персько-арабські городи. Але натомість доля пе-
рекинула Святослава в Балканські краї, в Болгарію: грецький цісар задумав 
знищити Болгарію і для того замислив напустити на неї Святослава. Намовив 

до того Святослава через одного грека з Херсонеса, в Криму, і той підбив 
Святослава на спілку: Святослав для себе буде здобувати Болгарію, а він буде 
собі старати корону візантійську. Святославу ся думка дуже сподобалася: 
захопивши в свої руки Болгарію та маючи в руках Київську державу, він міг 
опанувати цілий Балкан та й сягнути по сам Царгород. Але й без того Болгарія 
була смачним куском. “Не хочеться мені в Києві жити, – каже Святослав 
в літописі потім, засівши в Болгарії, як його київські бояри намовляли, щоб 
лишив далекі краї та пильнував батьківщини. – Хочу, – каже, – жити в 
Переяславці на Дунаї (столиці болгарській) – то середина землі моєї, там 
всяке добро сходиться: від греків – паволоки, золото, вино, овочі ріжні, від 
чехів і угрів – серебро і коні, з Русі – шкіра (міхи), віск, мед і челядь”. Мусив 
Святослав наперед знати про те болгарське добро і тому з утіхою прийняв 
заклик, не здогадуючися грецьких хитрощів.

Зібравши велике військо, кинувся він на Болгарію, побив болгарське 
військо на Дунаї і, зайнявши західну Болгарію, осів у Переяславці.

Та слідом прийшли з Києва вісті, щоб Святослав на ґвалт прибував, бо 
орда печенізька обступила Київ і не дає дихати. Київські бояри докоряли 
Святославу, що не пильнує своєї держави: “Ти, княже, чужої землі шукаєш 
та пильнуєш, а свою покинув: трохи нас не забрали печеніги – і матір твою, 
і дітей твоїх”. Намовляли його, щоб лишився в Києві, але Святослав не хо-
тів. Прогнав печенігів у степи і знов почав збиратися до Болгарії. Але стара 
Ольга, що досі правила за сина в Києві, чула, що недовго їй ходити по світу, 
й затримала Святослава, щоб був при її смерті. Дійсно, вмерла скоро, і Свя-
тослав посадив свого старшого сина в Києві, другого сина – в Древлянській 
землі, в Овручі, третього – на півночі, в Новгороді.

Так упорядкувавши, рушив знову до Болгарії. Літопись оповідає про 
сей другий похід так, як оповідано в Києві: болгари без Святослава засіли в 
Переяславці й не хотіли його приймати. В битві вони почали перемагати, але 
Святослав підбодрив свою дружину: “Мабуть, прийдеться нам тут полягти! 
Полягнім же відважно, браття й дружино!” Вояки схаменулися, билися від-
важно, прогнали болгар і здобули місто. Потім Святослав послав до греків 
сказати: “Хочу йти на вас і взяти город ваш, як цей узяв”. Греки схотіли його 
перехитрувати: “Ми, – кажуть, – не годні проти вас стати, візьміть з нас 
дань на себе і на дружину свою, скажіть тільки, скільки вас єсть, то ми дамо 
по тому числу на кождого чоловіка”. Се ж греки робили по лукавству свому, 
каже літописець, а Святослав не догадався, сказав, що має війська двадцять 
тисяч, – і то ще причислив, аби більше дані взяти, бо мав тільки десять. Греки 
зібрали сто тисяч війська і пішли на Святослава. Побачивши таку силу, військо 
Святославове злякалося, але він опам’ятав їх: “Уже, – каже, – нема куди ді-
тися нам, хоч-не-хоч мусимо стати проти них, отже, не зробим сорому землі 
Руській, а ляжемо тут кістьми своїми! Мертвому нема сорому, а як побіжимо, 
то буде нам сором! Не тікаймо ж, а станьмо кріпко, я піду перед вами – як 
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коли древляни повпивалися медом, сказала своїм воякам їх побити. В іншім 
вона просто йде походом на древлянську землю й пустошить та нищить її, 
людей каже бити, інших бере в неволю, а так примучивши, накладає данину 
ще тяжчу, ніж було за Ігоря: дві часті каже платити до київського скарбу, а 
одну – до свого, вдовиного. З сього походу інше оповідання знову розказує, 
як хитро Ольга здобула древлянське місто Іскоростінь (теп. Іскорость): ніяк 
воно не піддавалось їй, і Ольга сказала, що не хоче вже від них нічого, тільки 
аби дали з двору по три голуби та по три горобці, і як ті, повіривши, дали, 
вона тих птахів роздала своїм воякам і казала поприв’язувати їм запалений 
трут до ніжок: птахи з трутом полетіли під свої стріхи й запалили місто, люди 
почали тікати, а Ольга казала своїм воякам їх бити. Але такі оповідання про 
підпалювання міста звірятами або птахами є у ріжних народів.

Так, по тодішнім поняттям, Ольга сповнила свій святий вдовиний 
обов’язок, і в пам’яті народній зісталася взірцем шановної жінки, що свято 
сповняє, що до неї належить: шанує пам’ять свого чоловіка, виховує дітей, 
пильнує їх спадщини, мудро править державою, об’їздячи її, роблячи порядок, 
і не лакомиться вийти вдруге хоч би й за самого цісаря грецького.

Літопись згадує, що по ріжних місцях зістались її становища і ловища, 
погости і міста, звані її йменням.

В церковних кругах шанували Ольгу за те, що вона прийняла християн-
ство, тримала при собі священика й казала поховати себе по християнському 
звичаю, без тризни. За се її потім признано святою.

12. Святослав і його сини. Про сина Ігоря і Ольги Святослава було так 
само багато оповідань народних, як про Олега або Ольгу. Але се не хитрий 
чудодій, що все робить штукою, а сміливий і чесний лицар-войовник, що у 
всім поступає одкрито і сміливо, не шукає здобичі ні багатства, цінить тільки 
славу воєнну і для неї одної живе. “Коли князь Святослав виріс і став чоло-
віком, – каже оповідання, записане в літописі, – він почав збирати багато 
хоробрих вояків, бо й сам був хоробрий і легкий, ходив як пард (леопард) і 
багато воював. Не возив з собою возів, ні казана, не варив м’яса, тільки по-
різавши тоненько чи конину, чи звірину, чи воловину, пік на углях і так їв; 
не мав і шатра, підстелював на спання підклад (що під сідлом був), а в голо-
ви – сідло, – такі ж були і вояки його. А як ішов на котрий край, сповіщав 
наперед: “Іду на вас!”

І так описує літопись насамперед його похід на схід. Від арабських пись-
менників знаємо, що тоді Русь понищила краї й торговельні городи болгарські 
й хозарські: Ітиль, Болгар і інші, порозганяла людей, попустошила їх оселі. 
Тоді стала вона сильною ногою на усті Дону і на Азовськім морі, заразом 
відкрила дорогу своїм походам на Каспійське море. Можна було сподіватись 
нових походів Русі туди, на персько-арабські городи. Але натомість доля пе-
рекинула Святослава в Балканські краї, в Болгарію: грецький цісар задумав 
знищити Болгарію і для того замислив напустити на неї Святослава. Намовив 

до того Святослава через одного грека з Херсонеса, в Криму, і той підбив 
Святослава на спілку: Святослав для себе буде здобувати Болгарію, а він буде 
собі старати корону візантійську. Святославу ся думка дуже сподобалася: 
захопивши в свої руки Болгарію та маючи в руках Київську державу, він міг 
опанувати цілий Балкан та й сягнути по сам Царгород. Але й без того Болгарія 
була смачним куском. “Не хочеться мені в Києві жити, – каже Святослав 
в літописі потім, засівши в Болгарії, як його київські бояри намовляли, щоб 
лишив далекі краї та пильнував батьківщини. – Хочу, – каже, – жити в 
Переяславці на Дунаї (столиці болгарській) – то середина землі моєї, там 
всяке добро сходиться: від греків – паволоки, золото, вино, овочі ріжні, від 
чехів і угрів – серебро і коні, з Русі – шкіра (міхи), віск, мед і челядь”. Мусив 
Святослав наперед знати про те болгарське добро і тому з утіхою прийняв 
заклик, не здогадуючися грецьких хитрощів.

Зібравши велике військо, кинувся він на Болгарію, побив болгарське 
військо на Дунаї і, зайнявши західну Болгарію, осів у Переяславці.

Та слідом прийшли з Києва вісті, щоб Святослав на ґвалт прибував, бо 
орда печенізька обступила Київ і не дає дихати. Київські бояри докоряли 
Святославу, що не пильнує своєї держави: “Ти, княже, чужої землі шукаєш 
та пильнуєш, а свою покинув: трохи нас не забрали печеніги – і матір твою, 
і дітей твоїх”. Намовляли його, щоб лишився в Києві, але Святослав не хо-
тів. Прогнав печенігів у степи і знов почав збиратися до Болгарії. Але стара 
Ольга, що досі правила за сина в Києві, чула, що недовго їй ходити по світу, 
й затримала Святослава, щоб був при її смерті. Дійсно, вмерла скоро, і Свя-
тослав посадив свого старшого сина в Києві, другого сина – в Древлянській 
землі, в Овручі, третього – на півночі, в Новгороді.

Так упорядкувавши, рушив знову до Болгарії. Літопись оповідає про 
сей другий похід так, як оповідано в Києві: болгари без Святослава засіли в 
Переяславці й не хотіли його приймати. В битві вони почали перемагати, але 
Святослав підбодрив свою дружину: “Мабуть, прийдеться нам тут полягти! 
Полягнім же відважно, браття й дружино!” Вояки схаменулися, билися від-
важно, прогнали болгар і здобули місто. Потім Святослав послав до греків 
сказати: “Хочу йти на вас і взяти город ваш, як цей узяв”. Греки схотіли його 
перехитрувати: “Ми, – кажуть, – не годні проти вас стати, візьміть з нас 
дань на себе і на дружину свою, скажіть тільки, скільки вас єсть, то ми дамо 
по тому числу на кождого чоловіка”. Се ж греки робили по лукавству свому, 
каже літописець, а Святослав не догадався, сказав, що має війська двадцять 
тисяч, – і то ще причислив, аби більше дані взяти, бо мав тільки десять. Греки 
зібрали сто тисяч війська і пішли на Святослава. Побачивши таку силу, військо 
Святославове злякалося, але він опам’ятав їх: “Уже, – каже, – нема куди ді-
тися нам, хоч-не-хоч мусимо стати проти них, отже, не зробим сорому землі 
Руській, а ляжемо тут кістьми своїми! Мертвому нема сорому, а як побіжимо, 
то буде нам сором! Не тікаймо ж, а станьмо кріпко, я піду перед вами – як 
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поляже моя голова, тоді промишляйте самі про себе!” Тоді вояки крикнули: 
“Де, княже, твоя голова поляже, там і свої зложимо!” І вдарилися війська, і 
обступили греки Русь, і сталася битва велика. Подолав Святослав і побігли 
греки, а Святослав пішов під Царгород, розбиваючи по дорозі городи, що й 
досі стоять пусті. Тоді цісар візантійський дуже злякався, зібрав своїх бояр – 
радиться з ними, що робити. Радять бояри послати Святославові дарунки, спро-
бувати, на що він охочий. Посилають золото і паволоки з чоловіком розумним, 
аби приглядався, як то Святослав прийме. Прийшли греки, положили перед 
Святослава золото і паволоки – той ані подивився, каже слугам: “Візьміть 
то собі”, – і забрали. Приходять греки до царя, кажуть: “Ані подивився на 
нас, казав тільки слугам забрати”. Радить один: “Царю, спробуй іще, пошли 
йому зброї!” Поніс то посол Святославу – як же той не втішиться, бере до 
рук, любується, каже цісареві дякувати. Оповіли то цісареві: “Е, – кажуть 
бояри, – лютий се чоловік мусить бути – про багатства не дбає, а за зброю 
хапається, нема що робити, давай йому дань”. І послав цісар до Святослава: 
“Не йди вже на столицю, візьми дань, яку хочеш”. Дали йому дань – а він 
ще й на убитих сказав давати: “Се візьме його рід”, – каже. Так забравши 
дань і дари великі, пішов до Переяславця з славою великою.

Се оповідає літопись, так, як оповідали в Києві. Але в дійсності ся друга 
війна болгарська не так щасливо випала для Святослава.

Настав за той час новий цісар грецький та й послав до Святослава, аби 
взяв собі те, що обіцяно йому було за поміч попереднім цісарем, та забирався 
з Болгарії. Святослав був дуже тим ображений, загрозив походом на сам 
Царгород і справді рушив в ближчі околиці Царгорода. Греки боронилися, 
поки цісар, упоравшися з іншими справами, міг рушити з усіма силами на 
Святослава. На устя Дунаю вислав кораблі з “грецьким огнем”, щоб не 
пускати помочі з Русі, а сам через балканські проходи, необережно покинені 
Святославом без оборони, пройшов в Болгарію. Заставши неприготованим 
Святославове військо, обступив столицю і взяв по недовгій облозі, а захопив-
ши в неволю болгарського царевича, проголосив його царем болгарським, і 
після сього болгарські міста стали піддаватись йому як оборонцеві й опікунові 
болгар. Тоді, не гаючи часу, цісар рушив на самого Святослава, що стояв на 
Дунаю. В кріпкім бою, що тут стався, гору взяли греки. Святослав замкнувся 
в місті, і так почалась облога, що потяглася три місяці й докладно описана 
грецькими істориками.

Русь боронилася сильно; не раз виходила з міста і пробувала знищити 
машини й ріжний припас грецький. Греки мали великі втрати в своїм війську, 
але й Русі ставало все тяжче в облозі, бо не могла діставати нових запасів. 
Нарешті Святослав вирішив зробити ще одну спробу, дав велику битву, і як 
вона не вдалася – постановив миритися з греками. Обіцяв віддати невільни-
ків і уступитися з Болгарії, аби тільки свобідно пустили. На тім стала згода, 
списано трактат, захований в літописі. Святослав зрікався Болгарії, обіцяв не 

чіпати грецьких городів в Криму, обіцяв бути союзником греків. За те греки 
пустили його свобідно і видали всякий припас на дорогу.

По сій умові Святослав захотів побачитися з цісарем. Той приїхав на 
Дунай з великим полком кінним, у багатій, золоченій зброї: Святослав же 
приплив з другого берега на човні, гребучи разом з товаришами; був убраний 
зовсім просто і нічим не визначався з-поміж інших, тільки чистіша була на нім 
полотняна одежа, а єдиною окрасою був золотий ковток в усі. Вигляд його 
описує очевидець так: був він середнього зросту, кремезний і сильний, ніс 
мав короткий, сині очі, густі брови; бороду мав голену, довгі вуса і на голові 
чуб; виглядав суворо. Поговорив трохи з цісарем, сидячи в човні, й поїхав.

Зрікшися Болгарії, Святослав міг потішати себе багатою здобиччю, що 
йому лишилася, й, може, думав на Русі зібрати нове військо та вернутися 
ще раз. Але на дорозі з Болгарії чекала його біда: в порогах дніпрових, 
де робилися засідки на руських купців, засілися на Святослава печеніги, 
прочувши про багату здобич, що він везе з собою (може, то й греки таки 
дали їм знати, щоб небезпечного ворога позбутися). Не можучи пройти з 
великими тягарами своїми під печенізькою грозою, Святослав вернувся на-
зад на Дніпрове устя і там лишився зимувати, щоб вичекати якоїсь зміни 
на краще. Але тут не стало припасу, настав голод і ранньою весною пішов 
Святослав знову – пан або пропав – шукати дороги через пороги. Не по-
щастило – наложив головою в битві з печенігами, відрубали йому голову і з 
черепа зробили чашу на пам’ятку побіди над славним войовником, що “чужої 
землі шукав, а свою втеряв”.

13. Володимир. Поділені Святославом землі Київської держави не раз 
уже, певно, й перед тим ділилися й знову збиралися в руках найбільш про-
ворного чи щасливого княжича, і тепер, як не стало Святослава, скоро по-
чалась війна між його синами, чи тими боярами-правителями, що правили їх 
іменем. Кождий хотів собі загорнути всю спадщину. Пішли між ними війни, 
а скінчились вони тим, що загорнув усю батьківщину новгородський князь 
Володимир. Вигнав брата з Києва, а ставши київським князем, позбирав усі 
українські землі й усі інші, які перед тим до Києва належали, приборкав не-
слухняні землі, бояр та князів, що не хотіли йому коритись, і прилучив деякі 
нові дальші землі. Українська держава сягала тоді від гір Карпатських до 
Кавказу, а на півночі – до Волги, до великих озер, що недалеко Петербур-
га. На місце бояр і намісників Володимир по більших городах по тих землях 
посадив своїх синів: він мав багато дітей, бо мав багато жінок, і як сини під-
ростали, він посилав їх княжити в ріжні городи.

Та він тим не вдоволився. Не раз і перед ним Київську державу збирали 
докупи київські князі, а потім вона знову розпадалась; так само розпалась 
би знову й тепер. Володимирові хотілось зв’язати державу міцніше, зв’яззю 
внутрішньою, добровільною, щоб городи й землі корилися київському кня-
зеві не тільки зі страху перед київською дружиною, але щоб бачили свою 
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поляже моя голова, тоді промишляйте самі про себе!” Тоді вояки крикнули: 
“Де, княже, твоя голова поляже, там і свої зложимо!” І вдарилися війська, і 
обступили греки Русь, і сталася битва велика. Подолав Святослав і побігли 
греки, а Святослав пішов під Царгород, розбиваючи по дорозі городи, що й 
досі стоять пусті. Тоді цісар візантійський дуже злякався, зібрав своїх бояр – 
радиться з ними, що робити. Радять бояри послати Святославові дарунки, спро-
бувати, на що він охочий. Посилають золото і паволоки з чоловіком розумним, 
аби приглядався, як то Святослав прийме. Прийшли греки, положили перед 
Святослава золото і паволоки – той ані подивився, каже слугам: “Візьміть 
то собі”, – і забрали. Приходять греки до царя, кажуть: “Ані подивився на 
нас, казав тільки слугам забрати”. Радить один: “Царю, спробуй іще, пошли 
йому зброї!” Поніс то посол Святославу – як же той не втішиться, бере до 
рук, любується, каже цісареві дякувати. Оповіли то цісареві: “Е, – кажуть 
бояри, – лютий се чоловік мусить бути – про багатства не дбає, а за зброю 
хапається, нема що робити, давай йому дань”. І послав цісар до Святослава: 
“Не йди вже на столицю, візьми дань, яку хочеш”. Дали йому дань – а він 
ще й на убитих сказав давати: “Се візьме його рід”, – каже. Так забравши 
дань і дари великі, пішов до Переяславця з славою великою.

Се оповідає літопись, так, як оповідали в Києві. Але в дійсності ся друга 
війна болгарська не так щасливо випала для Святослава.

Настав за той час новий цісар грецький та й послав до Святослава, аби 
взяв собі те, що обіцяно йому було за поміч попереднім цісарем, та забирався 
з Болгарії. Святослав був дуже тим ображений, загрозив походом на сам 
Царгород і справді рушив в ближчі околиці Царгорода. Греки боронилися, 
поки цісар, упоравшися з іншими справами, міг рушити з усіма силами на 
Святослава. На устя Дунаю вислав кораблі з “грецьким огнем”, щоб не 
пускати помочі з Русі, а сам через балканські проходи, необережно покинені 
Святославом без оборони, пройшов в Болгарію. Заставши неприготованим 
Святославове військо, обступив столицю і взяв по недовгій облозі, а захопив-
ши в неволю болгарського царевича, проголосив його царем болгарським, і 
після сього болгарські міста стали піддаватись йому як оборонцеві й опікунові 
болгар. Тоді, не гаючи часу, цісар рушив на самого Святослава, що стояв на 
Дунаю. В кріпкім бою, що тут стався, гору взяли греки. Святослав замкнувся 
в місті, і так почалась облога, що потяглася три місяці й докладно описана 
грецькими істориками.

Русь боронилася сильно; не раз виходила з міста і пробувала знищити 
машини й ріжний припас грецький. Греки мали великі втрати в своїм війську, 
але й Русі ставало все тяжче в облозі, бо не могла діставати нових запасів. 
Нарешті Святослав вирішив зробити ще одну спробу, дав велику битву, і як 
вона не вдалася – постановив миритися з греками. Обіцяв віддати невільни-
ків і уступитися з Болгарії, аби тільки свобідно пустили. На тім стала згода, 
списано трактат, захований в літописі. Святослав зрікався Болгарії, обіцяв не 

чіпати грецьких городів в Криму, обіцяв бути союзником греків. За те греки 
пустили його свобідно і видали всякий припас на дорогу.

По сій умові Святослав захотів побачитися з цісарем. Той приїхав на 
Дунай з великим полком кінним, у багатій, золоченій зброї: Святослав же 
приплив з другого берега на човні, гребучи разом з товаришами; був убраний 
зовсім просто і нічим не визначався з-поміж інших, тільки чистіша була на нім 
полотняна одежа, а єдиною окрасою був золотий ковток в усі. Вигляд його 
описує очевидець так: був він середнього зросту, кремезний і сильний, ніс 
мав короткий, сині очі, густі брови; бороду мав голену, довгі вуса і на голові 
чуб; виглядав суворо. Поговорив трохи з цісарем, сидячи в човні, й поїхав.

Зрікшися Болгарії, Святослав міг потішати себе багатою здобиччю, що 
йому лишилася, й, може, думав на Русі зібрати нове військо та вернутися 
ще раз. Але на дорозі з Болгарії чекала його біда: в порогах дніпрових, 
де робилися засідки на руських купців, засілися на Святослава печеніги, 
прочувши про багату здобич, що він везе з собою (може, то й греки таки 
дали їм знати, щоб небезпечного ворога позбутися). Не можучи пройти з 
великими тягарами своїми під печенізькою грозою, Святослав вернувся на-
зад на Дніпрове устя і там лишився зимувати, щоб вичекати якоїсь зміни 
на краще. Але тут не стало припасу, настав голод і ранньою весною пішов 
Святослав знову – пан або пропав – шукати дороги через пороги. Не по-
щастило – наложив головою в битві з печенігами, відрубали йому голову і з 
черепа зробили чашу на пам’ятку побіди над славним войовником, що “чужої 
землі шукав, а свою втеряв”.

13. Володимир. Поділені Святославом землі Київської держави не раз 
уже, певно, й перед тим ділилися й знову збиралися в руках найбільш про-
ворного чи щасливого княжича, і тепер, як не стало Святослава, скоро по-
чалась війна між його синами, чи тими боярами-правителями, що правили їх 
іменем. Кождий хотів собі загорнути всю спадщину. Пішли між ними війни, 
а скінчились вони тим, що загорнув усю батьківщину новгородський князь 
Володимир. Вигнав брата з Києва, а ставши київським князем, позбирав усі 
українські землі й усі інші, які перед тим до Києва належали, приборкав не-
слухняні землі, бояр та князів, що не хотіли йому коритись, і прилучив деякі 
нові дальші землі. Українська держава сягала тоді від гір Карпатських до 
Кавказу, а на півночі – до Волги, до великих озер, що недалеко Петербур-
га. На місце бояр і намісників Володимир по більших городах по тих землях 
посадив своїх синів: він мав багато дітей, бо мав багато жінок, і як сини під-
ростали, він посилав їх княжити в ріжні городи.

Та він тим не вдоволився. Не раз і перед ним Київську державу збирали 
докупи київські князі, а потім вона знову розпадалась; так само розпалась 
би знову й тепер. Володимирові хотілось зв’язати державу міцніше, зв’яззю 
внутрішньою, добровільною, щоб городи й землі корилися київському кня-
зеві не тільки зі страху перед київською дружиною, але щоб бачили свою 
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вигоду, свою користь у тім, аби належати до Київської держави. Для того 
він старався придобрити собі громаду, добути її любов і ласку. Він не став 
правити самовільно з своєю дружиною, а закликав на пораду й громадських 
“старців” – людей старших, поважніших. При ріжних оказіях робив великі 
пири, празники, скликав на них людей з ріжних городів, приймав тих, хто 
приходив, годував і напував чим мав. Збирав до себе на двір бідних людей, 
калік і сиріт, і наділяв їх. І з того справді пішла про нього слава скрізь як про 
князя “ласкавого”, прозвали його “ясним сонцем”. У нас, на Україні, забу-
валось се, але в далеких, глухих сторонах північних і досі ще співають ріжні 
пісні про “ласкавого князя Володимира”, “Володимира – красне сонечко”, а 
починаються звичайно ті пісні тим, як у стольнім (столичнім) городі Києві у 
того ласкавого князя Володимира був великий пир (бенкет), і там зібралися 
з ріжних городів ріжні люди, забавлялись та хвалились своїми ділами.

От звичайні “запіви” таких пісень:
У стольнім було городі у Києві,
У ласкавого князя Володимира.
Було пированнячко, почесний пир
На багацько князів та на боярів,
Та на всіх тих гостей званих-вибраних,
Званих-вибраних, на прихожих теж.
Всі на тім пиру наїдалися,
Всі на тім пиру напивалися,
Всі на тім пиру розхвалялися:

Один хвалиться та добрим конем;
Інший убранням своїм шовковим;
Інший селами та присілками,
Городами-пригородками.
Був так день в половині дня.
Був той пир десь на півпиру –
Володимир-князь розпотішився,
По тій гридні ясній він походжує
Та такі слова він промовлює...

Але се була тільки одна сторона у Володимировій політиці. Мав він іще 
й інші плани. Найсильніша, найславніша, найбагатша з усіх держав була тоді 
грецька, звана Візантією; імператор, або цісар візантійський, уважався за най-
славнішого, наймогутнішого володаря, а греки – за народ, найбільше учений, 
в усяких умілостях, ремеслах і знанні найперший. Володимирові захотілось і 
свою державу приподобити до Візантії. Він поміг візантійському імператорові, 
пославши своє військо, як у Візантії побунтувались були деякі воєводи; за 
се імператор видав за Володимира свою сестру, та й тоді ж, мабуть, прислав 
йому корону й пишні імператорські одежі, в яких Володимир представлений 
на тих грошах, що він казав зробити в Києві. Тоді ж Володимир охрестивсь 
і казав хреститись людям у Києві, а потім і по інших городах.

Християни й перед тим бували на Україні. Здається, князь Аскольд був 
хрещений; за Ігоря була церква св. Іллі в Києві, а жінка Ігоря, княгиня Оль-
га, теж охрестилась по смерті чоловіка й її за те уважали святою. Але тільки 
вже Володимир заходився коло того, щоб християнська віра розширилась по 
всіх землях його держави, аби якнайбільше людей хрестилось і сю нову віру 
приймало. Він виписав з грецьких і болгарських земель багато священиків, 
єпископів і митрополитів, казав їм учити наших людей і настановляти з них 
священиків. Почав ставити церкви по городах і по селах, де хрестилися люди; 

закликав майстрів грецьких і казав їм вимурувати гарні церкви в Києві й по 
деяких інших містах. Попривозив з грецьких міст ікони, книги, також статуї. 
Виписав майстрів з Візантії й казав їм бити українські гроші – золоті й сріб-
ні – такі, як бились у Візантії. Одним словом, як кажу, старався приподобити 
свою державу до Візантії в чім лише міг.

З тим настала велика відміна на Україні і по всіх землях Київської держа-
ви. З християнством з Греції та Болгарії прийшла до нас наука, освіта, книги.

В Болгарії християнство прийнялось на сто літ раніше, були там уже всякі 
церковні книги, переложені на слов’янську мову, досить подібну до тодішньої 
нашої, відти за Володимира пішли книги й до нас, а у нас потім перекладено 
вже й інші книги з грецької мови. З Болгарії перейняли ми азбуку, письмо 
слов’янське. Почали у нас читати й списувати книги. Здебільшого були то 
писання церковні та духовні, але дещо можна було довідатися з них і про світ, 
про інші краї, про старинні часи. Далі почали складатись у нас і свої писання 
на науку людям, як по-християнськи жити; почали списувати, що чули й зна-
ли про старовину, про початки Київської держави та що коли діялося у ній; 
з таких оповідань, званих літописями, писаних в Києві за Ярослава й по нім, 
знаємо й ми, що діялось на Україні за тих часів.

Духовенство, священики почали навчати людей, що гріх сваритись, 
грабити, убивати; наказували жити по-християнськи; забороняли жити без 
вінчання, держати по кілька жінок, почали відріжняти дітей шлюбних від 
нешлюбних. Те саме наказували й книги, що читались тепер у нас. Поволі, 
поволі, але не минало то без послуху. Вже князі не вбивали, не різали так одні 
одних, без милосердя і сорому, як давніше. Про самого Володимира писали 
наші книжники, що він дуже змінився потім, як вихрестився. Перед тим був 
суворий і немилосердний, про ріжні його вчинки криваві складались навіть 
байки всякі, а коли вихрестився, став добросердним і ласкавим, дбав про 
убогих і калік, навіть додому велів розвозити всяку страву тим, які не могли 
прийти на княжий двір по милостиню.

Дійсно, життя відмінялось. Знаходилися люди, які кидали світське життя, 
йшли в ліси, в пустині, в печери або в монастирі, щоб жити по-християнськи 
в молитві й пості. Так з’являлися монастирі в ріжних місцях, а особливо в 
Києві, де був і найбільший та найславніший з тих монастирів – Печерський. 
Мало хто розумів тоді, що важніше жити в правді й любові між людьми та 
устрояти життя й його порядки по-доброму, аніж тікати від життя та на самоті 
“спасати свою душу”, як говорилось. Життя, ледве помазане християнською 
наукою, здавалось новим християнам таким грішним, що вони вважали сливе 
неможливим жити в нім “по-божому”.

Задля державного життя заведення християнства мало ту вагу, що ся 
нова віра заводилась від князя, від правительства, і духовенство дивилось на 
правительство, як на свою поміч і охорону, стояло по стороні князів, навчало 
людей коритись князеві й шанувати його. Тому ота нова церква, освіта, наука 
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вигоду, свою користь у тім, аби належати до Київської держави. Для того 
він старався придобрити собі громаду, добути її любов і ласку. Він не став 
правити самовільно з своєю дружиною, а закликав на пораду й громадських 
“старців” – людей старших, поважніших. При ріжних оказіях робив великі 
пири, празники, скликав на них людей з ріжних городів, приймав тих, хто 
приходив, годував і напував чим мав. Збирав до себе на двір бідних людей, 
калік і сиріт, і наділяв їх. І з того справді пішла про нього слава скрізь як про 
князя “ласкавого”, прозвали його “ясним сонцем”. У нас, на Україні, забу-
валось се, але в далеких, глухих сторонах північних і досі ще співають ріжні 
пісні про “ласкавого князя Володимира”, “Володимира – красне сонечко”, а 
починаються звичайно ті пісні тим, як у стольнім (столичнім) городі Києві у 
того ласкавого князя Володимира був великий пир (бенкет), і там зібралися 
з ріжних городів ріжні люди, забавлялись та хвалились своїми ділами.

От звичайні “запіви” таких пісень:
У стольнім було городі у Києві,
У ласкавого князя Володимира.
Було пированнячко, почесний пир
На багацько князів та на боярів,
Та на всіх тих гостей званих-вибраних,
Званих-вибраних, на прихожих теж.
Всі на тім пиру наїдалися,
Всі на тім пиру напивалися,
Всі на тім пиру розхвалялися:

Один хвалиться та добрим конем;
Інший убранням своїм шовковим;
Інший селами та присілками,
Городами-пригородками.
Був так день в половині дня.
Був той пир десь на півпиру –
Володимир-князь розпотішився,
По тій гридні ясній він походжує
Та такі слова він промовлює...

Але се була тільки одна сторона у Володимировій політиці. Мав він іще 
й інші плани. Найсильніша, найславніша, найбагатша з усіх держав була тоді 
грецька, звана Візантією; імператор, або цісар візантійський, уважався за най-
славнішого, наймогутнішого володаря, а греки – за народ, найбільше учений, 
в усяких умілостях, ремеслах і знанні найперший. Володимирові захотілось і 
свою державу приподобити до Візантії. Він поміг візантійському імператорові, 
пославши своє військо, як у Візантії побунтувались були деякі воєводи; за 
се імператор видав за Володимира свою сестру, та й тоді ж, мабуть, прислав 
йому корону й пишні імператорські одежі, в яких Володимир представлений 
на тих грошах, що він казав зробити в Києві. Тоді ж Володимир охрестивсь 
і казав хреститись людям у Києві, а потім і по інших городах.

Християни й перед тим бували на Україні. Здається, князь Аскольд був 
хрещений; за Ігоря була церква св. Іллі в Києві, а жінка Ігоря, княгиня Оль-
га, теж охрестилась по смерті чоловіка й її за те уважали святою. Але тільки 
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приймало. Він виписав з грецьких і болгарських земель багато священиків, 
єпископів і митрополитів, казав їм учити наших людей і настановляти з них 
священиків. Почав ставити церкви по городах і по селах, де хрестилися люди; 

закликав майстрів грецьких і казав їм вимурувати гарні церкви в Києві й по 
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зв’язувала сильною внутрішньою зв’яззю землі Київської держави; через них 
всі землі тягнули до Києва, як до найбільшого огнища тої нової віри, церкви, 
науки. Тому-то так дуже займався християнством Володимир, давав йому 
всяку поміч і опіку.

З тих усіх причин панування Володимира мало дуже велике значіння в 
історії нашого народу. Він правив довго: в Києві просидів 35 літ і мав час 
допильнувати нових порядків, котрі заводив. Церква признала його святим за 
те, що він зробив для християнства. В історії він зветься Великим за велику 
вагу його правління.

Помер він в 1015 році.
14. Ярослав. Після смерті Володимира пішла війна між його синами, по-

дібно, як була після Святослава. Ще за життя Володимира збунтувався його 
син Ярослав, що сидів у Новгороді і не схотів грошей батькові присилати. Коли 
ж батько вмер, а син його Святополк почав побивати та виганяти братів з їх 
волостей, забираючи їх собі, повстав Ярослав на Святополка і воювався з ним, 
поки не вигнав з Києва і згодом сливе всю батьківщину зібрав у своїх руках.

Коло того ж саме часу сталися ще інші події, які дуже скріпили його дер-
жаву. На полудні зломилася сила печенізька, на заході польська. Печеніги 
дуже докучали Русі, навіть і самому Києву, розганяли людей тутешніх і сам 
Київ не раз бував від них у великім страху. Але на них натисли зі сходу інші 
орди турецькі: торки, а за ними половці, і під їх натиском печеніги не могли 
вдержатися. Остання велика битва під Києвом скінчилася погромом печенігів 
на тім місці, де потім Ярослав заложив новий Київ (де тепер Золоті ворота, 
Св. Софія й ін.). Потім печеніги рушили на Дунай і за Дунай і зникли з на-
ших степів, а на їх місце розложилися торки, а потім половці.

Маючи більше спокою з полудня, Ярослав міг подбати про західні границі. 
Там в другій половині X віку зложилася була сильна держава Польська і, 
не вдоволяючися зібранням самих польських земель, силкувалася захопити 
пограничні українські й мішані польсько-українські землі. Вже Володимир 
воювався за се з князем польським Болеславом Хоробрим, а за тої усобиці, 
що піднялася по смерті Володимира, Болеслав, помагаючи Святополкові, за-
хопив західне українське пограниччя. Поборовши Святополка, Ярослав зараз 
заходився вернути собі сі землі. Обставини тим часом перемінилися: Болеслав 
умер (1025), і в Польщі піднялася усобиця, як на Русі по Володимирі, тільки 
ще більш тяжка й затяжна. Ярослав мав змогу не тільки вернути собі те, що 
забрав був Болеслав, але й попустошити Польщу й обловитися здобиччю й 
невільниками. В Польщі зчинилося велике замішання, народ виганяв князів 
і духовенство, нищив християнство. Десь аж коло р. 1039 внук Болеслава 
вернувся до Польщі й почав поволі заводити лад. Він при тім звернувся до 
помочі Німеччини й Ярослава. Ярослав справді взяв його в свою опіку, ви-
дав за нього доньку, кілька разів помагав йому військом на ріжних ватажків 
польських, що не хотіли коритися Казимирові. Польща тоді здавалася такою 

розбитою, що Ярославу невдогад було, що се він сам ставить на ноги небез-
печного ворога.

Ярослав чув тоді себе надто сильним і могутнім і, мабуть, не думав, що 
обставини можуть з часом знов обернутись. Зібравши майже всі землі бать-
ківські (крім Полоцької землі), а, може, дещо й причинивши до них по по-
граниччях, він став одним з найсильніших володарів тодішньої Європи і стояв 
в близьких і союзних зносинах з ріжними сучасними володарями. Насамперед 
тісні зв’язки в’язали його зі скандинавським світом, з варязькими краями, до 
котрих раз у раз звертався він по поміч у трудних хвилях і приводив на Русь 
варязькі полки. Сам він був жонатий з донькою шведського короля, що по-
християнському звалася Іриною. Норвезький королевич Гаральд Сміливий, 
звісний вояка, що потім був королем норвезьким, довго пробував на Русі й 
оженився з донькою Ярослава. Шведська повість про нього оповідає, нібито 
Ярослав на сватання Гаральдове сказав, що такий королевич, як він, без зе-
мель і без скарбів, мусить чимсь прославити себе, аби цей шлюб не здавався 
нерівним. Гаральд пустився у світ, шукаючи слави, і в сих подорожах зложив 
пісню про Ярославну: описував свої подвиги, славу, всякі прикмети і на за-
кінчення кождої пісні повторяв:

А проте руська дівчина в золотому намисті мене не хоче!
Таких варязьких вояк багато було тоді на Русі, се був останній їх при-

плив, і під впливом його та пам’яті про давнішні приходи варягів зложилося 
те оповідання про варязький початок руських князів і самого імені Русі, що 
вийшло від варягів.

Інша донька Ярослава видана була у Францію, за французького короля 
Генріха; вона пережила свого чоловіка (се була друга його жінка), жила потім 
при сині своїм, королі Филипі, брала участь в державних справах, і на однім 
документі зісталася її підпись власноручна, нашими буквами тут подаємо – 
Ана ръина, себто Анна королева.

Споріднений був київський княжий рід також з багатьма німецькими 
княжими домами, з угорським і з візантійським. З Візантією були весь час 
дуже живі зносини, оце раптом вийшла сварка. Грецький письменник каже, 
що якогось руського купця вбито в Царгороді. Мабуть, Ярослав задумав з тої 
нагоди пострашити греків і добути для торгівлі ріжні пільги, як за давніх часів. 
Послав сина свого Володимира з великим військом варязьким і домашнім 
морем на Царгород. Але похід не вдався, греки своїм огнем попалили багато 
Володимирових кораблів, і він завернувся, а згодом відновлено знову приязні 
зносини з Царгородом. Се був останній похід Русі на Царгород.

Важніше, одначе, значіння мало панування Ярослава у внутрішнім житті 
України. Його панування було продовженням того напряму, який зазначив 
Володимир у другій половині своєї діяльності, і те, чому Володимир клав лише 
початки, в часах Ярослава розвинулося вже повним цвітом і дало йому славу 
і пам’ять у пізніших поколінь. Він дбав далі про поширення християнської 



300 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, ПРИЛАДЖЕНА ДО ПРОГРАМИ ВИЩИХ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ… Україна до заснування Київської держави 301

зв’язувала сильною внутрішньою зв’яззю землі Київської держави; через них 
всі землі тягнули до Києва, як до найбільшого огнища тої нової віри, церкви, 
науки. Тому-то так дуже займався християнством Володимир, давав йому 
всяку поміч і опіку.

З тих усіх причин панування Володимира мало дуже велике значіння в 
історії нашого народу. Він правив довго: в Києві просидів 35 літ і мав час 
допильнувати нових порядків, котрі заводив. Церква признала його святим за 
те, що він зробив для християнства. В історії він зветься Великим за велику 
вагу його правління.

Помер він в 1015 році.
14. Ярослав. Після смерті Володимира пішла війна між його синами, по-

дібно, як була після Святослава. Ще за життя Володимира збунтувався його 
син Ярослав, що сидів у Новгороді і не схотів грошей батькові присилати. Коли 
ж батько вмер, а син його Святополк почав побивати та виганяти братів з їх 
волостей, забираючи їх собі, повстав Ярослав на Святополка і воювався з ним, 
поки не вигнав з Києва і згодом сливе всю батьківщину зібрав у своїх руках.

Коло того ж саме часу сталися ще інші події, які дуже скріпили його дер-
жаву. На полудні зломилася сила печенізька, на заході польська. Печеніги 
дуже докучали Русі, навіть і самому Києву, розганяли людей тутешніх і сам 
Київ не раз бував від них у великім страху. Але на них натисли зі сходу інші 
орди турецькі: торки, а за ними половці, і під їх натиском печеніги не могли 
вдержатися. Остання велика битва під Києвом скінчилася погромом печенігів 
на тім місці, де потім Ярослав заложив новий Київ (де тепер Золоті ворота, 
Св. Софія й ін.). Потім печеніги рушили на Дунай і за Дунай і зникли з на-
ших степів, а на їх місце розложилися торки, а потім половці.

Маючи більше спокою з полудня, Ярослав міг подбати про західні границі. 
Там в другій половині X віку зложилася була сильна держава Польська і, 
не вдоволяючися зібранням самих польських земель, силкувалася захопити 
пограничні українські й мішані польсько-українські землі. Вже Володимир 
воювався за се з князем польським Болеславом Хоробрим, а за тої усобиці, 
що піднялася по смерті Володимира, Болеслав, помагаючи Святополкові, за-
хопив західне українське пограниччя. Поборовши Святополка, Ярослав зараз 
заходився вернути собі сі землі. Обставини тим часом перемінилися: Болеслав 
умер (1025), і в Польщі піднялася усобиця, як на Русі по Володимирі, тільки 
ще більш тяжка й затяжна. Ярослав мав змогу не тільки вернути собі те, що 
забрав був Болеслав, але й попустошити Польщу й обловитися здобиччю й 
невільниками. В Польщі зчинилося велике замішання, народ виганяв князів 
і духовенство, нищив християнство. Десь аж коло р. 1039 внук Болеслава 
вернувся до Польщі й почав поволі заводити лад. Він при тім звернувся до 
помочі Німеччини й Ярослава. Ярослав справді взяв його в свою опіку, ви-
дав за нього доньку, кілька разів помагав йому військом на ріжних ватажків 
польських, що не хотіли коритися Казимирові. Польща тоді здавалася такою 

розбитою, що Ярославу невдогад було, що се він сам ставить на ноги небез-
печного ворога.

Ярослав чув тоді себе надто сильним і могутнім і, мабуть, не думав, що 
обставини можуть з часом знов обернутись. Зібравши майже всі землі бать-
ківські (крім Полоцької землі), а, може, дещо й причинивши до них по по-
граниччях, він став одним з найсильніших володарів тодішньої Європи і стояв 
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варязькі полки. Сам він був жонатий з донькою шведського короля, що по-
християнському звалася Іриною. Норвезький королевич Гаральд Сміливий, 
звісний вояка, що потім був королем норвезьким, довго пробував на Русі й 
оженився з донькою Ярослава. Шведська повість про нього оповідає, нібито 
Ярослав на сватання Гаральдове сказав, що такий королевич, як він, без зе-
мель і без скарбів, мусить чимсь прославити себе, аби цей шлюб не здавався 
нерівним. Гаральд пустився у світ, шукаючи слави, і в сих подорожах зложив 
пісню про Ярославну: описував свої подвиги, славу, всякі прикмети і на за-
кінчення кождої пісні повторяв:

А проте руська дівчина в золотому намисті мене не хоче!
Таких варязьких вояк багато було тоді на Русі, се був останній їх при-

плив, і під впливом його та пам’яті про давнішні приходи варягів зложилося 
те оповідання про варязький початок руських князів і самого імені Русі, що 
вийшло від варягів.

Інша донька Ярослава видана була у Францію, за французького короля 
Генріха; вона пережила свого чоловіка (се була друга його жінка), жила потім 
при сині своїм, королі Филипі, брала участь в державних справах, і на однім 
документі зісталася її підпись власноручна, нашими буквами тут подаємо – 
Ана ръина, себто Анна королева.

Споріднений був київський княжий рід також з багатьма німецькими 
княжими домами, з угорським і з візантійським. З Візантією були весь час 
дуже живі зносини, оце раптом вийшла сварка. Грецький письменник каже, 
що якогось руського купця вбито в Царгороді. Мабуть, Ярослав задумав з тої 
нагоди пострашити греків і добути для торгівлі ріжні пільги, як за давніх часів. 
Послав сина свого Володимира з великим військом варязьким і домашнім 
морем на Царгород. Але похід не вдався, греки своїм огнем попалили багато 
Володимирових кораблів, і він завернувся, а згодом відновлено знову приязні 
зносини з Царгородом. Се був останній похід Русі на Царгород.

Важніше, одначе, значіння мало панування Ярослава у внутрішнім житті 
України. Його панування було продовженням того напряму, який зазначив 
Володимир у другій половині своєї діяльності, і те, чому Володимир клав лише 
початки, в часах Ярослава розвинулося вже повним цвітом і дало йому славу 
і пам’ять у пізніших поколінь. Він дбав далі про поширення християнської 
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віри, про справу церкви, розповсюдження освіти і культури візантійської, 
будував багаті церкви й інші будови. На місці славної побіди над печенігами 
заложив нове місто київське; обгородив його валами й укріпленнями і поставив 
тут муровану браму, з церквою Благовіщення зверху, побитою золоченою 
бляхою – тому й звалися “Золоті ворота”. В сім новім городі поставив він, 
по тодішньому звичаю, монастирі в ім’я св. Георгія і Ірини (хрещене ім’я 
Георгія мав Ярослав, а його жінка – Ірина). Розпочав величну будову но-
вої катедральної церкви св. Софії, що лишилася величавою пам’яткою його 
часів. Будували її й прикрашали грецькі майстри. Олтар і головна баня були 
прикрашені мозаїчними образами, “мусією”, як її називали; інші часті церк-
ви розписані фарбами; багато того зісталося й до наших часів, хоч і невдало 
поправлено при останнім одновленні собору в середині XIX віку. Сей собор 
служить найбільшою пам’яткою чисто візантійської штуки на Україні. Пізніші 
церкви, які маємо в Києві й по інших містах, будувалися й прикрашалися 
переважно вже нашими місцевими майстрами, учениками грецькими. Вони 
для нас через се навіть цікавіші, бо се робота наших майстрів; тільки, на жаль, 
сі церкви не заховалися так добре, як Софійський собор, що зістався цілий і 
зверху, і здебільшого всередині.

Про заходи Ярослава коло поширення віри київський літописець так пише: 
“При нім віра християнська почала на Русі плодитися й розширятися, почали 
множитися ченці й монастирі стали з’являтися. Ярослав кохався в уставах 
церковних, любив дуже попів, а особливо чернців, і до книг прикладався, 
часто читав вдень і вночі; зібрав багато писарів і перекладав книги з грецької 
на слов’янську мову і так списано багато книг і зібрано вірним на науку. Отак 
як один чоловік землю пооре, а другий посіє, а інші жнуть і споживають в 
достатку – так було і з Ярославом: батько його Володимир зорав землю і 
зробив її м’якою – хрещенням просвітив; Ярослав засіяв книжними словами 
серця вірних людей, а ми пожинаємо, користаючи з книжної науки”.

Інша літопись оповідає, що Ярослав, приїхавши до Новгорода, зібрав 
з-поміж дітей старост і священиків триста душ і звелів їх “учити книгам”. 
Подібне діялося, мабуть, по всіх більших тодішніх містах.

Книжна наука, що почалася за Володимира, вже давала за Ярослава 
свої наслідки. За його часів уже були письменники, які вміли складати ріжні 
поучення так гарно, як уміли найкращі письменники грецькі: такий був свя-
щеник Іларіон, потім настановлений митрополитом Київським. За Ярослава 
ж починається найдавніша літопись київська, яку маємо. Вона розповідає про 
початок Київської держави і перших київських князів, – те, що оповідали 
про них у Києві. І кілька разів потім перероблювано й додавано новіші події, 
в такім доповненім виді її маємо.

З Ярославових же часів веде свій початок той славний Київський Печер-
ський монастир, що на довгі часи став найбільшим огнищем християнського 
життя і церковної освіти для України і середніх земель. В старих печерах, 

викопаних у глині, що зістались ще з кам’яної доби, стали оселятись люди, що 
шукали тут спокою і самітності для чистого християнського життя. Приходив 
сюди на молитву той славний Іларіон, поки не взяли його на митрополію. 
Потім в його оселивсь Антоній, християнський подвижник, що ходив аж 
на Афонську гору, де були найславніші монастирі грецькі, й там постригся 
в чернці. Коло нього стали збиратись люди, що бажали бути чернцями і 
поставили собі церкву між тими печерами. Так повстав Печерський монас-
тир. Лад і порядок дав тому один з Антонієвих учеників, Теодосій, уже за 
Ярославових синів.

В житті громадянськім з Ярославом зв’язувано пам’ять про порядкування 
управи і суду, законів і права. З іменем Ярослава заховалася дуже цікава 
такса: що саме мають право жадати для себе від людності княжі урядники, 
виїжджаючи кудись на волость. Такса ся, очевидно, мала на меті оборонити 
людність від здирств княжих урядників; є ще й інші подібні розпорядження 
його. Іменем же Ярослава надписується й ціла так звана “Руська правда”, 
збірка наших давніх законів. Одначе направду до його часів може належати 
тільки перша частина сеї збірки, де обмежується право помсти і уставляються 
грошові кари за убивство або скалічення. І навіть ся збірка зроблена не самим 
Ярославом, а списав її якийсь чоловік на основі тодішніх судових порядків. 
Але в тім, що сю збірку прив’язувано до Ярослава, бачимо пам’ять про його 
законодатну діяльність та заходи коло кращого порядку в управі й суді. Му-
сили вони бути справді значні – а, крім того, ще й становище Ярослава, як 
предка пізнішої княжої династії, мусило багато заважити на те, що його часи, 
його закони, його порядки зісталися на цілі століття потім взірцем, правилом, 
основою для всяких розпоряджень, а все його князювання – світлою і щас-
ливою добою супроти пізніших бід, які впали на Україну потім.

15. Київська держава розпадається. По Ярославі (він умер р. 1054) 
теж лишилось багато синів, і він, умираючи, розділив між ними свою державу. 
Тоді князі, не тільки у нас, а й по інших краях, ще не розуміли, що держава – 
то не поле, яке батько розділює між дітей, аби нікого не обділити, що то не 
власність його, а річ громадська, публічна. Наказував Ярослав синам, аби не 
заводили такої бучі, як він сам з братами по смерті батька звів: аби держалися 
купи та слухалися старшого брата замість батька, бо як будуть воюватися, то 
й себе, й землю свою погублять. Та легко то було старому говорити! Навіть 
син батька не слуха, і сам Ярослав батька Володимира не слухав, як той жив: 
хотів з ним воюватись; де ж, щоб брати брата слухали! До того ж старший 
Ярославів син, що дістав Київ, був не дуже проворний – проворніший був 
другий син Святослав, і той вигнав його з Києва.

Та позбирати всі землі до своїх рук і йому не вдалось, і тим, що пробува-
ли по нім зробити, так само не вдалося, або й ще менше. Уже князі, ставши 
християнами, трохи боялися гріха і не сміли вбивати одні одних, як за давніх 
часів. Що далі, то більше їх намножалось, а кождий хотів мати якусь часть 
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віри, про справу церкви, розповсюдження освіти і культури візантійської, 
будував багаті церкви й інші будови. На місці славної побіди над печенігами 
заложив нове місто київське; обгородив його валами й укріпленнями і поставив 
тут муровану браму, з церквою Благовіщення зверху, побитою золоченою 
бляхою – тому й звалися “Золоті ворота”. В сім новім городі поставив він, 
по тодішньому звичаю, монастирі в ім’я св. Георгія і Ірини (хрещене ім’я 
Георгія мав Ярослав, а його жінка – Ірина). Розпочав величну будову но-
вої катедральної церкви св. Софії, що лишилася величавою пам’яткою його 
часів. Будували її й прикрашали грецькі майстри. Олтар і головна баня були 
прикрашені мозаїчними образами, “мусією”, як її називали; інші часті церк-
ви розписані фарбами; багато того зісталося й до наших часів, хоч і невдало 
поправлено при останнім одновленні собору в середині XIX віку. Сей собор 
служить найбільшою пам’яткою чисто візантійської штуки на Україні. Пізніші 
церкви, які маємо в Києві й по інших містах, будувалися й прикрашалися 
переважно вже нашими місцевими майстрами, учениками грецькими. Вони 
для нас через се навіть цікавіші, бо се робота наших майстрів; тільки, на жаль, 
сі церкви не заховалися так добре, як Софійський собор, що зістався цілий і 
зверху, і здебільшого всередині.

Про заходи Ярослава коло поширення віри київський літописець так пише: 
“При нім віра християнська почала на Русі плодитися й розширятися, почали 
множитися ченці й монастирі стали з’являтися. Ярослав кохався в уставах 
церковних, любив дуже попів, а особливо чернців, і до книг прикладався, 
часто читав вдень і вночі; зібрав багато писарів і перекладав книги з грецької 
на слов’янську мову і так списано багато книг і зібрано вірним на науку. Отак 
як один чоловік землю пооре, а другий посіє, а інші жнуть і споживають в 
достатку – так було і з Ярославом: батько його Володимир зорав землю і 
зробив її м’якою – хрещенням просвітив; Ярослав засіяв книжними словами 
серця вірних людей, а ми пожинаємо, користаючи з книжної науки”.

Інша літопись оповідає, що Ярослав, приїхавши до Новгорода, зібрав 
з-поміж дітей старост і священиків триста душ і звелів їх “учити книгам”. 
Подібне діялося, мабуть, по всіх більших тодішніх містах.

Книжна наука, що почалася за Володимира, вже давала за Ярослава 
свої наслідки. За його часів уже були письменники, які вміли складати ріжні 
поучення так гарно, як уміли найкращі письменники грецькі: такий був свя-
щеник Іларіон, потім настановлений митрополитом Київським. За Ярослава 
ж починається найдавніша літопись київська, яку маємо. Вона розповідає про 
початок Київської держави і перших київських князів, – те, що оповідали 
про них у Києві. І кілька разів потім перероблювано й додавано новіші події, 
в такім доповненім виді її маємо.

З Ярославових же часів веде свій початок той славний Київський Печер-
ський монастир, що на довгі часи став найбільшим огнищем християнського 
життя і церковної освіти для України і середніх земель. В старих печерах, 

викопаних у глині, що зістались ще з кам’яної доби, стали оселятись люди, що 
шукали тут спокою і самітності для чистого християнського життя. Приходив 
сюди на молитву той славний Іларіон, поки не взяли його на митрополію. 
Потім в його оселивсь Антоній, християнський подвижник, що ходив аж 
на Афонську гору, де були найславніші монастирі грецькі, й там постригся 
в чернці. Коло нього стали збиратись люди, що бажали бути чернцями і 
поставили собі церкву між тими печерами. Так повстав Печерський монас-
тир. Лад і порядок дав тому один з Антонієвих учеників, Теодосій, уже за 
Ярославових синів.

В житті громадянськім з Ярославом зв’язувано пам’ять про порядкування 
управи і суду, законів і права. З іменем Ярослава заховалася дуже цікава 
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збірка наших давніх законів. Одначе направду до його часів може належати 
тільки перша частина сеї збірки, де обмежується право помсти і уставляються 
грошові кари за убивство або скалічення. І навіть ся збірка зроблена не самим 
Ярославом, а списав її якийсь чоловік на основі тодішніх судових порядків. 
Але в тім, що сю збірку прив’язувано до Ярослава, бачимо пам’ять про його 
законодатну діяльність та заходи коло кращого порядку в управі й суді. Му-
сили вони бути справді значні – а, крім того, ще й становище Ярослава, як 
предка пізнішої княжої династії, мусило багато заважити на те, що його часи, 
його закони, його порядки зісталися на цілі століття потім взірцем, правилом, 
основою для всяких розпоряджень, а все його князювання – світлою і щас-
ливою добою супроти пізніших бід, які впали на Україну потім.

15. Київська держава розпадається. По Ярославі (він умер р. 1054) 
теж лишилось багато синів, і він, умираючи, розділив між ними свою державу. 
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власність його, а річ громадська, публічна. Наказував Ярослав синам, аби не 
заводили такої бучі, як він сам з братами по смерті батька звів: аби держалися 
купи та слухалися старшого брата замість батька, бо як будуть воюватися, то 
й себе, й землю свою погублять. Та легко то було старому говорити! Навіть 
син батька не слуха, і сам Ярослав батька Володимира не слухав, як той жив: 
хотів з ним воюватись; де ж, щоб брати брата слухали! До того ж старший 
Ярославів син, що дістав Київ, був не дуже проворний – проворніший був 
другий син Святослав, і той вигнав його з Києва.

Та позбирати всі землі до своїх рук і йому не вдалось, і тим, що пробува-
ли по нім зробити, так само не вдалося, або й ще менше. Уже князі, ставши 
християнами, трохи боялися гріха і не сміли вбивати одні одних, як за давніх 
часів. Що далі, то більше їх намножалось, а кождий хотів мати якусь часть 
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в своїй “батьківщині”, отчині, як вони казали, і для того не цуралися ніяких 
заходів. Тоді в чорноморських степах були кочові орди, охочі до походів та 
грабування. Як котрому князеві своїх сил та війська бракувало, то він до 
орди, кликав її йти на Україну воювати, а та й рада тому: йшла з тим князем 
воювати, палити, грабувати села й міста його супротивника. Тяжко було з 
тим раду дати. До того треба сказати, що таки по самих землях люди, осо-
бливо бояри та всякі заможні, не раз хотіли мати свого князя, ніж слухати 
київського чи його воєводи: звичайно, такий свій князь більше слухав громади 
і дбав про її ласку, аніж той, київський, або його воєвода. Тому і самі люди 
часто помагали свому князеві відборонитися від київського.

Через те все київським князям не вдавалось ніяк зібрати докупи Київську 
державу, і вона що далі, то ділилась на дрібніші та дрібніші часті. Спочатку 
Україна поділилася на більші землі: Київську, Волинську, Галицьку, Чер-
нігівську, Переяславську. Потім кожда з сих земель розділилась на дві або 
три частини: напр., Волинська – на князівство Володимирське і Луцьке, 
Чернігівська – на Чернігівське й Новгород-Сіверське. Далі сі часті стали 
ділитись на ще дрібніші часті. В кождій був свій князь, і кождий хотів за-
горнути більш землі, воювався з другими князями, палив і нищив його землю, 
розганяв і забирав в неволю людей, приводив орду до помочі, або й та сама, 
користаючи з княжих суперечок, набігала, палила і в неволю забирала. Гіркий 
світ настав людям. Ось як пісня, зложена пізніше (зветься “Слово о полку 
Ігоревім”, – найкраща то пісня, яка нам з тих часів лишилася), описує біду, 
яка настала за синів та внуків Ярославових: “Тоді засівалась земля та по-
ростала сварками, гинуло життя людей Божих, укорочувався вік людський 
серед княжих суперечок. Тоді рідко де по руській землі гукали орачі, зате 
часто крякали ворони, ділячи між собою трупи, а галки мовили свою мову, 
збираючися летіти на поживу”.

Ділячи все дрібніше та дрібніше землі та тратячи свій час і сили у вічних 
війнах та усобицях (суперечках), князі все більше обтяжали своїх людей по-
датками, а все менше мали сили боронити українські землі від сусідів і від тих 
орд степових, що гірко давалися взнаки Україні.

Давніші орди тільки переходили через чорноморські степи в дальші краї 
і від них не було українцям такої біди. Але вже за Ігоря прийшла в сі степи з 
Азії, з Туркестану, орда печенігів, турецького кореня, дуже хижа й войовни-
ча; вона далі не пішла і стала кочувати в чорноморських степах. Жити разом 
із тими печенігами було неможливо: вони нападали, забирали худобу й людей 
у неволю, палили й убивали. Українці стали переселятися з Чорномор’я в 
дальші краї, тільки подекуди лишалися ще наші люди на Чорномор’ї. Але 
печеніги стали потім нападати на дальші землі, грабили й палили, і знищили 
всю околицю, ближчу до степу, аж під Київ і Переяслав. Багато воювався 
з ними Володимир, але тільки за Ярослава підупали вони, так що удалося 
їх сильно побити, й вони потім забралися з наших країв за Дунай. Одначе 

на їх місце прийшла друга орда – торки, а потім і третя – половці. Торків 
було небагато, й вони скоро зникли, але половецька орда була велика, пів-
тораста літ кочувала в наших степах та пустошила українські землі. Як князі 
наші були в згоді, вони держали половців в страху й не давали їм грабувати 
наших земель; як же зачиналися між князями війни та сварки, то вони не 
тільки що не боронили України від половців, а ще й самі приводили їх, як я 
казав, а половці грабували не тільки ворогів того князя, а не раз і самі його 
власні землі. Цілі краї, ближчі до степу, не раз зовсім пусткою ставали від 
тих половецьких грабувань, а люди тікали звідти в дальші, лісові краї, куди 
половці не заходили.

Так не було ані спокою, ані порядку. Люди дуже жалілись на своїх кня-
зів, що сваряться та воюють між собою, а не обороняють землі від сусідів, 
дають полякам або уграм захоплювати українські землі, не боронять їх від 
половців, не пильнують суду та управи, не вважають, що їх урядники та слуги 
кривдять людей, а й самі більше пильнують, аби щось взяти, ніж щоб була 
справедливість. “Не май собі двора коло княжого двора, не держи поля коло 
княжого поля, бо княжий тивун (урядник), як огонь, приложений трутом, а 
слуги його, як іскри: від огня устережешся, а від іскр не устережешся, аби вони 
не попалили одежі”. Так пише один чоловік з тих часів, а другий так каже до 
князів: “Коли тивун засуджує неправедно та бере гроші (за штраф), а за ті 
гроші купує собі їжу, пиття, одежу, а вам, князям, на ті гроші купують обіди, 
бенкети справляють, то се так, як би ви – князі віддали людей Христових на 
жир злодіям і розбійникам”.

А от яке оповідання зложено було в тих часах про князів та про їх слуг: 
один князь на пиру, щоб тивуну докучити, спитав владику: “Де буде тивун 
на тім світі?” Владика сказав: “Там, де й князь”. Князеві немило було таке 
почути і він сказав владиці: “Як! Той тивун неправедно судить, хабарі бере, 
людей обдирає, мучить, все зло робить, а я що?” А владика сказав на те: 
“Коли князь добрий і справедливий, то він і тивуном або іншим начальником 
поставляє чоловіка доброго, розумного й совісного, – тоді князь і тивун у раю 
будуть; коли ж князь не має страху Божого, людей не жаліє, то він і тивуном 
поставляє чоловіка лихого, аби тільки лупив з людей гроші на князя, а людей 
не жалував; напустив його як голодного пса на стерво – то такий князь піде 
до пекла, і тивун з ним до пекла”.

З того видно, як невірно дивились люди на княжу управу, які жалі мали 
на князів та княжих урядників і слуг. Та жалі жалями, але для того, щоб по-
правити діло, люди нічого не робили. Складали все на князя, тільки того собі 
бажали, аби князь був добрий, то все буде добре. Але князь часом траплявся 
добрий, а частіше – ніякий, або й зовсім лихий. А хоч би й який добрий князь, 
то він сам один своєю головою не міг у всім зробити доброго ладу: до сього 
треба було ради й помочі розумніших, кращих людей з громади. Але до того 
не могли тоді додуматись ані князі, ані громада.
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воювати, палити, грабувати села й міста його супротивника. Тяжко було з 
тим раду дати. До того треба сказати, що таки по самих землях люди, осо-
бливо бояри та всякі заможні, не раз хотіли мати свого князя, ніж слухати 
київського чи його воєводи: звичайно, такий свій князь більше слухав громади 
і дбав про її ласку, аніж той, київський, або його воєвода. Тому і самі люди 
часто помагали свому князеві відборонитися від київського.

Через те все київським князям не вдавалось ніяк зібрати докупи Київську 
державу, і вона що далі, то ділилась на дрібніші та дрібніші часті. Спочатку 
Україна поділилася на більші землі: Київську, Волинську, Галицьку, Чер-
нігівську, Переяславську. Потім кожда з сих земель розділилась на дві або 
три частини: напр., Волинська – на князівство Володимирське і Луцьке, 
Чернігівська – на Чернігівське й Новгород-Сіверське. Далі сі часті стали 
ділитись на ще дрібніші часті. В кождій був свій князь, і кождий хотів за-
горнути більш землі, воювався з другими князями, палив і нищив його землю, 
розганяв і забирав в неволю людей, приводив орду до помочі, або й та сама, 
користаючи з княжих суперечок, набігала, палила і в неволю забирала. Гіркий 
світ настав людям. Ось як пісня, зложена пізніше (зветься “Слово о полку 
Ігоревім”, – найкраща то пісня, яка нам з тих часів лишилася), описує біду, 
яка настала за синів та внуків Ярославових: “Тоді засівалась земля та по-
ростала сварками, гинуло життя людей Божих, укорочувався вік людський 
серед княжих суперечок. Тоді рідко де по руській землі гукали орачі, зате 
часто крякали ворони, ділячи між собою трупи, а галки мовили свою мову, 
збираючися летіти на поживу”.

Ділячи все дрібніше та дрібніше землі та тратячи свій час і сили у вічних 
війнах та усобицях (суперечках), князі все більше обтяжали своїх людей по-
датками, а все менше мали сили боронити українські землі від сусідів і від тих 
орд степових, що гірко давалися взнаки Україні.

Давніші орди тільки переходили через чорноморські степи в дальші краї 
і від них не було українцям такої біди. Але вже за Ігоря прийшла в сі степи з 
Азії, з Туркестану, орда печенігів, турецького кореня, дуже хижа й войовни-
ча; вона далі не пішла і стала кочувати в чорноморських степах. Жити разом 
із тими печенігами було неможливо: вони нападали, забирали худобу й людей 
у неволю, палили й убивали. Українці стали переселятися з Чорномор’я в 
дальші краї, тільки подекуди лишалися ще наші люди на Чорномор’ї. Але 
печеніги стали потім нападати на дальші землі, грабили й палили, і знищили 
всю околицю, ближчу до степу, аж під Київ і Переяслав. Багато воювався 
з ними Володимир, але тільки за Ярослава підупали вони, так що удалося 
їх сильно побити, й вони потім забралися з наших країв за Дунай. Одначе 

на їх місце прийшла друга орда – торки, а потім і третя – половці. Торків 
було небагато, й вони скоро зникли, але половецька орда була велика, пів-
тораста літ кочувала в наших степах та пустошила українські землі. Як князі 
наші були в згоді, вони держали половців в страху й не давали їм грабувати 
наших земель; як же зачиналися між князями війни та сварки, то вони не 
тільки що не боронили України від половців, а ще й самі приводили їх, як я 
казав, а половці грабували не тільки ворогів того князя, а не раз і самі його 
власні землі. Цілі краї, ближчі до степу, не раз зовсім пусткою ставали від 
тих половецьких грабувань, а люди тікали звідти в дальші, лісові краї, куди 
половці не заходили.

Так не було ані спокою, ані порядку. Люди дуже жалілись на своїх кня-
зів, що сваряться та воюють між собою, а не обороняють землі від сусідів, 
дають полякам або уграм захоплювати українські землі, не боронять їх від 
половців, не пильнують суду та управи, не вважають, що їх урядники та слуги 
кривдять людей, а й самі більше пильнують, аби щось взяти, ніж щоб була 
справедливість. “Не май собі двора коло княжого двора, не держи поля коло 
княжого поля, бо княжий тивун (урядник), як огонь, приложений трутом, а 
слуги його, як іскри: від огня устережешся, а від іскр не устережешся, аби вони 
не попалили одежі”. Так пише один чоловік з тих часів, а другий так каже до 
князів: “Коли тивун засуджує неправедно та бере гроші (за штраф), а за ті 
гроші купує собі їжу, пиття, одежу, а вам, князям, на ті гроші купують обіди, 
бенкети справляють, то се так, як би ви – князі віддали людей Христових на 
жир злодіям і розбійникам”.

А от яке оповідання зложено було в тих часах про князів та про їх слуг: 
один князь на пиру, щоб тивуну докучити, спитав владику: “Де буде тивун 
на тім світі?” Владика сказав: “Там, де й князь”. Князеві немило було таке 
почути і він сказав владиці: “Як! Той тивун неправедно судить, хабарі бере, 
людей обдирає, мучить, все зло робить, а я що?” А владика сказав на те: 
“Коли князь добрий і справедливий, то він і тивуном або іншим начальником 
поставляє чоловіка доброго, розумного й совісного, – тоді князь і тивун у раю 
будуть; коли ж князь не має страху Божого, людей не жаліє, то він і тивуном 
поставляє чоловіка лихого, аби тільки лупив з людей гроші на князя, а людей 
не жалував; напустив його як голодного пса на стерво – то такий князь піде 
до пекла, і тивун з ним до пекла”.

З того видно, як невірно дивились люди на княжу управу, які жалі мали 
на князів та княжих урядників і слуг. Та жалі жалями, але для того, щоб по-
правити діло, люди нічого не робили. Складали все на князя, тільки того собі 
бажали, аби князь був добрий, то все буде добре. Але князь часом траплявся 
добрий, а частіше – ніякий, або й зовсім лихий. А хоч би й який добрий князь, 
то він сам один своєю головою не міг у всім зробити доброго ладу: до сього 
треба було ради й помочі розумніших, кращих людей з громади. Але до того 
не могли тоді додуматись ані князі, ані громада.
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16. Боротьба з степовиками. Найгірше все-таки давались взнаки нашим 
землям напади степовиків – особливо на степовім пограниччі, в Київщині та 
Переяславщині, що тоді й стала прозиватися Україною, тому що опинилась 
на краю наших земель, під самими найгіршими нападами половців. Писання 
тодішні повні жалями на сю половецьку біду; оповіданнями про те, як руй-
нували і нищили половці наші землі, як тяжко страждали невільники, котрих 
виводили вони з собою, як потім татари, та продавали в неволю в чужі краї. 
Видко з тих жалів і оповідань, як тяжко далась та половецька біда нашим 
людям, нашому громадянству.

Тому вони нічим не злостилися так, як тим, коли ще й самі князі в своїх 
усобицях наводили тих половців та інших степовиків, і нічим не тішилися так, 
як бачили, що князі залишають свої усобиці та спільними силами беруться до 
оборони країни та до боротьби з степовиками. За сю боротьбу вони готові 
були багато пробачити своїм князям. Тих з них, які особливо прикладались 
до неї, вони величали і славили, забуваючи їх гріхи в політиці і кривди, які 
доводилось від них терпіти в чім іншім. Така просвітня година була на Вкраїні 
в п’ятдесят літ по смерті Ярослава, за внуків його. Князі по довгих усобицях 
замирились, з’їздились кілька разів під Києвом на свої з’їзди, умовились 
щодо своїх володінь та почали спільні походи на половців у степи, щоб при-
боркати сю хижу орду. Ходили кілька разів вниз Дніпром, і степами на схід, 
на Дін, розбивали їх кочовища, забирали худобу, побивали їх жінок і дітей, 
щоб відстрашити від нападів на Україну.

Справді, потім половці на якийсь час присіли, відкочували дальше від 
України і боялись нападати на українські землі. Сим на Україні дуже тішились 
і дуже величали князя Володимира Мономаха, що був головним провідцею тих 
походів. Се був внук Ярослава. Ім’я Мономаха дістав він тому, що мати його 
була грецька царівна, донька цісаря Мономаха. Мономах був дуже розумний 
і дбалий князь. Він дуже прихильно ставивсь до церкви і духовенства, і через 
те духовні й письменники дуже вихваляли його. Був він також дуже діяльним 
князем, вічно їздив з одної своєї волості до другої, вічно товкся в походах, і 
хвалився своїм дітям, що сам пильнував усього від хазяйства до суду і вій-
ська, щоб нікому не було кривди від його людей. Описав в науку дітям своє 
життя і їм наказував, щоб жили так само – держались церковної науки, були 
дбалими князями і самі всього пильнували. Ся наука його заховалась, і вона 
дуже цікава тим, що показує, як жили і правили тодішні князі.

Сучасне ж громадянство найбільше пам’ятало Мономахові його війни з 
половцями. Він був князем в Переяславськім князівстві, що найбільше терпіло 
від половців, і тому намовляв князів відложити свої усобиці та договори з 
ордою. За се кияни, як умер у них князь, покликали Мономаха на київський 
стіл, против княжої постанови, щоб кожний держав свою батьківщину. А 
в літописях заховалася гарна пісня про тодішній погром половців, як вони 
мусили тікати куди видко від Мономаха:

Гей Володимир Мономах пив Дін золотим шоломом, 
Здобувши землю їх всю і загнавши окаянних агарян

(половців).
Вигнавши Отрока у Обези за Залізні ворота*
А Сирчан зіставсь на Дону, рибою живився**.
Лиш один гудець (музика) Орев –
Післав його у Обези і сказав:
“Гей Володимир умер уже,
Вертай, брате, в землю свою.
Скажи йому, рече, слова мої,
Співай йому половецькі пісні,
А не схоче, дай йому зілля-євшан понюхати”.
Той ні вернутися, ні слухати не хотів –
Сей йому зілля понюхати дав.
І понюхавши, сплакав, рече:
“Та вже краще в своїй землі кістьми лягти,
Як у чужій славним бути”.

Після Мономаха скоро знов почались усобиці між князями, і вони в 
своїх війнах почали по-давньому закликати половців та наводити їх на своїх 
ворогів. Половці скоро осмілились через се, забули Мономахові погроми та 
стали й на власну руку набігати на Україну. В сто літ після смерті Ярослава 
знов почалась половецька біда для України. Знову почали пустіти городи, що 
розселились за спокійного часу на степовім пограниччі, за Києвом та Пере-
яславом. Знов люди почали тікати від орди в ліси та захисні місця. Цілим 
військом приходилось виходити в степи, щоб охоронити від половців купецькі 
каравани та охоронити границі від нападів.

Так робили старші князі. Молодші ж і сміливіші прикладом Мономаха 
пробували настрашити половців походами на їх власні кочовища. Так ото 
вибрався був в 1185 р. на половців князь Новгорода-Сіверського на Черні-
гівщині, Ігор на ім’я, з своїми братами. З своїми полками, зложеними з по-
граничного війська, сміливого і досвідченого в степовій війні, вони відважно 
пройшли в половецькі степи, погромили половецькі кочовища, забрали велику 
здобичу, але не задовольнились тим і рішили пройти в саму глибину степів і 
завдати половцям смертельний удар. Пройшли аж над море Азовське, але тут, 
на ріці Каялі, стріли їх головні сили половецькі і погромили князів. Сам Ігор і 
менші князі попали в неволю половецьку, тільки згодом удалось йому утікти, 
за поміччю одного половця, інші князі пізніше викупились на волю. Київський 
князь Святослав, затривожений сим погромом, скликав князів, щоб спільно 
боронити Україну від половецьких ханів, бо ті ще більше засміліли і стали ще 

* Обези – Грузія; Залізні ворота – Дербент; Отрок і Сирчан – хани половецькі.
** Для половця, що привик живитися м'ясом і молоком стад своїх, – се вже гірка 

пожива.
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16. Боротьба з степовиками. Найгірше все-таки давались взнаки нашим 
землям напади степовиків – особливо на степовім пограниччі, в Київщині та 
Переяславщині, що тоді й стала прозиватися Україною, тому що опинилась 
на краю наших земель, під самими найгіршими нападами половців. Писання 
тодішні повні жалями на сю половецьку біду; оповіданнями про те, як руй-
нували і нищили половці наші землі, як тяжко страждали невільники, котрих 
виводили вони з собою, як потім татари, та продавали в неволю в чужі краї. 
Видко з тих жалів і оповідань, як тяжко далась та половецька біда нашим 
людям, нашому громадянству.

Тому вони нічим не злостилися так, як тим, коли ще й самі князі в своїх 
усобицях наводили тих половців та інших степовиків, і нічим не тішилися так, 
як бачили, що князі залишають свої усобиці та спільними силами беруться до 
оборони країни та до боротьби з степовиками. За сю боротьбу вони готові 
були багато пробачити своїм князям. Тих з них, які особливо прикладались 
до неї, вони величали і славили, забуваючи їх гріхи в політиці і кривди, які 
доводилось від них терпіти в чім іншім. Така просвітня година була на Вкраїні 
в п’ятдесят літ по смерті Ярослава, за внуків його. Князі по довгих усобицях 
замирились, з’їздились кілька разів під Києвом на свої з’їзди, умовились 
щодо своїх володінь та почали спільні походи на половців у степи, щоб при-
боркати сю хижу орду. Ходили кілька разів вниз Дніпром, і степами на схід, 
на Дін, розбивали їх кочовища, забирали худобу, побивали їх жінок і дітей, 
щоб відстрашити від нападів на Україну.

Справді, потім половці на якийсь час присіли, відкочували дальше від 
України і боялись нападати на українські землі. Сим на Україні дуже тішились 
і дуже величали князя Володимира Мономаха, що був головним провідцею тих 
походів. Се був внук Ярослава. Ім’я Мономаха дістав він тому, що мати його 
була грецька царівна, донька цісаря Мономаха. Мономах був дуже розумний 
і дбалий князь. Він дуже прихильно ставивсь до церкви і духовенства, і через 
те духовні й письменники дуже вихваляли його. Був він також дуже діяльним 
князем, вічно їздив з одної своєї волості до другої, вічно товкся в походах, і 
хвалився своїм дітям, що сам пильнував усього від хазяйства до суду і вій-
ська, щоб нікому не було кривди від його людей. Описав в науку дітям своє 
життя і їм наказував, щоб жили так само – держались церковної науки, були 
дбалими князями і самі всього пильнували. Ся наука його заховалась, і вона 
дуже цікава тим, що показує, як жили і правили тодішні князі.

Сучасне ж громадянство найбільше пам’ятало Мономахові його війни з 
половцями. Він був князем в Переяславськім князівстві, що найбільше терпіло 
від половців, і тому намовляв князів відложити свої усобиці та договори з 
ордою. За се кияни, як умер у них князь, покликали Мономаха на київський 
стіл, против княжої постанови, щоб кожний держав свою батьківщину. А 
в літописях заховалася гарна пісня про тодішній погром половців, як вони 
мусили тікати куди видко від Мономаха:

Гей Володимир Мономах пив Дін золотим шоломом, 
Здобувши землю їх всю і загнавши окаянних агарян

(половців).
Вигнавши Отрока у Обези за Залізні ворота*
А Сирчан зіставсь на Дону, рибою живився**.
Лиш один гудець (музика) Орев –
Післав його у Обези і сказав:
“Гей Володимир умер уже,
Вертай, брате, в землю свою.
Скажи йому, рече, слова мої,
Співай йому половецькі пісні,
А не схоче, дай йому зілля-євшан понюхати”.
Той ні вернутися, ні слухати не хотів –
Сей йому зілля понюхати дав.
І понюхавши, сплакав, рече:
“Та вже краще в своїй землі кістьми лягти,
Як у чужій славним бути”.

Після Мономаха скоро знов почались усобиці між князями, і вони в 
своїх війнах почали по-давньому закликати половців та наводити їх на своїх 
ворогів. Половці скоро осмілились через се, забули Мономахові погроми та 
стали й на власну руку набігати на Україну. В сто літ після смерті Ярослава 
знов почалась половецька біда для України. Знову почали пустіти городи, що 
розселились за спокійного часу на степовім пограниччі, за Києвом та Пере-
яславом. Знов люди почали тікати від орди в ліси та захисні місця. Цілим 
військом приходилось виходити в степи, щоб охоронити від половців купецькі 
каравани та охоронити границі від нападів.

Так робили старші князі. Молодші ж і сміливіші прикладом Мономаха 
пробували настрашити половців походами на їх власні кочовища. Так ото 
вибрався був в 1185 р. на половців князь Новгорода-Сіверського на Черні-
гівщині, Ігор на ім’я, з своїми братами. З своїми полками, зложеними з по-
граничного війська, сміливого і досвідченого в степовій війні, вони відважно 
пройшли в половецькі степи, погромили половецькі кочовища, забрали велику 
здобичу, але не задовольнились тим і рішили пройти в саму глибину степів і 
завдати половцям смертельний удар. Пройшли аж над море Азовське, але тут, 
на ріці Каялі, стріли їх головні сили половецькі і погромили князів. Сам Ігор і 
менші князі попали в неволю половецьку, тільки згодом удалось йому утікти, 
за поміччю одного половця, інші князі пізніше викупились на волю. Київський 
князь Святослав, затривожений сим погромом, скликав князів, щоб спільно 
боронити Україну від половецьких ханів, бо ті ще більше засміліли і стали ще 

* Обези – Грузія; Залізні ворота – Дербент; Отрок і Сирчан – хани половецькі.
** Для половця, що привик живитися м'ясом і молоком стад своїх, – се вже гірка 

пожива.
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гірше нападати на наші землі. Про сі війни і похід Ігоря оповідає найкращий 
поетичний твір, який зіставсь нам від тих часів. Він зветься “Слово о полку 
Ігоревім” (себто про Ігорів похід). Величає хоробрих князів і тужить, що не 
вдалось їм приборкати половців, так, як Мономахові.

На ріці на Каялі пітьма світ покрила,
Розбіглися половці по Руській землі, як хиже гніздо.
Вже піднялася хула на хвалу.
Вже ударила нужда на волю...

17. Упадок Києва і Галицько-Волинська держава. Від княжих усо-
биць, від тих війн, що вони вели, і руїни, що вони чинили, та від тих нападів 
половецьких Київ і Київщина і все Подніпров’я українське стали сильно 
упадати за внуків і правнуків Мономахових, в XII віці. Саме та частина Укра-
їни, де витворилася держава, де найбільше розвинулось життя громадське 
і культурне, освіта, письменство і мистецтво, руйнувалася й пустіла від сих 
війн і неспокоїв, люди мандрували звідси в затишніші краї на захід, на Волинь 
і Галичину, на північ, в теперішні землі білоруські й московські. Теребили 
ліси, розробляли пущі, закладали собі оселі, називаючи часто назвами укра-
їнських осель і городів. Виростали тут нові волості й князівства, а українські 
підупадали, і славний Київ хилився все більше.

Приложили до того своїх рук і суздальські князі – потомки молодшого 
Мономаховича Юрія, предки пізнішої московської династії. Осівшися на 
Поволжі, вони умисно старалися ще більше підірвати Київ, щоб його князі 
не мали значіння, а їм щоб бути найпершими князями. Син Юрія Андрій, 
користаючи з того, що князі на Україні пересварилися, вмішався в їх сварки і 
в 1169 р. послав умисно своє військо на Київ, щоб його при тій нагоді якомога 
знищити, і військо се, здобувши Київ, справді немилосердно знищило його: 
кілька день грабували місто, церкви, монастирі, не жалуючи нічого: забирали 
з церков ікони, книги, ризи, дзвони навіть здіймали, везли до себе, в північні 
краї; людей убивали й забирали в неволю. І потім в Києві Андрій умисно са-
довив князів незначних, аби його тим понизити. Пізніше, як на Україні трохи 
було утишилося (в 1180-х роках) і головні претенденти на Київ, поділивши 
між собою Київщину, стали жити в згоді, тоді знов брат Андріїв Всеволод 
умисно розсварив українських князів, напустив на київського князя його зятя 
Романа волинського і чернігівських князів і збив таку бучу, що знов Київ по-
граблено і знищено немилосердно і коло нього звелася така борня, що справді 
трудно було всидіти кому-небудь в Київщині.

Після сього Київ упадає вже зовсім і пізніший татарський погром небагато 
доправив по тих домашніх погромах.

Упадало українське життя на Подніпров’ї:
Гей застогнав, браття, Київ тугою, а Чернігів напастьми,
Розлилася туга по Руській землі, –

Печаль сильна тече через землі Руські –
А князі самі між собою коромолу ковали,
А погані з побідою набігали на Руську землю, –

співав співець “Слова о полку Ігоревім”, бачучи той упадок. –
Уже, браття, невесела година повстала,
Уже пустиня силу покрила!
Встала обида в силах Дажбожого внука*.
Нема князям на поганих сили:
Сказав брат братові: се моє і те моє теж,
І почали князі про мале – “се велике” казати,
Самі на себе коромолу ковати,
А погані з усіх сторін з побідою на Руську землю прихождали. 
Ой стогнати Руській землі,
Спом’янувши першу годину та перших князів. 
Ой старого Володимира
Не мож було пригвоздити до гір Київських**
А тепер одні стяги стали Рюрикові, 
А другі Давидові...***

Та хоч як суздальські князі підкопували силу і значіння київських князів 
і Києва самого, одначе їх плани сповнилися тільки по часті, бо саме тоді, як 
завдавали вони останні болючі удари Києву, в українських землях зложилася 
нова політична сила на заході. Вона хоч не об’єднала цілої України, як Київ, 
але все-таки бодай для Західної України, тоді сильнішої й багатше залюдненої, 
продовжила самостійне державне життя ще більш як на століття.

Основою його стала земля галицька, на Підкарпатті, що вже за часів 
Мономаха, і потім, під час Київських усобиць, зложилася в сильне і багате 
князівство – найсильніше з усіх українських. Початок тої сили дали йому 
три брати Ростиславичі, внуки Ярославового сина Володимира, що ходив в 
останнім поході на греків. Вони зісталися малими сиротами по смерті батька 
і старші князі забрали їх батьківщину, але, дорісши літ, вони почали їх дохо-
дити і так докучили старшим князям, що ті вернули їм їх батьківщину. По сім 
засіли вони її міцно і, бувши енергічними, відважними, здатними політиками, 
вони потрапили оборонити сю українську закраїну від усіх ласих сусідських 
рук – від поляків і угрів, і від своїх же свояків, волинських та київських кня-
зів, що хотіли Галичину прилучити назад до Волині та до Київщини. Внук 
Ростислава Володимирко, князь проворний і хитрий, ще більше скріпив сю 
землю, повиганявши братаничів і всю зібравши в своїх руках. Галичина і без 
того була велика, добре загосподарена країна, бо сюди не сягали половецькі 
напади ані княжі усобиці, і через те багато людей переходило туди з інших 
українських земель. Тепер же, зібрана в одних руках, стала найсильнішою 

* Дажбожий внук – покоління бога сонця, значить, тут народ руський, український.
** Зарадив би кожному лихові.
*** Нема згоди між князями.
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гірше нападати на наші землі. Про сі війни і похід Ігоря оповідає найкращий 
поетичний твір, який зіставсь нам від тих часів. Він зветься “Слово о полку 
Ігоревім” (себто про Ігорів похід). Величає хоробрих князів і тужить, що не 
вдалось їм приборкати половців, так, як Мономахові.

На ріці на Каялі пітьма світ покрила,
Розбіглися половці по Руській землі, як хиже гніздо.
Вже піднялася хула на хвалу.
Вже ударила нужда на волю...

17. Упадок Києва і Галицько-Волинська держава. Від княжих усо-
биць, від тих війн, що вони вели, і руїни, що вони чинили, та від тих нападів 
половецьких Київ і Київщина і все Подніпров’я українське стали сильно 
упадати за внуків і правнуків Мономахових, в XII віці. Саме та частина Укра-
їни, де витворилася держава, де найбільше розвинулось життя громадське 
і культурне, освіта, письменство і мистецтво, руйнувалася й пустіла від сих 
війн і неспокоїв, люди мандрували звідси в затишніші краї на захід, на Волинь 
і Галичину, на північ, в теперішні землі білоруські й московські. Теребили 
ліси, розробляли пущі, закладали собі оселі, називаючи часто назвами укра-
їнських осель і городів. Виростали тут нові волості й князівства, а українські 
підупадали, і славний Київ хилився все більше.

Приложили до того своїх рук і суздальські князі – потомки молодшого 
Мономаховича Юрія, предки пізнішої московської династії. Осівшися на 
Поволжі, вони умисно старалися ще більше підірвати Київ, щоб його князі 
не мали значіння, а їм щоб бути найпершими князями. Син Юрія Андрій, 
користаючи з того, що князі на Україні пересварилися, вмішався в їх сварки і 
в 1169 р. послав умисно своє військо на Київ, щоб його при тій нагоді якомога 
знищити, і військо се, здобувши Київ, справді немилосердно знищило його: 
кілька день грабували місто, церкви, монастирі, не жалуючи нічого: забирали 
з церков ікони, книги, ризи, дзвони навіть здіймали, везли до себе, в північні 
краї; людей убивали й забирали в неволю. І потім в Києві Андрій умисно са-
довив князів незначних, аби його тим понизити. Пізніше, як на Україні трохи 
було утишилося (в 1180-х роках) і головні претенденти на Київ, поділивши 
між собою Київщину, стали жити в згоді, тоді знов брат Андріїв Всеволод 
умисно розсварив українських князів, напустив на київського князя його зятя 
Романа волинського і чернігівських князів і збив таку бучу, що знов Київ по-
граблено і знищено немилосердно і коло нього звелася така борня, що справді 
трудно було всидіти кому-небудь в Київщині.

Після сього Київ упадає вже зовсім і пізніший татарський погром небагато 
доправив по тих домашніх погромах.

Упадало українське життя на Подніпров’ї:
Гей застогнав, браття, Київ тугою, а Чернігів напастьми,
Розлилася туга по Руській землі, –

Печаль сильна тече через землі Руські –
А князі самі між собою коромолу ковали,
А погані з побідою набігали на Руську землю, –

співав співець “Слова о полку Ігоревім”, бачучи той упадок. –
Уже, браття, невесела година повстала,
Уже пустиня силу покрила!
Встала обида в силах Дажбожого внука*.
Нема князям на поганих сили:
Сказав брат братові: се моє і те моє теж,
І почали князі про мале – “се велике” казати,
Самі на себе коромолу ковати,
А погані з усіх сторін з побідою на Руську землю прихождали. 
Ой стогнати Руській землі,
Спом’янувши першу годину та перших князів. 
Ой старого Володимира
Не мож було пригвоздити до гір Київських**
А тепер одні стяги стали Рюрикові, 
А другі Давидові...***

Та хоч як суздальські князі підкопували силу і значіння київських князів 
і Києва самого, одначе їх плани сповнилися тільки по часті, бо саме тоді, як 
завдавали вони останні болючі удари Києву, в українських землях зложилася 
нова політична сила на заході. Вона хоч не об’єднала цілої України, як Київ, 
але все-таки бодай для Західної України, тоді сильнішої й багатше залюдненої, 
продовжила самостійне державне життя ще більш як на століття.

Основою його стала земля галицька, на Підкарпатті, що вже за часів 
Мономаха, і потім, під час Київських усобиць, зложилася в сильне і багате 
князівство – найсильніше з усіх українських. Початок тої сили дали йому 
три брати Ростиславичі, внуки Ярославового сина Володимира, що ходив в 
останнім поході на греків. Вони зісталися малими сиротами по смерті батька 
і старші князі забрали їх батьківщину, але, дорісши літ, вони почали їх дохо-
дити і так докучили старшим князям, що ті вернули їм їх батьківщину. По сім 
засіли вони її міцно і, бувши енергічними, відважними, здатними політиками, 
вони потрапили оборонити сю українську закраїну від усіх ласих сусідських 
рук – від поляків і угрів, і від своїх же свояків, волинських та київських кня-
зів, що хотіли Галичину прилучити назад до Волині та до Київщини. Внук 
Ростислава Володимирко, князь проворний і хитрий, ще більше скріпив сю 
землю, повиганявши братаничів і всю зібравши в своїх руках. Галичина і без 
того була велика, добре загосподарена країна, бо сюди не сягали половецькі 
напади ані княжі усобиці, і через те багато людей переходило туди з інших 
українських земель. Тепер же, зібрана в одних руках, стала найсильнішою 

* Дажбожий внук – покоління бога сонця, значить, тут народ руський, український.
** Зарадив би кожному лихові.
*** Нема згоди між князями.
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з українських земель. Князі її держалися осторонь, пильнували, щоб інші 
князі до них не встрягали, і самі в інші землі не мішалися. Але за те забрали 
в Галичині велику силу бояри, даючися взнаки і людям, і князеві. Син Воло-
димирка Ярослав був славний і поважний між усіма українськими князями; 
йому присвятив співець “Слова о полку Ігоревім” похвальні слова, пред-
ставивши, як він “сидить високо на своїм золотокованім престолі, підперши 
гори угорські своїми залізними полками – заступив дорогу королеві, зачинив 
Дунаєві ворота”. Але у себе дома мусив Ярослав коритися перед боярами, 
що мішалися навіть в його домашні, родинні справи.

По смерті Ярослава почалися в Галичині замішання, бо бояри за ніщо 
мали князів і всю власть хотіли в свої руки забрати. Задумав з того скористати 
волинський князь Роман, праправнук Мономахів, князь проворний і відваж-
ний. Він зайшов у зносини з боярами і вони підняли повстання, вигнали свого 
князя, а на його місце покликали Романа. Роман, покладаючися на Галичину, 
вже думав, що й не потребує сього Володимирського князівства і віддав брату. 
Одначе справа не пішла так легко. Галицький князь, вигнаний, звернувся 
до угорського короля, просячи помочі, а Угорщина здавна вже простягала 
руки до Галичини і теперішньою оказією задумала покористуватися для себе: 
угорський король пішов з Володимиром, ніби ведучи його на князівство, але, 
зайнявши Галичину, всадив Володимира у в’язницю, а в Галичі посадив свого 
сина. Володимиру потім, одначе, удалося втекти з вежі: нарізав собі з полотна 
полос та скрутив з них шнури і вийшов на волю. За поміччю німців і поляків 
вернувся він до Галичини, і тут люди, покуштувавши угорського панування, 
прийняли його радо. Він княжив спокійно до смерті, але як умер, Роман таки 
вернувся до своєї гадки заволодіти Галичиною.

Бояри сим разом його вже не кликали: мабуть, спробувавши його прав-
ління попереднього разу, не мали охоти кликати вдруге, бо не хотів їм іти в 
лад. Але Роман взяв помічне військо від своїх свояків, польських князів, і з 
ними року 1199 ввійшов у Галичину. Сим разом він був уже обережніший, не 
пускав з рук Володимирського князівства, і з часом, як інші князі повимирали 
то-що, ціла Волинь разом з Галичиною з’єдналася в руках Романових синів 
в одну велику, сильну, багату, об’єднану державу, яка могла б притягнути й 
дальші українські землі, якби не ріжні перешкоди.

18. Роман і Романовичі та боярство галицьке. Для Романа була добра 
нагода взяти Київ у свої руки під час тих усобиць, які заварилися на Україні 
з Всеволодової інтриги. На Україні тоді, після того як Роман засів у Галичі, 
покладали на нього великі надії, як на князя сміливого, енергічного, удатного. 
Він прославився своїми побідними походами на Литву, що дуже докучала 
українським землям, і на половців.

Про сі походи ходили пісні, але їх тільки відгомони дійшли до нас, в тім 
роді як уривок в Галицькій літописі:

Кинувсь він на поганих – як лев, 
Сердитий він був – як рись 
І губив їх – як крокодил, 
Переходив їх землю – як орел, 
А хоробрий був він – як тур.

В Галицькій землі, засівши вдруге, Роман звів велику боротьбу з бояр-
ством; сучасний польський літописець дуже сильними словами описує, як 
Роман забирав маєтки боярські, самих бояр убивав, мучив, і таку приказку 
мав: “Не побивши пчіл, не їсти меду”. Та між народом ся сувора розправа 
з боярами в кождім разі тільки збільшила славу Романа і любов до нього. 
Галицьке боярство занадто велику силу взяло в землі та, користаючи з своєї 
власті, тіснило й кріпостило простий нарід, і не було на нього ні суду, ні управи.

Так слава князя сильного, грізного, могутнього, який нікому не позво-
лить його легковажити, пішла про Романа не тільки по всій Україні, а й по 
сусідніх державах. І ся слава будила на Україні надію, останню надію, що 
от, може, таки в особі Романа виступає нарешті чоловік, який заведе лад на 
Україні, візьме в руки князів і зробить кінець їх сваркам, положить кінець 
мішанням в українські справи стороннім інтриганам, приборкає половців та 
інших ворогів, поладнає і направить розхитане до решти українське життя. 
Коли Роман пішов походом на свого тестя, київського князя, на Київ, кияни 
відступили від свого звичайного правила – не мішатися в княжі усобиці; 
вони відчинили перед Романом ворота Києва, – мабуть, сподівалися, що сей 
грізний і могутний князь, засівши на столі свого батька й діда, наново підійме 
розбиту силу київську, відновить пишну минувшину.

Одначе надія ся не справдилась: Роман під тодішню хвилю не вважав для 
себе наручним самому сісти в Києві, він посадив тут свого брата в перших. 
Все-таки Київ стояв в повній залежності від Романа, і з дальшим часом Роман, 
мабуть, не залишив би забрати Київщину в свої руки. Сучасники відчували 
се, тому називають Романа головою всіх руських земель, “великим князем” 
або “царем”, самодержцем всеї Русі, хотячи тим означити сильне становище, 
яке він зайняв на Україні.

Але плани Романа не здійснились: 1205 р. зовсім несподівано наложив 
він головою в поході на польських князів. Пропала надія на відродження 
українського політичного життя, а й сама Галицько-Волинська держава, 
як здавалось, захиталась до решти, бо по Романі зістались маленькі синки: 
старшому Данилові було тільки три, молодшому Василькові один рік. Управу 
прийняла на себе їх мати – молода княгиня Романова, й оддалась під опіку 
й оборону угорського короля, приятеля й союзника Романового. Угорщина 
вже здавна бажала пройти за Карпати й прилучити українські закарпатські, 
галицькі землі, як держала вже Підкарпатську, Угорську Україну. Тепер ото 
з прошення Романової родини та її прихильників угорський король скористав, 
щоб стати зверхником Галичини. Він увів до Галича угорську залогу і при-
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з українських земель. Князі її держалися осторонь, пильнували, щоб інші 
князі до них не встрягали, і самі в інші землі не мішалися. Але за те забрали 
в Галичині велику силу бояри, даючися взнаки і людям, і князеві. Син Воло-
димирка Ярослав був славний і поважний між усіма українськими князями; 
йому присвятив співець “Слова о полку Ігоревім” похвальні слова, пред-
ставивши, як він “сидить високо на своїм золотокованім престолі, підперши 
гори угорські своїми залізними полками – заступив дорогу королеві, зачинив 
Дунаєві ворота”. Але у себе дома мусив Ярослав коритися перед боярами, 
що мішалися навіть в його домашні, родинні справи.

По смерті Ярослава почалися в Галичині замішання, бо бояри за ніщо 
мали князів і всю власть хотіли в свої руки забрати. Задумав з того скористати 
волинський князь Роман, праправнук Мономахів, князь проворний і відваж-
ний. Він зайшов у зносини з боярами і вони підняли повстання, вигнали свого 
князя, а на його місце покликали Романа. Роман, покладаючися на Галичину, 
вже думав, що й не потребує сього Володимирського князівства і віддав брату. 
Одначе справа не пішла так легко. Галицький князь, вигнаний, звернувся 
до угорського короля, просячи помочі, а Угорщина здавна вже простягала 
руки до Галичини і теперішньою оказією задумала покористуватися для себе: 
угорський король пішов з Володимиром, ніби ведучи його на князівство, але, 
зайнявши Галичину, всадив Володимира у в’язницю, а в Галичі посадив свого 
сина. Володимиру потім, одначе, удалося втекти з вежі: нарізав собі з полотна 
полос та скрутив з них шнури і вийшов на волю. За поміччю німців і поляків 
вернувся він до Галичини, і тут люди, покуштувавши угорського панування, 
прийняли його радо. Він княжив спокійно до смерті, але як умер, Роман таки 
вернувся до своєї гадки заволодіти Галичиною.

Бояри сим разом його вже не кликали: мабуть, спробувавши його прав-
ління попереднього разу, не мали охоти кликати вдруге, бо не хотів їм іти в 
лад. Але Роман взяв помічне військо від своїх свояків, польських князів, і з 
ними року 1199 ввійшов у Галичину. Сим разом він був уже обережніший, не 
пускав з рук Володимирського князівства, і з часом, як інші князі повимирали 
то-що, ціла Волинь разом з Галичиною з’єдналася в руках Романових синів 
в одну велику, сильну, багату, об’єднану державу, яка могла б притягнути й 
дальші українські землі, якби не ріжні перешкоди.

18. Роман і Романовичі та боярство галицьке. Для Романа була добра 
нагода взяти Київ у свої руки під час тих усобиць, які заварилися на Україні 
з Всеволодової інтриги. На Україні тоді, після того як Роман засів у Галичі, 
покладали на нього великі надії, як на князя сміливого, енергічного, удатного. 
Він прославився своїми побідними походами на Литву, що дуже докучала 
українським землям, і на половців.

Про сі походи ходили пісні, але їх тільки відгомони дійшли до нас, в тім 
роді як уривок в Галицькій літописі:

Кинувсь він на поганих – як лев, 
Сердитий він був – як рись 
І губив їх – як крокодил, 
Переходив їх землю – як орел, 
А хоробрий був він – як тур.

В Галицькій землі, засівши вдруге, Роман звів велику боротьбу з бояр-
ством; сучасний польський літописець дуже сильними словами описує, як 
Роман забирав маєтки боярські, самих бояр убивав, мучив, і таку приказку 
мав: “Не побивши пчіл, не їсти меду”. Та між народом ся сувора розправа 
з боярами в кождім разі тільки збільшила славу Романа і любов до нього. 
Галицьке боярство занадто велику силу взяло в землі та, користаючи з своєї 
власті, тіснило й кріпостило простий нарід, і не було на нього ні суду, ні управи.

Так слава князя сильного, грізного, могутнього, який нікому не позво-
лить його легковажити, пішла про Романа не тільки по всій Україні, а й по 
сусідніх державах. І ся слава будила на Україні надію, останню надію, що 
от, може, таки в особі Романа виступає нарешті чоловік, який заведе лад на 
Україні, візьме в руки князів і зробить кінець їх сваркам, положить кінець 
мішанням в українські справи стороннім інтриганам, приборкає половців та 
інших ворогів, поладнає і направить розхитане до решти українське життя. 
Коли Роман пішов походом на свого тестя, київського князя, на Київ, кияни 
відступили від свого звичайного правила – не мішатися в княжі усобиці; 
вони відчинили перед Романом ворота Києва, – мабуть, сподівалися, що сей 
грізний і могутний князь, засівши на столі свого батька й діда, наново підійме 
розбиту силу київську, відновить пишну минувшину.

Одначе надія ся не справдилась: Роман під тодішню хвилю не вважав для 
себе наручним самому сісти в Києві, він посадив тут свого брата в перших. 
Все-таки Київ стояв в повній залежності від Романа, і з дальшим часом Роман, 
мабуть, не залишив би забрати Київщину в свої руки. Сучасники відчували 
се, тому називають Романа головою всіх руських земель, “великим князем” 
або “царем”, самодержцем всеї Русі, хотячи тим означити сильне становище, 
яке він зайняв на Україні.

Але плани Романа не здійснились: 1205 р. зовсім несподівано наложив 
він головою в поході на польських князів. Пропала надія на відродження 
українського політичного життя, а й сама Галицько-Волинська держава, 
як здавалось, захиталась до решти, бо по Романі зістались маленькі синки: 
старшому Данилові було тільки три, молодшому Василькові один рік. Управу 
прийняла на себе їх мати – молода княгиня Романова, й оддалась під опіку 
й оборону угорського короля, приятеля й союзника Романового. Угорщина 
вже здавна бажала пройти за Карпати й прилучити українські закарпатські, 
галицькі землі, як держала вже Підкарпатську, Угорську Україну. Тепер ото 
з прошення Романової родини та її прихильників угорський король скористав, 
щоб стати зверхником Галичини. Він увів до Галича угорську залогу і при-
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йняв титул “короля Галичини і Володимирії”. Під його опікою мала правити 
в Галичині Романова княгиня й її бояри іменем малих Романовичів.

Та придавлене Романом галицьке боярство стало поволі підіймати голову, 
як не стало грізного князя. Бояри розпочали зносини з ріжними князями, що 
мали охоту на галицький стіл, та стали накликати їх до Галича. Між ними 
особ ливо визначались сини Ігоря Святославича, героя славного “Слова о полку 
Ігоревім”. За поміччю бояр вони засіли в Романових землях, але також не 
помирилися з боярським самовільством. Бояри почали інтригувати против них, 
а Ігоревичі, те побачивши, задумали їх порізати. При якійсь нагоді вдалось їм 
побити багато бояр – кількасот, як каже літописець. Тоді недобитки боярські 
справили на Ігоревичів угрів і, захопивши в свої руки, повісили їх. Се була 
подія, доти небувала на Україні, бо звичайно навіть під час повстань против 
князів шановано княжу особу. По сім уже боярство галицьке завзялось не 
дати ніякому князеві закорінитися в Галичині й умисно стало перекидатись 
князями: кликало одного й помагало йому засісти на столі княжім, а потім 
кликало іншого, переходило на його сторону й змушувало попереднього за-
биратися геть. Були й такі бояри, що надіялися самі засісти на галицькім столі, 
і хвилями се навіть їм удавалось.

Серед тих неустанних війн, змов і інтриг, в вічній тривозі й небезпеці 
виростали тим часом Романовичі. Не раз їм приходилось потайки тікати від 
ворогів з батьківщини, тинятися по чужих дворах та живитися гірким хлібом 
вигнання. Але скрізь за молодими княжичами йшли вірні бояри їх батька, 
повні віри в велику будучність Романових дітей, і виховували їх в високім 
поважанні до свого імені й прав. І виростаючи, Романовичі з незвичайною 
упертістю починають збирати свою батьківщину, не падаючи духом ні перед 
якими невдачами й перешкодами, немов бачили перед собою того павука, 
що шість разів падав з стелі, не можучи зачепити там свого павутиння, аж у 
сьомий раз зачепив, – і від нього вчилися того завзяття.

Насамперед Романовичі стали міцною ногою в волинській волості свого 
батька. Тутешнє боярство було їм прихильне – воно, як і людність, шану-
вало пам’ять Романа й міцно трималось його синів. Інші волинські князі то 
повмирали, то замішалися в галицьку завірюху і в боротьбі з Романовичами 
потратили свої волості. Скоро Романові сини вже володіли майже цілою Во-
линню і се давало їм велику силу. Опираючись на Волинь, вони починають 
серйозну боротьбу за Галичину з угорським королем і з ворожим галицьким 
боярством. Народ був і тут по стороні Данила: боярських верховодів не лю-
били за кривди народні, за самоволю, за непорядки в управі. Люди-міщани 
не мали тут тої сили, як по декотрих інших землях: віче було придавлене 
боярством. Але при кождій нагоді міста приставали до Данила й не раз пере-
хиляли перевагу на його бік. Незадовго і в Галичині вага стала перехилятись 
на сторону Романовичів.

Заразом, ідучи за прикладом свого батька, вони пильнували розширити 
свою власть і на схід, у сторону Київщини. Знову можна було сподіватися, 
що, зібравши свою галицько-волинську отчину, Данило з братом заходяться 
збирати і Східну Україну, тим більше, що вони були тепер значно сильніші 
від батька, бо володіли всіма волинськими землями, а князі в Східній Україні 
за чверть століття ще більше поділились і ослабли.

На перешкоді, одначе, стали татари.
19. Татарський погром. Середньоазійські степи, що стільки вже на-

шкодили нашому життю й культурі, викидаючи в наші степи раз у раз все нові 
хижі орди кочові, на місце тих, що вже ослабли в боротьбі з нашим народом і 
стратили свою дикість в пожитті з ними, іще раз викинули хижу й дику орду 
на шкоду й погибель українського життя.

Були то татари, інакшим іменем звані монголами. Ся монгольська орда 
кочувала на Далекому Сході, Амурі. Незадовго перед тим з’явився в ній 
великий войовник Темуджін, який злучив докупи всі часті тої орди, почав 
підбивати сусідні народи і на недовгий час запанував над усіми краями від 
Китаю аж до Кавказу. Його внук, Бату (або Батий) на ім’я, насамперед пішов 
походом в московські, потім в чорноморські краї, знищив тут половців, а по 
сім став воювати українські землі. Хотів тут заложити своє царство й підбити 
сусідні землі. Щоб привести до послушності й покірності, татари мали звичай 
відразу якнайбільше настрашити людей своєю нелюдськістю, аби на потім 
боялись та не бунтувались. Тому насамперед вони здобували силою городи, 
особливо більші, й побивали в них людей без розбору й милосердя, а потім 
тій людності, яка лишалася, казали давати дань і бути послушною.

В 1239 році Бату навів свою орду на українські землі, ті, що за Дніпром. 
Орда взяла Чернігів і Переяслав, понищила міста, побила багато людей.

На другий рік Бату перейшов Дніпро, приступив під Київ. Дика орда 
облягла місто, як хмара: літописець каже, що від рипу возів, реву верблюдів 
та іржання коней в татарських стадах, що йшли з ордою, голосу в місті не 
можна було чути. Князь утік зі страху; люди боронились самі, як могли. Та-
тари своїми таранами (такі повішені на шнурах бруси, що ними стіни розби-
вали) розбили мури міста: поки вони відпочивали, люди київські постановили 
дерев’яну кріпость навколо церкви Богородиці, побудованої Володимиром, 
але кріпость не була сильна: татари зараз здобули її. Люди кинулися тікати 
до церкви на хори, але такої сили людей не витримали мури, і церква впала 
та людей подавила.

Татари потім перейшли через Київщину, Волинь і Галичину, здобуваючи 
городи, які стояли по дорозі, та побиваючи людей. Пройшли на Угорщину, 
поруйнували її. Польщу також. Потім вернулися назад в Чорноморські сте-
пи, осілися над Волгою і послали своїх посланців в сусідні землі списувати 
людей, щоб давали їм дань. Так попали українські та московські землі в не-
волю татарську.
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йняв титул “короля Галичини і Володимирії”. Під його опікою мала правити 
в Галичині Романова княгиня й її бояри іменем малих Романовичів.

Та придавлене Романом галицьке боярство стало поволі підіймати голову, 
як не стало грізного князя. Бояри розпочали зносини з ріжними князями, що 
мали охоту на галицький стіл, та стали накликати їх до Галича. Між ними 
особ ливо визначались сини Ігоря Святославича, героя славного “Слова о полку 
Ігоревім”. За поміччю бояр вони засіли в Романових землях, але також не 
помирилися з боярським самовільством. Бояри почали інтригувати против них, 
а Ігоревичі, те побачивши, задумали їх порізати. При якійсь нагоді вдалось їм 
побити багато бояр – кількасот, як каже літописець. Тоді недобитки боярські 
справили на Ігоревичів угрів і, захопивши в свої руки, повісили їх. Се була 
подія, доти небувала на Україні, бо звичайно навіть під час повстань против 
князів шановано княжу особу. По сім уже боярство галицьке завзялось не 
дати ніякому князеві закорінитися в Галичині й умисно стало перекидатись 
князями: кликало одного й помагало йому засісти на столі княжім, а потім 
кликало іншого, переходило на його сторону й змушувало попереднього за-
биратися геть. Були й такі бояри, що надіялися самі засісти на галицькім столі, 
і хвилями се навіть їм удавалось.

Серед тих неустанних війн, змов і інтриг, в вічній тривозі й небезпеці 
виростали тим часом Романовичі. Не раз їм приходилось потайки тікати від 
ворогів з батьківщини, тинятися по чужих дворах та живитися гірким хлібом 
вигнання. Але скрізь за молодими княжичами йшли вірні бояри їх батька, 
повні віри в велику будучність Романових дітей, і виховували їх в високім 
поважанні до свого імені й прав. І виростаючи, Романовичі з незвичайною 
упертістю починають збирати свою батьківщину, не падаючи духом ні перед 
якими невдачами й перешкодами, немов бачили перед собою того павука, 
що шість разів падав з стелі, не можучи зачепити там свого павутиння, аж у 
сьомий раз зачепив, – і від нього вчилися того завзяття.

Насамперед Романовичі стали міцною ногою в волинській волості свого 
батька. Тутешнє боярство було їм прихильне – воно, як і людність, шану-
вало пам’ять Романа й міцно трималось його синів. Інші волинські князі то 
повмирали, то замішалися в галицьку завірюху і в боротьбі з Романовичами 
потратили свої волості. Скоро Романові сини вже володіли майже цілою Во-
линню і се давало їм велику силу. Опираючись на Волинь, вони починають 
серйозну боротьбу за Галичину з угорським королем і з ворожим галицьким 
боярством. Народ був і тут по стороні Данила: боярських верховодів не лю-
били за кривди народні, за самоволю, за непорядки в управі. Люди-міщани 
не мали тут тої сили, як по декотрих інших землях: віче було придавлене 
боярством. Але при кождій нагоді міста приставали до Данила й не раз пере-
хиляли перевагу на його бік. Незадовго і в Галичині вага стала перехилятись 
на сторону Романовичів.

Заразом, ідучи за прикладом свого батька, вони пильнували розширити 
свою власть і на схід, у сторону Київщини. Знову можна було сподіватися, 
що, зібравши свою галицько-волинську отчину, Данило з братом заходяться 
збирати і Східну Україну, тим більше, що вони були тепер значно сильніші 
від батька, бо володіли всіма волинськими землями, а князі в Східній Україні 
за чверть століття ще більше поділились і ослабли.

На перешкоді, одначе, стали татари.
19. Татарський погром. Середньоазійські степи, що стільки вже на-

шкодили нашому життю й культурі, викидаючи в наші степи раз у раз все нові 
хижі орди кочові, на місце тих, що вже ослабли в боротьбі з нашим народом і 
стратили свою дикість в пожитті з ними, іще раз викинули хижу й дику орду 
на шкоду й погибель українського життя.

Були то татари, інакшим іменем звані монголами. Ся монгольська орда 
кочувала на Далекому Сході, Амурі. Незадовго перед тим з’явився в ній 
великий войовник Темуджін, який злучив докупи всі часті тої орди, почав 
підбивати сусідні народи і на недовгий час запанував над усіми краями від 
Китаю аж до Кавказу. Його внук, Бату (або Батий) на ім’я, насамперед пішов 
походом в московські, потім в чорноморські краї, знищив тут половців, а по 
сім став воювати українські землі. Хотів тут заложити своє царство й підбити 
сусідні землі. Щоб привести до послушності й покірності, татари мали звичай 
відразу якнайбільше настрашити людей своєю нелюдськістю, аби на потім 
боялись та не бунтувались. Тому насамперед вони здобували силою городи, 
особливо більші, й побивали в них людей без розбору й милосердя, а потім 
тій людності, яка лишалася, казали давати дань і бути послушною.

В 1239 році Бату навів свою орду на українські землі, ті, що за Дніпром. 
Орда взяла Чернігів і Переяслав, понищила міста, побила багато людей.

На другий рік Бату перейшов Дніпро, приступив під Київ. Дика орда 
облягла місто, як хмара: літописець каже, що від рипу возів, реву верблюдів 
та іржання коней в татарських стадах, що йшли з ордою, голосу в місті не 
можна було чути. Князь утік зі страху; люди боронились самі, як могли. Та-
тари своїми таранами (такі повішені на шнурах бруси, що ними стіни розби-
вали) розбили мури міста: поки вони відпочивали, люди київські постановили 
дерев’яну кріпость навколо церкви Богородиці, побудованої Володимиром, 
але кріпость не була сильна: татари зараз здобули її. Люди кинулися тікати 
до церкви на хори, але такої сили людей не витримали мури, і церква впала 
та людей подавила.

Татари потім перейшли через Київщину, Волинь і Галичину, здобуваючи 
городи, які стояли по дорозі, та побиваючи людей. Пройшли на Угорщину, 
поруйнували її. Польщу також. Потім вернулися назад в Чорноморські сте-
пи, осілися над Волгою і послали своїх посланців в сусідні землі списувати 
людей, щоб давали їм дань. Так попали українські та московські землі в не-
волю татарську.
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Багато в тім завинилися князі. Хоч яка велика й сильна була орда татар-
ська, але якби вони спільно й однодушно заходилися боронитись від неї, то, 
мабуть, би й відборонились, а в кождім разі – не дали б на таке знищення 
своїх земель татарам. Вони ж не думали про се, не помагали один другому, 
кождий боронив свого города, але не мав сили, – або й таке було, що лишав 
людей на ласку Божу та тікав куди видно. Тому-то, як показалося, що князі 
не вміють оборонити землю від татар або й бояться з ними боротися, в ріжних 
місцях на Україні люди постановили не слухатись князів і не приймати їх до 
себе більше, а здатись на ласку татарам і тільки їх слухатись.

Знаємо вже, що з княжої управи, з княжих урядників і слуг люди були 
і без того дуже невдоволені, жалілись на здирства й неправди. Тепер хотіли 
зовсім відчепитись від князів, за поміччю татарів. Бо коли мали й татарам дань 
давати, і князям, а князі їх не могли нічим від татар захистити, то за краще 
вважали мати діло тільки з татарами та їх ласки шукати. До того надіялися, 
що татари не будуть мішатися до їх справ, а хотіли жити собі по своїй волі, 
без князів та їх начальників, хоч би під татарами.

Знаємо, що так було в Київщині й на Волині по ріжних місцях, а мабуть, 
і ще подекуди. Коли князі хотіли силою змусити тих людей до послушності 
потім, як татари пішли собі над Волгу, люди не давались, боронились аж до 
останнього та кликали в поміч татар. А татарам се було на руку, бо князів 
вони боялись, що ті колись при добрій нагоді схочуть відборонитись, а самі 
люди, як почне жити кожна громада осібно, – для татар будуть зовсім без-
печні: що схочеш, те можна буде з ними зробити.

Так на довший час не стало майже зовсім князів в Київщині та Переяслав-
щині. В Чернігівщині князі позоставались, але такі були дрібні та безсильні, 
що нічого не значили. Намножилось їх за той час без кінця, і татари робили з 
ними, що хотіли, не раз без вини убивали або проганяли. Сильна держава на 
Україні зісталася тільки в Галичині та на Волині, і вона по татарськім погромі 
продержалася ще цілих сто літ.

20. Король Данило. Саме тоді, коли татари йшли на Україну, держава 
Галицько-Волинська вийшла з внутрішніх замішань, стала міцною, сильною, 
одностайною під володінням Романових синів Данила й Василька. Скоро по 
Батиєвім поході вони погромили останнього претендента на галицький стіл, 
князя Ростислава, зятя угорського короля, котрого угри підтримували проти 
Романовичів, і по сім настав спокій. Данило взяв собі Галичину, Василь-
ко – Волинь, але, як перед тим, так і потім, брати жили в незвичайній згоді 
й тіснім порозумінні, так що того поділу між ними не було слідно, й обидві 
землі були, властиво, одною сильною, одностайною державою. Татарський 
погром пролетів над нею, починив руїну по дорозі, але не захитав тутешнього 
устрою й тутешніх відносин.

Навіть питання про татарську зверхність – чи має хан і орда татарська 
власть також над Західною Україною, якийсь час зіставалося невиясненим. 

Але недовго. Десь в р. 1245 татари прислали до Данила, аби віддав Галич 
якомусь іншому князеві, що випросив собі від татар грамоту на галицьке кня-
ження. Данило побачив, що як він не поклониться ханові, не признає зверхньої 
власті його над собою, то Орда знайде на нього якогось претендента і не дасть 
йому спокою. З стидом і жалем мусив їхати в Орду й поклонитися ханові. 
Хан прийняв його з честю, але дав йому почути свою власть. З гірким чуттям 
оповідає вірний Данилові літописець, як хан, частуючи Данила кумисом, казав 
йому: “Ти вже тепер наш, татарин! Пий же наше пиття”.

Данило дістав від хана підтвердження своїх прав на свої землі, але за те 
мусив признати себе татарським холопом, підручником.

“І прийшов він у свою землю, і стрів його брат і сини, плакалися з його 
обиди, але й ще більше тішилися, що вернувся цілий”.

Та хоч гірко й соромно було Данилові кланятися татаринові, але зате ся 
подорож дуже зміцнила його становище. Ніхто з сусідів не важився тепер 
зачіпатися з Данилом, щоб не накликати на себе татар, перед котрими тоді 
тряслася ціла Європа й боязно наслухувала, чи не збираються вони новим 
походом на захід.

Данило, одначе, не мирився з підданством татарам і ждав тільки хвилі, щоб 
скинути його з себе та вирвати з татарських рук і Київщину. Рух тамошних 
громад проти князівсько-дружинного устрою вважав він дуже небезпечним 
для себе, тим більше, що татари пробували поширити той рух також у га-
лицько-волинських землях і знаходили до того охочих. Тому Данило вважав 
доконче потрібним зломити сей рух і татарську зверхність, що на тім руху 
опиралась.

Під час своєї подорожі до татар Данило стрівся з послами від папи, тобто 
найвищого владики західної католицької церкви. Вони також їхали до хана і 
в дорозі наговорили Данилові, як то папа збирає для боротьби з татарами всі 
християнські держави Європи. Вони радили Данилові удатися під опіку папи 
і, вернувшися додому, Данило з братом справді почали переговори з папою, 
щоб дістати від нього поміч. Але сам папа помочі не міг дати, натомість за-
охочував прийняти віру католицьку, тобто змінити те, в чім ріжнилася від неї 
віра православна, а для заохоти обіцяв Данила коронувати королем. Данило 
на корону не дуже лакомився, та й татар боявся роздражнити, але родина 
намовила його, і 1253 року папський легат (посол), що приїхав з короною, 
коронував Данила в Дорогичині.

Але побачивши, що помочі від папи не дістане, Данило скоро залишив 
зносини з папою, тим більше, що ті переговори про прилучення українців до 
католицької церкви будили невдоволення серед громадянства. В докір Да-
нилові та його зносинам з папою оповідали про його батька Романа, що йому 
теж папа давав корону й обіцював поміч “меча святого Петра”, але Роман на 
те не звабився: він показав свій меч папському послові й сказав, що поки має 
власний, чужого меча не потребує.
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Багато в тім завинилися князі. Хоч яка велика й сильна була орда татар-
ська, але якби вони спільно й однодушно заходилися боронитись від неї, то, 
мабуть, би й відборонились, а в кождім разі – не дали б на таке знищення 
своїх земель татарам. Вони ж не думали про се, не помагали один другому, 
кождий боронив свого города, але не мав сили, – або й таке було, що лишав 
людей на ласку Божу та тікав куди видно. Тому-то, як показалося, що князі 
не вміють оборонити землю від татар або й бояться з ними боротися, в ріжних 
місцях на Україні люди постановили не слухатись князів і не приймати їх до 
себе більше, а здатись на ласку татарам і тільки їх слухатись.

Знаємо вже, що з княжої управи, з княжих урядників і слуг люди були 
і без того дуже невдоволені, жалілись на здирства й неправди. Тепер хотіли 
зовсім відчепитись від князів, за поміччю татарів. Бо коли мали й татарам дань 
давати, і князям, а князі їх не могли нічим від татар захистити, то за краще 
вважали мати діло тільки з татарами та їх ласки шукати. До того надіялися, 
що татари не будуть мішатися до їх справ, а хотіли жити собі по своїй волі, 
без князів та їх начальників, хоч би під татарами.

Знаємо, що так було в Київщині й на Волині по ріжних місцях, а мабуть, 
і ще подекуди. Коли князі хотіли силою змусити тих людей до послушності 
потім, як татари пішли собі над Волгу, люди не давались, боронились аж до 
останнього та кликали в поміч татар. А татарам се було на руку, бо князів 
вони боялись, що ті колись при добрій нагоді схочуть відборонитись, а самі 
люди, як почне жити кожна громада осібно, – для татар будуть зовсім без-
печні: що схочеш, те можна буде з ними зробити.

Так на довший час не стало майже зовсім князів в Київщині та Переяслав-
щині. В Чернігівщині князі позоставались, але такі були дрібні та безсильні, 
що нічого не значили. Намножилось їх за той час без кінця, і татари робили з 
ними, що хотіли, не раз без вини убивали або проганяли. Сильна держава на 
Україні зісталася тільки в Галичині та на Волині, і вона по татарськім погромі 
продержалася ще цілих сто літ.

20. Король Данило. Саме тоді, коли татари йшли на Україну, держава 
Галицько-Волинська вийшла з внутрішніх замішань, стала міцною, сильною, 
одностайною під володінням Романових синів Данила й Василька. Скоро по 
Батиєвім поході вони погромили останнього претендента на галицький стіл, 
князя Ростислава, зятя угорського короля, котрого угри підтримували проти 
Романовичів, і по сім настав спокій. Данило взяв собі Галичину, Василь-
ко – Волинь, але, як перед тим, так і потім, брати жили в незвичайній згоді 
й тіснім порозумінні, так що того поділу між ними не було слідно, й обидві 
землі були, властиво, одною сильною, одностайною державою. Татарський 
погром пролетів над нею, починив руїну по дорозі, але не захитав тутешнього 
устрою й тутешніх відносин.

Навіть питання про татарську зверхність – чи має хан і орда татарська 
власть також над Західною Україною, якийсь час зіставалося невиясненим. 

Але недовго. Десь в р. 1245 татари прислали до Данила, аби віддав Галич 
якомусь іншому князеві, що випросив собі від татар грамоту на галицьке кня-
ження. Данило побачив, що як він не поклониться ханові, не признає зверхньої 
власті його над собою, то Орда знайде на нього якогось претендента і не дасть 
йому спокою. З стидом і жалем мусив їхати в Орду й поклонитися ханові. 
Хан прийняв його з честю, але дав йому почути свою власть. З гірким чуттям 
оповідає вірний Данилові літописець, як хан, частуючи Данила кумисом, казав 
йому: “Ти вже тепер наш, татарин! Пий же наше пиття”.

Данило дістав від хана підтвердження своїх прав на свої землі, але за те 
мусив признати себе татарським холопом, підручником.

“І прийшов він у свою землю, і стрів його брат і сини, плакалися з його 
обиди, але й ще більше тішилися, що вернувся цілий”.

Та хоч гірко й соромно було Данилові кланятися татаринові, але зате ся 
подорож дуже зміцнила його становище. Ніхто з сусідів не важився тепер 
зачіпатися з Данилом, щоб не накликати на себе татар, перед котрими тоді 
тряслася ціла Європа й боязно наслухувала, чи не збираються вони новим 
походом на захід.

Данило, одначе, не мирився з підданством татарам і ждав тільки хвилі, щоб 
скинути його з себе та вирвати з татарських рук і Київщину. Рух тамошних 
громад проти князівсько-дружинного устрою вважав він дуже небезпечним 
для себе, тим більше, що татари пробували поширити той рух також у га-
лицько-волинських землях і знаходили до того охочих. Тому Данило вважав 
доконче потрібним зломити сей рух і татарську зверхність, що на тім руху 
опиралась.

Під час своєї подорожі до татар Данило стрівся з послами від папи, тобто 
найвищого владики західної католицької церкви. Вони також їхали до хана і 
в дорозі наговорили Данилові, як то папа збирає для боротьби з татарами всі 
християнські держави Європи. Вони радили Данилові удатися під опіку папи 
і, вернувшися додому, Данило з братом справді почали переговори з папою, 
щоб дістати від нього поміч. Але сам папа помочі не міг дати, натомість за-
охочував прийняти віру католицьку, тобто змінити те, в чім ріжнилася від неї 
віра православна, а для заохоти обіцяв Данила коронувати королем. Данило 
на корону не дуже лакомився, та й татар боявся роздражнити, але родина 
намовила його, і 1253 року папський легат (посол), що приїхав з короною, 
коронував Данила в Дорогичині.

Але побачивши, що помочі від папи не дістане, Данило скоро залишив 
зносини з папою, тим більше, що ті переговори про прилучення українців до 
католицької церкви будили невдоволення серед громадянства. В докір Да-
нилові та його зносинам з папою оповідали про його батька Романа, що йому 
теж папа давав корону й обіцював поміч “меча святого Петра”, але Роман на 
те не звабився: він показав свій меч папському послові й сказав, що поки має 
власний, чужого меча не потребує.
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Відносини з татарами у Данила тим часом настільки вже попсувалися, що 
й, стративши надію на своїх сусідів, угрів і поляків, Данило власними силами 
рішився почати війну з татарами. Він вислав свої полки на “людей татар-
ських” на Побужжя і Погорину, на теперішнім Поділлі та Волині, другого 
року воював підвласні татарам громади над Случею і Тетеревом в Київщині. 
Громади не піддавалися, а й піддавшися, наново відпадали. Данило, боячися, 
що, як не здавити сього руху, то він може зовсім зруйнувати політичне життя 
України, завзявся знищити його. Не спинявся перед суворими карами: палив 
непокірні міста, віддавав людей в неволю. За поміччю союзного литовського 
князя Мендовга збирався йти далі, до Києва, підбити собі Київщину. Та 
литовці не поспіли на час, і Данило похід відложив. Але тим часом, поки він 
знову до нього взявся, обставини так змінилися, що не було чого й думати 
про боротьбу з татарами.

За Данилові походи пограничний воєвода татарський розпочав був похід 
на Волинь; але його сили були для сього заслабкі. Тоді з Орди прибув інший 
воєвода Бурундай з великим військом. Але не покладаючися на силу, він 
задумав зломити сили Романовичів хитрим підступом: поводився з ними по-
приятельськи, називав “мирниками”, ординськими союзниками, не підданими. 
Так заспокоївши їх увагу, розголосив скрізь, що йде походом на Польщу через 
Волинь, і, приступивши до волинської границі, послав до князів, щоб стріли 
його, як свого старшого, інакше буде вважати їх за ворогів. Аж тепер зрозу-
міли Романовичі ту татарську хитрість. Були зовсім не приготовані, гуляли 
на весіллі Василькової доньки. Мусили їхати до Бурундая з поклоном. А той, 
маючи їх у своїх руках, зажадав, щоб вони знищили укріплення своїх городів, 
зробили свою землю безборонною від татар. Не осмілилися противитися, 
бувши в руках Бурундая; мусили послати своїх людей розкидати укріплення. 
Тільки Холм, улюблене місто Данила, котре він вибрав і прикрасив гарними 
будовами і сильними укріпленнями, зісталося не зруйноване – князі натяк-
нули тутешньому намісникові, аби не послухав їх людей – і той догадавсь і 
не піддавсь татарам.

Сей удар добив Данила. Впали його сміливі плани боротьби з татарами. 
Даремно шукав помочі у сусідів, даремно силкувався зміцнити свої сили 
прилученням сусідніх земель польських і литовських; хоч і захопив деякі 
важні городи, наприклад, Люблін, і деякі волості литовські для своїх синів, 
але широкі його плани й тут не здійснилися, підрізані татарською напастю.

Не міг освоїтися з гадкою про татарську власть над собою, як московські 
князі, що під татарською зверхністю скріпляли свою силу і власть. Розхору-
вався й умер скоро після Бурундаєвого погрому (1264 р.).

21. Галицько-Волинська держава при Даниловичах. Те, що не вдалось 
здійснити Данилу, не вдалось також і його наступникам. Галицько-Волинська 
держава простояла ще довго. Часами доходила значної сили й значіння. Але 
не вдавалось їй захопити також Східну Україну, а тим менше – розширитись 

скільки-небудь тривко коштом своїх західних сусідів, хоч до сього бралися 
декотрі князі дуже енергічно. На сході далі, мабуть, стояла на перешкоді 
Татарщина, а західні землі були занадто чужі, щоб їх прив’язати скільки-
небудь тривко. Світла зірниця блиснула була Даниловичам в землях литов-
ських: один з них дістав навіть великокняжий стіл на Литві, але вмер скоро, і 
литовські землі відійшли від Даниловичів. Згодом галицькі князі тратять там 
всякі впливи, а далі Литовське князівство стає небезпечним сусідом і починає 
простягати руки й по галицько-волинські землі. Татари теж часом давалися 
взнаки, особливо в часи розстрою в Орді, як боролися ріжні татарські верхо-
води. Але загалом зверхність татарська не була тут така тяжка, як у землях 
московських і східних українських. Татари не мішалися у внутрішні справи, 
вдоволяючися грошевими сумами, які побирали від часу до часу.

По смерті Данила якийсь час старшим лишився його брат Василько, але 
він недовго пережив брата, а по смерті Василька не стало давнішої згоди 
серед братаничів. З-поміж Данилових синів визначався особливо князь Лев, 
енергічний, властолюбний, завидущий і запопадливий. Силкувався заволодіти 
сусідніми польськими землями, навіть на краківськім столі засісти, але се не 
вдавалося. Пробував заволодіти також закарпатською угорською Україною, 
користаючи з замішань на Угорщині, здається, якийсь час володів нею, бо 
в однім документі Григорій, наджупан березької столиці, називає себе його 
урядником.

На Волині правив Володимир Василькович, князь дуже добрий, приятель 
книжності і штуки – “книжник великий і філософ, якого не було перед ним 
у цілій землі і по нім не буде”, – так відзивається про нього літописець. Але 
він був тихої вдачі, до того зламаний хоробою, що не давала йому можності 
виявити енергічної діяльності. Згодом, з початком XIV в. повмирали Ро-
мановичі волинські, і всі землі галицько-волинські зібралися знову в одних 
руках – князя Юрія, сина Льва Даниловича. Був се князь могутній, прави-
тель добрий, і земля тішилася під його пануванням спокоєм і достатком; так 
говорить звістка польського літописця, і те саме кажуть деякі пізніші спо-
мини (галицької або волинської літописі для сього часу вже не маємо і дуже 
мало що знаємо про життя сих країв). Для пізніших часів панування Юрія 
зісталося золотою добою світлості, багатства і слави Галицько-Волинської 
держави. На печаті своїй Юрій титулується “королем Руси”, як і його дід. 
Самого його ся печать представляє поважним, величним старцем, з довгою 
бородою, на троні, з скипетром в руках.

На його часи (а може, й ще раніші – часи Львові) припадає важна по-
дія: церковний розділ України. Після того як Київ підупав, київські митро-
полити стали все частіше перебувати в північних, суздальсько-московських 
землях, а 1299 р. митрополит після одного татарського пополоху таки й 
зовсім туди перебрався. Тоді галицькі князі вистаралися собі у патріарха і 
цісаря візантійського, щоб у них була осібна митрополія, і так ослабла ще 
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Відносини з татарами у Данила тим часом настільки вже попсувалися, що 
й, стративши надію на своїх сусідів, угрів і поляків, Данило власними силами 
рішився почати війну з татарами. Він вислав свої полки на “людей татар-
ських” на Побужжя і Погорину, на теперішнім Поділлі та Волині, другого 
року воював підвласні татарам громади над Случею і Тетеревом в Київщині. 
Громади не піддавалися, а й піддавшися, наново відпадали. Данило, боячися, 
що, як не здавити сього руху, то він може зовсім зруйнувати політичне життя 
України, завзявся знищити його. Не спинявся перед суворими карами: палив 
непокірні міста, віддавав людей в неволю. За поміччю союзного литовського 
князя Мендовга збирався йти далі, до Києва, підбити собі Київщину. Та 
литовці не поспіли на час, і Данило похід відложив. Але тим часом, поки він 
знову до нього взявся, обставини так змінилися, що не було чого й думати 
про боротьбу з татарами.
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одна зв’язь Західної України з Східною (бо Подніпров’я далі зісталося при 
давній митрополії).

По Юрію зісталося двох синів, Андрій і Лев, але з початком 1320-х 
років не стало їх обох, і вони не зіставили мужеського потомства. Се було 
дуже небезпечно для Галицько-Волинської держави, з усіх сторін окруженої 
зависними, завидющими сусідами, що чекали тільки якогось замішання, аби 
нею поживитися. Внутрішні замішання на Угорщині, в Польщі, в Литві, що 
манили галицько-волинських князів надіями щось урвати з тих земель, в сім 
часі утихли: сі держави упорядкувалися і тепер прийшла черга на Галицько-
Волинську державу ждати від них напасті при першій нагоді. Але сим разом, 
видко, ніяких значніших замішань ні в Галичині, ні на Волині не сталося, бояри 
покликали на князя до себе сестринича померших Юріївичів, сина Юріївни 
Марії, Тройдена, князя мазовецького (в Польщі), Болеслава на ім’я. Хре-
щений був католиком, а тепер прийняв православну віру й друге ім’я Юрія, 
на честь свого діда, і в 1325 р. засів на галицько-волинськім престолі.

Становище його було, одначе, нелегке. Він все-таки був чуженицею, всі 
дивилися на нього підозріливо, а бояри вважали, що він з їх ласки дістався на 
стіл і хотіли всім правити його іменем. Се йому не подобалося, він обсаджував 
себе повірниками своїми, ріжними зайдами, чехами й німцями, а се давало 
привід до незадоволення. Говорили про нього, що він сприяє католикам тільки, 
хоче завести католицьку віру, викорінити православну. Бояри, невдоволені 
Юрієм-Болеславом, що він не слухає їх так, як хотіли вони, самі ширили 
такі поголоски на нього й викликали невдоволення в народі, що він наводить 
німців, дає їм усякі права, а українців собі легковажить.

Помітивши се невдоволення, Польща й Угорщина задумали скористати з 
сього, щоб захопити собі галицько-волинські землі. Угорський король вважав, 
що Галичина має до нього належати на тій підставі, що за Данила угорський 
король якийсь час володів нею. Але з Казимиром, королем польським, він 
уложився в справи обопільного наслідування – якщо в одного не буде си-
нів, скажім у польського короля, то його держава Польська переходила до 
угорського короля, і навпаки. Угорський король обіцяв Казимирові помогти 
здобути галицько-волинські землі, відступав їх йому в державу, тільки за-
держував для Угорщини право викупу.

Бояри тим часом, незадоволені Юрієм-Болеславом, завели зносини з кня-
жичем литовським Любартом, жонатим з галицько-волинською княжною – 
змовлялися посадити його у себе князем. Уложивши з ними угоду, зробили 
змову на Юрія-Болеслава і в 1340 р. отруїли його в Володимирі. По краю 
скрізь пішло зараз повстання, повбивали тих нелюбих католиків-чужинців, 
наведених Юрієм-Болеславом. Любарта закликано й посаджено на столі в 
Володимирі. Галичиною стало правити боярське правління, що своїм князем 
признавало Любарта, а стояло під началом Дмитра Дєдька, “наставника або 
начальника Руської землі”, – так зве він себе в одній своїй грамоті.

Тоді зараз же, на першу вість про смерть Юрія-Болеслава, на основі 
попередньої угоди, рушило в Галичину угорське військо під началом коро-
лівського воєводи і польське під проводом самого короля. Дєдько, зачувши 
про польський і угорський похід, покликав на поміч татар. Угри вернулись 
з дороги. Казимир, довідавшись про татар, теж злякався і, покинувши ті 
пограничні замки, які встиг узяти, пішов чимскорше назад з добичею, яку 
встиг захопити. Слідом прийшли вісті, що татари готовлять великий похід на 
Польщу за сей польський набіг на Галичину. Се дуже затривожило Казимира 
і він зачав переговори з Дєдьком, щоб той не насилав татар. Так сталась умо-
ва – Казимир присяг не зачіпати Галичини, а Дєдько – не зачіпати Польщі.

Здавалось, що Галицько-Волинська держава щасливо вийшла з небез-
пеки. Але Казимир, наважившись на Галичину, не в’язався своєю присягою. 
Як тільки проминула татарська гроза, він зараз же вернувся до свого замислу 
й, випросивши у папи розрішення від присяги, став тільки чекати години, щоб 
ударити на Галичину. Минуло, одначе, кілька літ, доки йому удалось захо-
пити її. В році 1349, намовивши татар, щоб не мішались у галицькі справи, 
Казимир несподіваним нападом захопив Галичину і частину Волині. І так 
розпочалася боротьба між ним і Любартом, що зробила кінець Галицько-
Волинській державі.

22. Державне і громадське життя київської і галицької доби. Годить-
ся нам тепер поглянути, який був політичний і громадський устрій за часів 
державного українського життя.

Ми бачили, що Україна складалася з більших і менших князівств, старших 
і менших, і вони з розмноженням княжого роду все ділилися й меншали пере-
важно. Київський князь вважався найстаршим між князями, “замість батька”, 
і його інші князі мали слухатися. Якийсь час так і було – особливо коли на 
київськім столі траплявся князь енергічний, сильний. Але з другої половини 
XII в. старшими хочуть бути суздальські князі і умисно підривають київських, 
а далі, з кінцем XII в., для всеї Західної України стають старшими галицькі 
князі. Київ ще якийсь час зіставався політичним осередком Подніпров’я, а 
далі тратить і тут своє значіння.

В своїм внутрішнім правлінні всі князі вважалися вповні самостійними, 
один князь другому не мав мішатися в правління. Князь правив, опираючися 
на свою дружину, яку тримав з своїх грошей, з тих доходів і даней, які на 
нього йшли.

Спочатку ся дружина була дуже рухома: вона, як і князі, переходила з 
землі до землі, з князями і без них; далі осідується, сказати б, вростає в зем-
лю й зливається з земським боярством і доходить великих впливів в управі, 
бо ся управа, законодавство, політика, суд, накладання і збирання податків, 
лежали в руках князя і його дружини, що правила його іменем, а дружина – се 
було сливе те ж саме, що земське боярство, особливо в Західній Україні, – в 
Галичині й на Волині.
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одна зв’язь Західної України з Східною (бо Подніпров’я далі зісталося при 
давній митрополії).

По Юрію зісталося двох синів, Андрій і Лев, але з початком 1320-х 
років не стало їх обох, і вони не зіставили мужеського потомства. Се було 
дуже небезпечно для Галицько-Волинської держави, з усіх сторін окруженої 
зависними, завидющими сусідами, що чекали тільки якогось замішання, аби 
нею поживитися. Внутрішні замішання на Угорщині, в Польщі, в Литві, що 
манили галицько-волинських князів надіями щось урвати з тих земель, в сім 
часі утихли: сі держави упорядкувалися і тепер прийшла черга на Галицько-
Волинську державу ждати від них напасті при першій нагоді. Але сим разом, 
видко, ніяких значніших замішань ні в Галичині, ні на Волині не сталося, бояри 
покликали на князя до себе сестринича померших Юріївичів, сина Юріївни 
Марії, Тройдена, князя мазовецького (в Польщі), Болеслава на ім’я. Хре-
щений був католиком, а тепер прийняв православну віру й друге ім’я Юрія, 
на честь свого діда, і в 1325 р. засів на галицько-волинськім престолі.

Становище його було, одначе, нелегке. Він все-таки був чуженицею, всі 
дивилися на нього підозріливо, а бояри вважали, що він з їх ласки дістався на 
стіл і хотіли всім правити його іменем. Се йому не подобалося, він обсаджував 
себе повірниками своїми, ріжними зайдами, чехами й німцями, а се давало 
привід до незадоволення. Говорили про нього, що він сприяє католикам тільки, 
хоче завести католицьку віру, викорінити православну. Бояри, невдоволені 
Юрієм-Болеславом, що він не слухає їх так, як хотіли вони, самі ширили 
такі поголоски на нього й викликали невдоволення в народі, що він наводить 
німців, дає їм усякі права, а українців собі легковажить.

Помітивши се невдоволення, Польща й Угорщина задумали скористати з 
сього, щоб захопити собі галицько-волинські землі. Угорський король вважав, 
що Галичина має до нього належати на тій підставі, що за Данила угорський 
король якийсь час володів нею. Але з Казимиром, королем польським, він 
уложився в справи обопільного наслідування – якщо в одного не буде си-
нів, скажім у польського короля, то його держава Польська переходила до 
угорського короля, і навпаки. Угорський король обіцяв Казимирові помогти 
здобути галицько-волинські землі, відступав їх йому в державу, тільки за-
держував для Угорщини право викупу.

Бояри тим часом, незадоволені Юрієм-Болеславом, завели зносини з кня-
жичем литовським Любартом, жонатим з галицько-волинською княжною – 
змовлялися посадити його у себе князем. Уложивши з ними угоду, зробили 
змову на Юрія-Болеслава і в 1340 р. отруїли його в Володимирі. По краю 
скрізь пішло зараз повстання, повбивали тих нелюбих католиків-чужинців, 
наведених Юрієм-Болеславом. Любарта закликано й посаджено на столі в 
Володимирі. Галичиною стало правити боярське правління, що своїм князем 
признавало Любарта, а стояло під началом Дмитра Дєдька, “наставника або 
начальника Руської землі”, – так зве він себе в одній своїй грамоті.

Тоді зараз же, на першу вість про смерть Юрія-Болеслава, на основі 
попередньої угоди, рушило в Галичину угорське військо під началом коро-
лівського воєводи і польське під проводом самого короля. Дєдько, зачувши 
про польський і угорський похід, покликав на поміч татар. Угри вернулись 
з дороги. Казимир, довідавшись про татар, теж злякався і, покинувши ті 
пограничні замки, які встиг узяти, пішов чимскорше назад з добичею, яку 
встиг захопити. Слідом прийшли вісті, що татари готовлять великий похід на 
Польщу за сей польський набіг на Галичину. Се дуже затривожило Казимира 
і він зачав переговори з Дєдьком, щоб той не насилав татар. Так сталась умо-
ва – Казимир присяг не зачіпати Галичини, а Дєдько – не зачіпати Польщі.

Здавалось, що Галицько-Волинська держава щасливо вийшла з небез-
пеки. Але Казимир, наважившись на Галичину, не в’язався своєю присягою. 
Як тільки проминула татарська гроза, він зараз же вернувся до свого замислу 
й, випросивши у папи розрішення від присяги, став тільки чекати години, щоб 
ударити на Галичину. Минуло, одначе, кілька літ, доки йому удалось захо-
пити її. В році 1349, намовивши татар, щоб не мішались у галицькі справи, 
Казимир несподіваним нападом захопив Галичину і частину Волині. І так 
розпочалася боротьба між ним і Любартом, що зробила кінець Галицько-
Волинській державі.

22. Державне і громадське життя київської і галицької доби. Годить-
ся нам тепер поглянути, який був політичний і громадський устрій за часів 
державного українського життя.

Ми бачили, що Україна складалася з більших і менших князівств, старших 
і менших, і вони з розмноженням княжого роду все ділилися й меншали пере-
важно. Київський князь вважався найстаршим між князями, “замість батька”, 
і його інші князі мали слухатися. Якийсь час так і було – особливо коли на 
київськім столі траплявся князь енергічний, сильний. Але з другої половини 
XII в. старшими хочуть бути суздальські князі і умисно підривають київських, 
а далі, з кінцем XII в., для всеї Західної України стають старшими галицькі 
князі. Київ ще якийсь час зіставався політичним осередком Подніпров’я, а 
далі тратить і тут своє значіння.

В своїм внутрішнім правлінні всі князі вважалися вповні самостійними, 
один князь другому не мав мішатися в правління. Князь правив, опираючися 
на свою дружину, яку тримав з своїх грошей, з тих доходів і даней, які на 
нього йшли.

Спочатку ся дружина була дуже рухома: вона, як і князі, переходила з 
землі до землі, з князями і без них; далі осідується, сказати б, вростає в зем-
лю й зливається з земським боярством і доходить великих впливів в управі, 
бо ся управа, законодавство, політика, суд, накладання і збирання податків, 
лежали в руках князя і його дружини, що правила його іменем, а дружина – се 
було сливе те ж саме, що земське боярство, особливо в Західній Україні, – в 
Галичині й на Волині.
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Князь на раді з своєю старшою дружиною, що звалася боярами, уставляв 
всякі закони і правила для людей своєї землі.

Він уважався єдиним суддею по всім справам, сам правив суд, коли мав час 
і змогу, а коли його не було на місці, заступали його слуги, а по інших місцях 
його намісники – посадники або воєводи. Вони іменем князя порядкували 
місцеві справи, пильнували оборони і спокою.

Князь накладав податки, збільшував їх, коли вважав потрібним, і доручав 
своїм слугам і дружині збирати їх.

Вся військова справа була в руках князя, він сам правив військом, і се 
вважалось певнішим, щоб він сам військом кермував, “бо боярина не всі 
слухались”.

Громадянство мішалося до правління тільки часами, коли бачило непо-
рядки. В деяких землях такі “віча” громадські, де розбиралися й обговорю-
валися всякі справи, були досить частим явищем, князі признавали се право 
за вічем – ставити жадання, а навіть зміняти князів, коли вони не йшли в лад 
громаді. Але як князь себе чув досить сильним, то він не дуже прислухався 
до сього всього й старався придавити таку діяльність віча. Віче, одначе, теж 
було виразом не так всього громадянства, як його вищих верств, особливо 
міського боярства.

Простий нарід взагалі не мав впливу; княжа управа стояла під впливами 
боярства, а селянство і просте міщанство через ті недогоди, які переживала 
Україна, попадало все в більшу власть боярської верстви.

В княжих усобицях і половецьких та татарських наїздах багато руйнувало-
ся людей й їх господарств. Щоб наладити хазяйство, купити худобу, побуду-
ватися, люди мусили позичатися у багатих людей, бояр, і потім за невиплатні 
довги часто попадали в неволю. На місце свобідної людності зростало все 
більше число людей несвобідних – хлопів, челяді, і півсвобідних – наймитів 
і закупів, що відробляли своєю працею свої довги і дуже часто кінець кінцем 
також попадали в вічну неволю.

Княжа управа і право, як бачимо з усього, більше дбали про інтереси та 
вигоди маючих властителів, бояр, ніж про простий нарід, і коли заступалися за 
нього, то хіба як боялися народного повстання або з причин інших незвичайних 
прояв. Так, в збірнику наших законів, в додатках до старої “Руської правди”, 
маємо такі постановлення Мономаха з боярами. Одного разу в Києві сталося 
повстання против багатих людей, купців тощо – Мономах постановив, щоб 
на будуче проценти за позичені гроші були нижчі, бо видко, що занадто до-
пекли людям занадто високі проценти.

Не дуже підіймала свій голос в обороні народу й церква, що виросла 
в невільницьких відносинах Візантії: сам цісар уважався головою у всяких 
церковних справах, духовні корилися йому у всім і таку звичку перенесли на 
Україну, шукали у всім помочі, радили слабшим і залежним, аби слухалися і 
корилися, аніж стримували сильних і могутніх, аби не зловживали своєї сили.

Придавлені такою економічною неволею, а не вміючи добитися собі голосу 
в політичнім житті й змінити неприхильні громадські й політичні обставини, 
люди не цінили свого державного життя. Тим пояснюються такі явища, що 
наші громади піддавалися під безпосередню власть татар, аби спекатися кня-
зів і боярства, і зовсім спокійно, без боротьби, переходили потім під власть 
литовських князів. Терплячи від ласки князя та бояр більше громадських 
та господарських недогод, вони не оцінювали тої ваги, яку мало самостійне 
державне життя для життя народного, національного. Тим часом з націо-
нального становища багато значило, що ся державна самостійність боронила 
наш нарід від поневолення його іншими народами і від використування наших 
сил економічних і культурних для розвою і зміцнення культури якоїсь іншої 
державної, пануючої народності.

Поки державний устрій був свій, князі, боярство і церква стояли на тій 
самій народній підставі, що й маси народні. Засобами й силами держави й 
народу приготовляли й розвивали національну культуру. Ся культура і тепер 
до певної міри служила інтересам народних мас, а ще більше мала послужити 
йому з дальнішим розвоєм народним і сильнішим розвоєм своїм.

В сю добу культурне життя – освіта, школа, письменство, мистецька 
творчість – підпали дуже сильному впливу церковному, візантійському, і се 
в значній мірі відірвало його від народного життя, відчужило від народу. Але 
під чужою, церковною покривкою проривалися й тепер сильні своєнародні 
течії, а з дальшим розвоєм народного життя сі народні течії повинні були 
брати гору над чужими елементами культури все більше і більше – коли б 
се народне життя не зазнало таких переворотів і потрясінь, які приніс йому 
упадок державного життя.

23. Освіта й письменство. Вище було згадано, що християнство на 
Україні і візантійські впливи зачалися, певно, ще геть перед Володимиром. 
Потім же, як властю його і його наступників (особливо Ярослава) воно було 
поширене по всіх землях Руської держави, візантійські впливи і візантійська 
культура взяли рішучу перевагу над іншими – особливо східними, персько-
арабськими.

Культурне життя надовго набрало сильної церковної закраски, що налягла 
і на освіту, і на письменство, і на артистичну творчість (мистецтво). Освіта 
й книжність вважалися помічним засобом для християнської побожності – 
аби через читання побожних книг люди набиралися християнського духу. 
Письменство головно було в руках духовенства, мистецтво теж переважно 
обернене було на потреби церкви, богослужіння. Але так було не тільки у 
нас, а і в Західній Європі в тих часах: світський, мирський елемент з часом 
скинув з себе церковну шкарлупу там, так само скинув би і у нас. Учились 
тільки люди духовні, або ті, що хотіли бути духовними.

Освіта довго держалася між духовенством; не поширювалася між людь-
ми, тому що сливе не було і шкільної науки. Наше духовенство переймало ті 
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Князь на раді з своєю старшою дружиною, що звалася боярами, уставляв 
всякі закони і правила для людей своєї землі.

Він уважався єдиним суддею по всім справам, сам правив суд, коли мав час 
і змогу, а коли його не було на місці, заступали його слуги, а по інших місцях 
його намісники – посадники або воєводи. Вони іменем князя порядкували 
місцеві справи, пильнували оборони і спокою.

Князь накладав податки, збільшував їх, коли вважав потрібним, і доручав 
своїм слугам і дружині збирати їх.

Вся військова справа була в руках князя, він сам правив військом, і се 
вважалось певнішим, щоб він сам військом кермував, “бо боярина не всі 
слухались”.

Громадянство мішалося до правління тільки часами, коли бачило непо-
рядки. В деяких землях такі “віча” громадські, де розбиралися й обговорю-
валися всякі справи, були досить частим явищем, князі признавали се право 
за вічем – ставити жадання, а навіть зміняти князів, коли вони не йшли в лад 
громаді. Але як князь себе чув досить сильним, то він не дуже прислухався 
до сього всього й старався придавити таку діяльність віча. Віче, одначе, теж 
було виразом не так всього громадянства, як його вищих верств, особливо 
міського боярства.

Простий нарід взагалі не мав впливу; княжа управа стояла під впливами 
боярства, а селянство і просте міщанство через ті недогоди, які переживала 
Україна, попадало все в більшу власть боярської верстви.

В княжих усобицях і половецьких та татарських наїздах багато руйнувало-
ся людей й їх господарств. Щоб наладити хазяйство, купити худобу, побуду-
ватися, люди мусили позичатися у багатих людей, бояр, і потім за невиплатні 
довги часто попадали в неволю. На місце свобідної людності зростало все 
більше число людей несвобідних – хлопів, челяді, і півсвобідних – наймитів 
і закупів, що відробляли своєю працею свої довги і дуже часто кінець кінцем 
також попадали в вічну неволю.

Княжа управа і право, як бачимо з усього, більше дбали про інтереси та 
вигоди маючих властителів, бояр, ніж про простий нарід, і коли заступалися за 
нього, то хіба як боялися народного повстання або з причин інших незвичайних 
прояв. Так, в збірнику наших законів, в додатках до старої “Руської правди”, 
маємо такі постановлення Мономаха з боярами. Одного разу в Києві сталося 
повстання против багатих людей, купців тощо – Мономах постановив, щоб 
на будуче проценти за позичені гроші були нижчі, бо видко, що занадто до-
пекли людям занадто високі проценти.

Не дуже підіймала свій голос в обороні народу й церква, що виросла 
в невільницьких відносинах Візантії: сам цісар уважався головою у всяких 
церковних справах, духовні корилися йому у всім і таку звичку перенесли на 
Україну, шукали у всім помочі, радили слабшим і залежним, аби слухалися і 
корилися, аніж стримували сильних і могутніх, аби не зловживали своєї сили.

Придавлені такою економічною неволею, а не вміючи добитися собі голосу 
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державне життя для життя народного, національного. Тим часом з націо-
нального становища багато значило, що ся державна самостійність боронила 
наш нарід від поневолення його іншими народами і від використування наших 
сил економічних і культурних для розвою і зміцнення культури якоїсь іншої 
державної, пануючої народності.
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і на освіту, і на письменство, і на артистичну творчість (мистецтво). Освіта 
й книжність вважалися помічним засобом для християнської побожності – 
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скинув з себе церковну шкарлупу там, так само скинув би і у нас. Учились 
тільки люди духовні, або ті, що хотіли бути духовними.
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способи, які були в Візантії. Там же зрідка тільки, при більших монастирях 
та катедральних церквах, велася наука більш на шкільний спосіб; звичайно ж, 
батьки давали дитину в науку письменній, найчастіше духовній людині, і так 
вчили її одинцем, або щонайбільше кількох таких учнів разом. Так учили у 
нас здебільшого, а через се освіта і книжність поширювалися досить пиняво.

Найчастіше наука кінчалася читанням, рідше писанням та рахунками. 
Всякі інші відомості добувалися читанням книг; але тих книг було мало, і то 
найбільше книги богослужебні. Тільки в більших осередках освіти можна було 
доступити вищої науки, навчитися писати літературно, по тодішнім поняттям, 
і вивчитися грецької мови, щоб читати грецькі книги без перекладу. Таких 
людей, що стали на верхах сучасної грецької освіти, ми стрічаємо вже від 
першого покоління по охрещенню – такий був митрополит Іларіон, пізніше, 
наприклад, Кирило, єпископ турівський, й автори деяких безіменних творів. 
Було їх, одначе, все-таки небагато, і більшість тодішніх письменників були 
самоуки, що писали, як уміли.

У грецькій літературі та в тих перекладах, які робилися у нас або приходили 
готові з країв болгарських і сербських, найбільше було творів церковних і релі-
гійних, призначених для зрозуміння християнства та направлення на побожне, 
християнське життя. Так і те письменство, що розвивалося у нас, найбільше 
йшло сею ж дорогою. Писалися проповіді, побожні поучення, життя святих 
місцевих. Таке писав митрополит Іларіон, автор похвали Володимиру Вел., 
св. Феодосій печерський, автор поучень, святий Нестор, що написав життя 
синів Володимира Вел. Бориса та Гліба і Феодосія печерського, ігумен Да-
нило, що описав свою подорож до Святої Землі. В XII в. звісні: митрополит 
Клим і Кирило, єпископ турівський, автори молитв і проповідей; в XIII в. 
Симон і Полікарп, автори печерських житей, дуже цікаво написаних, так що 
вони залюбки читались потім цілі віки. Ся збірка оповідань про печерських 
святих зветься Патерик Печерський: се була найбільше популярна книга з 
нашого старого письменства. От сих письменників знаємо поіменно; далеко 
більше зісталося по іменам нам незвісними, і самі писання їх пропали. Тому 
й не маємо справжнього поняття про старе письменство.

Поза релігійним письменством найбільш розвинулося літописання. Хоч 
воно вийшло в переважній часті з рук людей духовних і багато займається 
церковними справами, але дає дуже багато для зрозуміння тодішнього життя. 
Що знаємо з життя громадського – головно знаємо з літописей. Там заціліли 
уривки народних оповідань, пісень, писання літературні, документи. Деякі 
часті літописей визначаються незвичайно яскравим оповіданням. Мало котрий 
народ може похвалитися таким інтересним літописанням. А те ж, що маємо, 
се тільки уламки, відривки того старого літописання, що попали в літописні 
збірники, які дійшли наших часів.

Один такий збірник був уложений в Києві за часів Мономаха і сюди 
ввійшли старші пам’ятки київського літописання, се так звана Старша або 

Начальна літопиcь. За часів Даниловичів десь в північній Волині була уло-
жена друга збірка, де до Начальної літописі додані київські записки XII в., 
потім Галицька літопись часів Данила і волинські записки часів Володимира 
Васильковича. Без сеї дорогоцінної збірки ми знали б дуже мало що з укра-
їнської історії.

З інших нецерковних писань дуже цікава та наука Мономаха своїм ді-
тям, де він оповідає про своє життя. З творів поетичних зацілів один – до-
рогоцінне “Слово о полку Ігоревім”, зложене в Києві скоро після Ігоревого 
походу 1185 р. Воно визначається великою поетичною вартістю, гарними, 
яскравими образами, а зараз важне ще тим, що з нього видко, як сильно 
була розвинена у нас на Україні поезія світська, дружинна, подібна до такої 
ж візантійської та західної, французької. Довідуємось про деяких славних 
співців, про їх пісні. В їх піснях дещо дуже близьке до народної словесності, 
дещо йде з книжних грецьких впливів. Ні один слов’янський народ не має 
такої старої й коштовної пам’ятки.

24. Українська культура сеї доби й вага її. Не тільки в письменстві, в 
поетичній творчості києво-галицької доби українська культура стала високо, 
але і в іншім житті. Наприклад, високо сягнуло в тім часі наше право. З до-
датків до старої “Руської правди”, де зібрані закони з XII і XIII в., бачимо, 
що судячі не раз дуже глибоко задумувалися над тими справами, які попадали 
до них на суд. Маємо вироблені форми порядку судового, свідоцтв і доводів, 
вияснення того, коли провинникові треба тяжче справити в вину його вчи-
нок – коли він робив його з розмислом, або в перший раз, а коли вчинив його 
змалу, в сварці, або напідпитку. Дуже високо стояло також наше мистецтво 
київської та галицької доби: по захованим останкам старих будинків, малюван-
ня, виробах золотничих – дорогих окрасах маємо то бачити виразно і певно.

На всіх сих полях поруч з грецькими майстрами працювали наші місцеві 
митці, не тільки дуже зручно переймаючи незвичайно високе майстерство Ві-
зантії, найвище, яке тоді було на світі, але й вносили своє власне, оригінальне, 
влучно додаючи або зміняючи взірці грецької творчості.

Найбільше сеї свободи й оригінальності все-таки виявляють пам’ятки 
золотництва. Тут місцевий майстер від початку задержав за собою найбільш 
свободи від візантійського впливу і далі свобідно зв’язував взірці східні з ві-
зантійськими, старі традиції з новими модами. Хоч і тут в найбільш тонких 
роботах місцеві майстри не могли зрівнятися з візантійськими, але місцеве 
майстерство стояло незвичайно високо, особливо коли порівняти його з сучас-
ним майстерством французьким або німецьким. Україна XI–XIII в. стояла 
на рівні з Західною Європою в культурнім житті – воно було тут відмінне, 
бо стояло під іншими впливами, але не було нижче від західних земель.

В XII віку зносини України з Візантією ослабли, тому що стало трудно 
їздити степами, через половців, і Візантія в тім часі сильно підупала. Підупало 
в тім часі й українське Подніпров’я, й українське життя стало переливатися на 
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способи, які були в Візантії. Там же зрідка тільки, при більших монастирях 
та катедральних церквах, велася наука більш на шкільний спосіб; звичайно ж, 
батьки давали дитину в науку письменній, найчастіше духовній людині, і так 
вчили її одинцем, або щонайбільше кількох таких учнів разом. Так учили у 
нас здебільшого, а через се освіта і книжність поширювалися досить пиняво.

Найчастіше наука кінчалася читанням, рідше писанням та рахунками. 
Всякі інші відомості добувалися читанням книг; але тих книг було мало, і то 
найбільше книги богослужебні. Тільки в більших осередках освіти можна було 
доступити вищої науки, навчитися писати літературно, по тодішнім поняттям, 
і вивчитися грецької мови, щоб читати грецькі книги без перекладу. Таких 
людей, що стали на верхах сучасної грецької освіти, ми стрічаємо вже від 
першого покоління по охрещенню – такий був митрополит Іларіон, пізніше, 
наприклад, Кирило, єпископ турівський, й автори деяких безіменних творів. 
Було їх, одначе, все-таки небагато, і більшість тодішніх письменників були 
самоуки, що писали, як уміли.

У грецькій літературі та в тих перекладах, які робилися у нас або приходили 
готові з країв болгарських і сербських, найбільше було творів церковних і релі-
гійних, призначених для зрозуміння християнства та направлення на побожне, 
християнське життя. Так і те письменство, що розвивалося у нас, найбільше 
йшло сею ж дорогою. Писалися проповіді, побожні поучення, життя святих 
місцевих. Таке писав митрополит Іларіон, автор похвали Володимиру Вел., 
св. Феодосій печерський, автор поучень, святий Нестор, що написав життя 
синів Володимира Вел. Бориса та Гліба і Феодосія печерського, ігумен Да-
нило, що описав свою подорож до Святої Землі. В XII в. звісні: митрополит 
Клим і Кирило, єпископ турівський, автори молитв і проповідей; в XIII в. 
Симон і Полікарп, автори печерських житей, дуже цікаво написаних, так що 
вони залюбки читались потім цілі віки. Ся збірка оповідань про печерських 
святих зветься Патерик Печерський: се була найбільше популярна книга з 
нашого старого письменства. От сих письменників знаємо поіменно; далеко 
більше зісталося по іменам нам незвісними, і самі писання їх пропали. Тому 
й не маємо справжнього поняття про старе письменство.

Поза релігійним письменством найбільш розвинулося літописання. Хоч 
воно вийшло в переважній часті з рук людей духовних і багато займається 
церковними справами, але дає дуже багато для зрозуміння тодішнього життя. 
Що знаємо з життя громадського – головно знаємо з літописей. Там заціліли 
уривки народних оповідань, пісень, писання літературні, документи. Деякі 
часті літописей визначаються незвичайно яскравим оповіданням. Мало котрий 
народ може похвалитися таким інтересним літописанням. А те ж, що маємо, 
се тільки уламки, відривки того старого літописання, що попали в літописні 
збірники, які дійшли наших часів.

Один такий збірник був уложений в Києві за часів Мономаха і сюди 
ввійшли старші пам’ятки київського літописання, се так звана Старша або 

Начальна літопиcь. За часів Даниловичів десь в північній Волині була уло-
жена друга збірка, де до Начальної літописі додані київські записки XII в., 
потім Галицька літопись часів Данила і волинські записки часів Володимира 
Васильковича. Без сеї дорогоцінної збірки ми знали б дуже мало що з укра-
їнської історії.

З інших нецерковних писань дуже цікава та наука Мономаха своїм ді-
тям, де він оповідає про своє життя. З творів поетичних зацілів один – до-
рогоцінне “Слово о полку Ігоревім”, зложене в Києві скоро після Ігоревого 
походу 1185 р. Воно визначається великою поетичною вартістю, гарними, 
яскравими образами, а зараз важне ще тим, що з нього видко, як сильно 
була розвинена у нас на Україні поезія світська, дружинна, подібна до такої 
ж візантійської та західної, французької. Довідуємось про деяких славних 
співців, про їх пісні. В їх піснях дещо дуже близьке до народної словесності, 
дещо йде з книжних грецьких впливів. Ні один слов’янський народ не має 
такої старої й коштовної пам’ятки.

24. Українська культура сеї доби й вага її. Не тільки в письменстві, в 
поетичній творчості києво-галицької доби українська культура стала високо, 
але і в іншім житті. Наприклад, високо сягнуло в тім часі наше право. З до-
датків до старої “Руської правди”, де зібрані закони з XII і XIII в., бачимо, 
що судячі не раз дуже глибоко задумувалися над тими справами, які попадали 
до них на суд. Маємо вироблені форми порядку судового, свідоцтв і доводів, 
вияснення того, коли провинникові треба тяжче справити в вину його вчи-
нок – коли він робив його з розмислом, або в перший раз, а коли вчинив його 
змалу, в сварці, або напідпитку. Дуже високо стояло також наше мистецтво 
київської та галицької доби: по захованим останкам старих будинків, малюван-
ня, виробах золотничих – дорогих окрасах маємо то бачити виразно і певно.

На всіх сих полях поруч з грецькими майстрами працювали наші місцеві 
митці, не тільки дуже зручно переймаючи незвичайно високе майстерство Ві-
зантії, найвище, яке тоді було на світі, але й вносили своє власне, оригінальне, 
влучно додаючи або зміняючи взірці грецької творчості.

Найбільше сеї свободи й оригінальності все-таки виявляють пам’ятки 
золотництва. Тут місцевий майстер від початку задержав за собою найбільш 
свободи від візантійського впливу і далі свобідно зв’язував взірці східні з ві-
зантійськими, старі традиції з новими модами. Хоч і тут в найбільш тонких 
роботах місцеві майстри не могли зрівнятися з візантійськими, але місцеве 
майстерство стояло незвичайно високо, особливо коли порівняти його з сучас-
ним майстерством французьким або німецьким. Україна XI–XIII в. стояла 
на рівні з Західною Європою в культурнім житті – воно було тут відмінне, 
бо стояло під іншими впливами, але не було нижче від західних земель.

В XII віку зносини України з Візантією ослабли, тому що стало трудно 
їздити степами, через половців, і Візантія в тім часі сильно підупала. Підупало 
в тім часі й українське Подніпров’я, й українське життя стало переливатися на 
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захід, до Володимира і Галича, а тут були сильніші й тісніші зв’язки з західними 
краями – Німеччиною та Італією, через Угорщину і Чехію. Тому бачимо з 
тих часів в українськім мистецтві об’єднання старших українсько-візантій-
ських основ життя з взірцями західними. Тутешнє громадянство українське 
не цуралося їх, живучи в тісних зносинах з західними своїми сусідами. Через 
те не бачимо тут такого жаху перед католицтвом і католицькою вірою, який 
грецьке духовенство силкувалося прищепити в Східній Україні.

Князі заводять собі латинські канцелярії для зносин з західними землями, 
латинські печатки. По більших містах осідають колонії німецькі з німецьким 
правом і пересаджують західні порядки на Україну. В описах тутешніх церков 
раз у раз стрічаємо предмети західного виробу або фасону. Але мистецтво 
стоїть на основі українсько-візантійській, людність міцно держиться свого, і 
в своїх латинських грамотах князі зазначують свою національну свідомість, 
титулуючися “князями всеї Малої Руси”.

Ся назва якраз пішла з того часу і з Західної України, з того приводу, що 
там заснувалась осібна митрополія: греки стали по сім називати стару Київську 
митрополію, до котрої належала Східна Україна і північні великоросійські 
землі, “Великою Росією”, а землі галицької митрополії – “Малою Росією”. 
Але в ширше уживання пішли сі назви тільки значно пізніше.

Взагалі треба сказати, що національно-культурне життя України києво-
галицької доби представляється дуже інтересно. Воно повне життя, руху, 
енергії; обіцювало багато своїй народності, й навіть культурному людському 
життю взагалі. Дуже жалко, що упадок державного життя не дав йому розви-
нутися й підрубав його в самім корені. Правда, простому народові несолодко 
жилося під своїми князями та боярами, і мало його тішили ті культурні задатки. 
Але не стало легше йому, як на місце своїх прийшли чужі пани. Обставини 
суспільні й економічні через те не покращали, а погіршали, становище на-
роду – також. А національному і культурному життю нанесено такий удар, 
що від нього воно не могло поправитися і до нинішнього дня.

ДОБА ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКА
25. Литовські князі загортають українські землі. От так, як бачили 

ми, в середині XIV віку, в 1340-х роках, до решти ослабла й розпалась Укра-
їнська держава, й через те землі українські впали в руки литовських князів 
та королів польського та угорського.

Саме тоді, як на Україну впала татарщина, зав’язалась власна держава у 
народу литовського, і меткі войовничі князі литовські стали забирати сусідні 
з Литвою землі білоруські, а далі й українські. Вони були їм потрібні, щоб 
скріпити свою силу, збільшити свої засоби, бо землі сі були культурніші, 
краще упорядковані, краще організовані й загосподаровані, як литовські, 
бо литовська людність в своїх неприступних лісах дуже відстала в культурі 

й організації. Коли ж і їй заглянула біда у вічі – від німців, що, осівшися на 
Балтійськім побережжі, стали підбивати та руйнувати, палити й нищити їх 
край, – стали литовські князі шукати засобів в культурніших сусідніх землях 
слов’янських, входити в спілку з сусідніми князями, а по змозі – й загортали 
собі їх володіння.

Се виразно зазначилося вже під час татарської руїни в середині XIII в., 
за князя литовського Мендовга ж затривожило короля Данила, що сам думав 
про якнайбільше поширення своєї власті над сусідніми землями. На спілку з 
польськими князями і німцями Данило задумав зломити Мендовга й почав 
з ним війну. Мендовг, щоб відвести Данила, відступив його синові деякі з 
своїх земель в державу; потім Мендовгів син другому Даниловичу передав 
усе князівство литовське. Та той скоро вмер, а Данилові сини не вміли вико-
ристати нагоди. Мендовгову спадщину забрали інші литовські князі та знову 
зачали поширювати свою власть над сусідніми землями.

В першій четвертині XIV в., коли вимирав Романів рід на Волині і в 
Галичині, більше половини білоруських земель стояло вже під властю литов-
ських князів, і вони почали простягати руки також до земель українських. 
При останніх Даниловичах галицьких або зараз по їх смерті литовські князі 
захопили землю Берестейсько-Дорогичинську (Побужжя). Ще перед тим, 
мабуть, забрали вони землі Прип’ятські, Турово-Пінські. Про якогось князя 
литовського оповідається, що він в тих часах захопив великий шмат древ-
лянської землі, себто київського Полісся. При князі Гедиміні в 1320-х роках 
уже й Київ стояв під литовськими впливами, хоч тутешні князі були ніби під 
зверхністю татарською. Таким чином, вибираючи Любарта Гедиміновича га-
лицьким та волинським князем на місце Юрія-Болеслава, бояри тільки йшли 
назустріч цьому походові литовських князів на українські землі. І вибір сей 
найкраще показує, наскільки сей похід був мало противний місцевому грома-
дянству, коли воно само з своєї волі закликало до себе литовських княжат.

Се пояснюється тим, що литовські княжата, засідаючи по українських 
та білоруських землях, старались у всім приноровитися до місцевого життя, 
його порядків і культури. Вони старалися якнайменше вносити змін у міс-
цеві обставини: “Ми старини не рушаємо, а новини не уводимо”, – було їх 
правилом. Вони приймали православну віру, місцеву культуру, мову, одним 
словом, – ставали українськими або білоруськими князями, тільки з нової 
династії, й по змозі старалися далі продовжувати давніше заведені порядки 
місцевого життя.

З другого ж боку громадянству не раз таки приємно було, приймаючи 
литовського князя, покінчити з пережитими, докучливими княжими відноси-
нами старої династії, навіть у громадах, що свого часу виривалися з-під княжої 
власті й піддавались під татарську зверхність, встигла наскучити й татарщи-
на, особливо як настали непорядки в татарській Орді – з кінцем ХІІІ віку. 
Литовське ж князівство було в повній силі; приймаючи литовського князя, 
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захід, до Володимира і Галича, а тут були сильніші й тісніші зв’язки з західними 
краями – Німеччиною та Італією, через Угорщину і Чехію. Тому бачимо з 
тих часів в українськім мистецтві об’єднання старших українсько-візантій-
ських основ життя з взірцями західними. Тутешнє громадянство українське 
не цуралося їх, живучи в тісних зносинах з західними своїми сусідами. Через 
те не бачимо тут такого жаху перед католицтвом і католицькою вірою, який 
грецьке духовенство силкувалося прищепити в Східній Україні.

Князі заводять собі латинські канцелярії для зносин з західними землями, 
латинські печатки. По більших містах осідають колонії німецькі з німецьким 
правом і пересаджують західні порядки на Україну. В описах тутешніх церков 
раз у раз стрічаємо предмети західного виробу або фасону. Але мистецтво 
стоїть на основі українсько-візантійській, людність міцно держиться свого, і 
в своїх латинських грамотах князі зазначують свою національну свідомість, 
титулуючися “князями всеї Малої Руси”.

Ся назва якраз пішла з того часу і з Західної України, з того приводу, що 
там заснувалась осібна митрополія: греки стали по сім називати стару Київську 
митрополію, до котрої належала Східна Україна і північні великоросійські 
землі, “Великою Росією”, а землі галицької митрополії – “Малою Росією”. 
Але в ширше уживання пішли сі назви тільки значно пізніше.

Взагалі треба сказати, що національно-культурне життя України києво-
галицької доби представляється дуже інтересно. Воно повне життя, руху, 
енергії; обіцювало багато своїй народності, й навіть культурному людському 
життю взагалі. Дуже жалко, що упадок державного життя не дав йому розви-
нутися й підрубав його в самім корені. Правда, простому народові несолодко 
жилося під своїми князями та боярами, і мало його тішили ті культурні задатки. 
Але не стало легше йому, як на місце своїх прийшли чужі пани. Обставини 
суспільні й економічні через те не покращали, а погіршали, становище на-
роду – також. А національному і культурному життю нанесено такий удар, 
що від нього воно не могло поправитися і до нинішнього дня.

ДОБА ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКА
25. Литовські князі загортають українські землі. От так, як бачили 

ми, в середині XIV віку, в 1340-х роках, до решти ослабла й розпалась Укра-
їнська держава, й через те землі українські впали в руки литовських князів 
та королів польського та угорського.

Саме тоді, як на Україну впала татарщина, зав’язалась власна держава у 
народу литовського, і меткі войовничі князі литовські стали забирати сусідні 
з Литвою землі білоруські, а далі й українські. Вони були їм потрібні, щоб 
скріпити свою силу, збільшити свої засоби, бо землі сі були культурніші, 
краще упорядковані, краще організовані й загосподаровані, як литовські, 
бо литовська людність в своїх неприступних лісах дуже відстала в культурі 

й організації. Коли ж і їй заглянула біда у вічі – від німців, що, осівшися на 
Балтійськім побережжі, стали підбивати та руйнувати, палити й нищити їх 
край, – стали литовські князі шукати засобів в культурніших сусідніх землях 
слов’янських, входити в спілку з сусідніми князями, а по змозі – й загортали 
собі їх володіння.

Се виразно зазначилося вже під час татарської руїни в середині XIII в., 
за князя литовського Мендовга ж затривожило короля Данила, що сам думав 
про якнайбільше поширення своєї власті над сусідніми землями. На спілку з 
польськими князями і німцями Данило задумав зломити Мендовга й почав 
з ним війну. Мендовг, щоб відвести Данила, відступив його синові деякі з 
своїх земель в державу; потім Мендовгів син другому Даниловичу передав 
усе князівство литовське. Та той скоро вмер, а Данилові сини не вміли вико-
ристати нагоди. Мендовгову спадщину забрали інші литовські князі та знову 
зачали поширювати свою власть над сусідніми землями.

В першій четвертині XIV в., коли вимирав Романів рід на Волині і в 
Галичині, більше половини білоруських земель стояло вже під властю литов-
ських князів, і вони почали простягати руки також до земель українських. 
При останніх Даниловичах галицьких або зараз по їх смерті литовські князі 
захопили землю Берестейсько-Дорогичинську (Побужжя). Ще перед тим, 
мабуть, забрали вони землі Прип’ятські, Турово-Пінські. Про якогось князя 
литовського оповідається, що він в тих часах захопив великий шмат древ-
лянської землі, себто київського Полісся. При князі Гедиміні в 1320-х роках 
уже й Київ стояв під литовськими впливами, хоч тутешні князі були ніби під 
зверхністю татарською. Таким чином, вибираючи Любарта Гедиміновича га-
лицьким та волинським князем на місце Юрія-Болеслава, бояри тільки йшли 
назустріч цьому походові литовських князів на українські землі. І вибір сей 
найкраще показує, наскільки сей похід був мало противний місцевому грома-
дянству, коли воно само з своєї волі закликало до себе литовських княжат.

Се пояснюється тим, що литовські княжата, засідаючи по українських 
та білоруських землях, старались у всім приноровитися до місцевого життя, 
його порядків і культури. Вони старалися якнайменше вносити змін у міс-
цеві обставини: “Ми старини не рушаємо, а новини не уводимо”, – було їх 
правилом. Вони приймали православну віру, місцеву культуру, мову, одним 
словом, – ставали українськими або білоруськими князями, тільки з нової 
династії, й по змозі старалися далі продовжувати давніше заведені порядки 
місцевого життя.

З другого ж боку громадянству не раз таки приємно було, приймаючи 
литовського князя, покінчити з пережитими, докучливими княжими відноси-
нами старої династії, навіть у громадах, що свого часу виривалися з-під княжої 
власті й піддавались під татарську зверхність, встигла наскучити й татарщи-
на, особливо як настали непорядки в татарській Орді – з кінцем ХІІІ віку. 
Литовське ж князівство було в повній силі; приймаючи литовського князя, 
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люди могли сподіватись, що у князів литовських знайдуть захист і оборону 
у всяких тяжких обставинах.

Прикро було тільки князям зрікатись свого панування; але й тут часто 
укладалось так, що й сі князі зіставались на своїх волостях, тільки мусили 
признати над собою власть литовського князя, що засідав у столиці їх землі.

Через те й бачимо, що українські землі одна по другій, без війн і боротьби, 
тихо і непомітно, переходять під власть литовських князів, і навіть в джерелах 
наших не завсіди про се згадується. Правда, що місцевих літописів з того 
часу не маємо, а чужі звістки рідко про се залітали, саме тому, що землі при-
лучалися литовськими князями “без ґвалту і крику”.

Якби не так легко се йшло їм, то й не могли б вони загорнути так багато 
білоруських та українських земель, то вони могли забирати тілько те, що 
легко давалося, а вести сильнішу боротьбу за свої нові здобутки було їм не 
під силу. Князівство литовське, не вважаючи на свої величезні розміри, було 
дуже слабко організоване, а крім того тяжіла на нім люта боротьба з німець-
кими лицарями – балтійськими хрестоносцями, що, підбивши й поневоливши 
собі литовські племена пруссів і латишів, хотіли підбивати і дальші литовські 
племена, та хижо нищили набігами литовські землі. На східній границі мусили, 
крім того, литовські князі витримувати боротьбу з московськими князями, 
що хотіли собі загорнути пограничні землі й не дати їх князям литовським. 
Через те литовські князі не могли уділяти більших сил на підбивання й обо-
рону підбитих земель. Се й показалося, коли за Західну Україну довелося їм 
вести сильну боротьбу з Польщею та Угорщиною.

26. Східна Україна під властю литовських князів і боротьба за 
Угорщину Західну. Бачили ми вище, в 1340 р. князь Любарт Гедимінович 
засів на столі галицько-волинськім і вважався князем галицьким до р. 1349, 
до походу Казимира, а Волинню правив довго, до самої смерті своєї, більш 
як сорок літ.

Ольгерд Гедимінович, великий князь литовський, у 1530-х роках, вмішав-
шися в смоленські справи, захопив сусіднє Брянське князівство в Північній 
Чернігівщині, а далі позабирав і князівства полудневі. В головних городах – у 
Чернігові, Новгороді-Сіверськім, Стародубі – позасідали князі з литовської 
династії, на менших волостях зосталися князі з давньої династії, під властю 
князів литовських.

Десь коло р. 1360 забрав Ольгерд під свою власть землю Київську, ски-
нувши останнього київського князя, Федора на ім’я, та посадив на його місце 
свого сина Володимира. Земля була підупала, сильно спустіла під татарською 
зверхністю, але величезна, бо до Києва рахувалося й ціле Задніпров’я, що 
давніше належало до Переяслава.

Татари, що вважали Подніпров’я своїми улусами, підвласною землею, 
схотіли, мабуть, уступитися за князем Федором, як своїм підвласником, але 
Орда тоді була зовсім розбита і безсильна. Ольгерд пішов з військом в По-

лудневу Київщину, погромив татарське військо й забрав під свою власть не 
тільки Київщину, але Поділля, що теж стояло досі під властю Орди. Братаничі 
Ольгердові, сини князя Коріята, позасідали в подільських городах, почали 
будувати кріпості від татар і збирати людей. Ось як оповідає про се записка, 
писана в другій чверті XV в.

«Коли господарем Литовської землі був великий князь Ольгерд, він пішов 
з литовським військом в поле (степ) і побив на Синій Воді татар, трьох братів: 
князя Качибея, Кутлубугу і Дмитра. А сі три брати, татарські князі, були 
отчичі й дідичі Подільської землі*, а від них завідували отамани, а баскаки, 
збірщики доходів, приїжджаючи від тих отаманів, брали дань з Подільської 
землі. А був брат у Ольгерда князь Коріят, що держав Новгород-Литовський, 
і було у нього три сини: князь Юрій, князь Олександро, князь Костянтин. І 
от ті княжата Коріятовичі, три брати: князь Юрій, князь Олександро і князь 
Костянтин за призволенням великого князя Ольгерда і з поміччю Литовської 
землі пішли в Подільську землю. А в Подільській землі тоді не було ні одного 
города (кріпості) ні з дерева рубленого, ні з каменя будованого**. Ті ж тоді 
княжата Коріятовичі, прийшовши в Подільську землю, ввійшли в приязнь 
з отаманами, почали Подільську землю від татар боронити і баскакам “ви-
хід” (данину) перестали давати. І найперше знайшли собі твердиню на ріці 
Смотричі і тут собі поставили город Смотрич. А на іншім місці жили чернці 
в горі, і в тім місці поставили город Бакоту. А ловлячи на ловах, нагодилося 
їм загнати багато оленів на той острів, де тепер Кам’янецьке місто стоїть, і, 
вирубавши ліс, вимурували город Кам’янець. І так усі городи подільські по-
мурували і всю землю Подільську засіяли».

Татарам часом давали дань, щоб відчепитися від них, і ще якийсь час 
тутешні землі вважалися підвласними татарам, тому от на монетах Володи-
мира Ольгердовича, князя київського, бачимо татарські знаки і написі. Але в 
тутешні справи татари вже не мішалися, й правили всім нові князі з литовської 
династії, під зверхньою властю великого князя литовського.

Натомість великий клопіт прийшов литовським князям через галицькі 
та волинські волості Любарта. Коли 1349 р. Казимир, відвернувши татар, 
несподіваним нападом захопив цілу Галичину і сусіднє волинське погранич-
чя, литовські князі взялися рятувати Любарта, і їм удалося звернути назад 
захоплені Казимиром волинські городи. З галицькими пішло трудніше: не 
удавалося вибити залог, розставлених Казимиром по галицьких городах, і 
литовські князі тільки докучали Казимирові пустошенням Польщі. Казимир, 
щоб відборонитися, відновив свою умову з угорським королем, випросив 
грошей від папи і силкувався разом з угорським королем Людовиком підбити 

* Себто правили нею з батька і діда.
** Під татарською зверхністю, може, й справді не було ніякої кріпості на Поділлі, 

бо татари не любили кріпостей: хотіли, аби людність не мала ніякої опори для повстання. 
Але більші оселі, в роді міст, певно, не переводилися.
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люди могли сподіватись, що у князів литовських знайдуть захист і оборону 
у всяких тяжких обставинах.

Прикро було тільки князям зрікатись свого панування; але й тут часто 
укладалось так, що й сі князі зіставались на своїх волостях, тільки мусили 
признати над собою власть литовського князя, що засідав у столиці їх землі.

Через те й бачимо, що українські землі одна по другій, без війн і боротьби, 
тихо і непомітно, переходять під власть литовських князів, і навіть в джерелах 
наших не завсіди про се згадується. Правда, що місцевих літописів з того 
часу не маємо, а чужі звістки рідко про се залітали, саме тому, що землі при-
лучалися литовськими князями “без ґвалту і крику”.

Якби не так легко се йшло їм, то й не могли б вони загорнути так багато 
білоруських та українських земель, то вони могли забирати тілько те, що 
легко давалося, а вести сильнішу боротьбу за свої нові здобутки було їм не 
під силу. Князівство литовське, не вважаючи на свої величезні розміри, було 
дуже слабко організоване, а крім того тяжіла на нім люта боротьба з німець-
кими лицарями – балтійськими хрестоносцями, що, підбивши й поневоливши 
собі литовські племена пруссів і латишів, хотіли підбивати і дальші литовські 
племена, та хижо нищили набігами литовські землі. На східній границі мусили, 
крім того, литовські князі витримувати боротьбу з московськими князями, 
що хотіли собі загорнути пограничні землі й не дати їх князям литовським. 
Через те литовські князі не могли уділяти більших сил на підбивання й обо-
рону підбитих земель. Се й показалося, коли за Західну Україну довелося їм 
вести сильну боротьбу з Польщею та Угорщиною.

26. Східна Україна під властю литовських князів і боротьба за 
Угорщину Західну. Бачили ми вище, в 1340 р. князь Любарт Гедимінович 
засів на столі галицько-волинськім і вважався князем галицьким до р. 1349, 
до походу Казимира, а Волинню правив довго, до самої смерті своєї, більш 
як сорок літ.

Ольгерд Гедимінович, великий князь литовський, у 1530-х роках, вмішав-
шися в смоленські справи, захопив сусіднє Брянське князівство в Північній 
Чернігівщині, а далі позабирав і князівства полудневі. В головних городах – у 
Чернігові, Новгороді-Сіверськім, Стародубі – позасідали князі з литовської 
династії, на менших волостях зосталися князі з давньої династії, під властю 
князів литовських.

Десь коло р. 1360 забрав Ольгерд під свою власть землю Київську, ски-
нувши останнього київського князя, Федора на ім’я, та посадив на його місце 
свого сина Володимира. Земля була підупала, сильно спустіла під татарською 
зверхністю, але величезна, бо до Києва рахувалося й ціле Задніпров’я, що 
давніше належало до Переяслава.

Татари, що вважали Подніпров’я своїми улусами, підвласною землею, 
схотіли, мабуть, уступитися за князем Федором, як своїм підвласником, але 
Орда тоді була зовсім розбита і безсильна. Ольгерд пішов з військом в По-

лудневу Київщину, погромив татарське військо й забрав під свою власть не 
тільки Київщину, але Поділля, що теж стояло досі під властю Орди. Братаничі 
Ольгердові, сини князя Коріята, позасідали в подільських городах, почали 
будувати кріпості від татар і збирати людей. Ось як оповідає про се записка, 
писана в другій чверті XV в.

«Коли господарем Литовської землі був великий князь Ольгерд, він пішов 
з литовським військом в поле (степ) і побив на Синій Воді татар, трьох братів: 
князя Качибея, Кутлубугу і Дмитра. А сі три брати, татарські князі, були 
отчичі й дідичі Подільської землі*, а від них завідували отамани, а баскаки, 
збірщики доходів, приїжджаючи від тих отаманів, брали дань з Подільської 
землі. А був брат у Ольгерда князь Коріят, що держав Новгород-Литовський, 
і було у нього три сини: князь Юрій, князь Олександро, князь Костянтин. І 
от ті княжата Коріятовичі, три брати: князь Юрій, князь Олександро і князь 
Костянтин за призволенням великого князя Ольгерда і з поміччю Литовської 
землі пішли в Подільську землю. А в Подільській землі тоді не було ні одного 
города (кріпості) ні з дерева рубленого, ні з каменя будованого**. Ті ж тоді 
княжата Коріятовичі, прийшовши в Подільську землю, ввійшли в приязнь 
з отаманами, почали Подільську землю від татар боронити і баскакам “ви-
хід” (данину) перестали давати. І найперше знайшли собі твердиню на ріці 
Смотричі і тут собі поставили город Смотрич. А на іншім місці жили чернці 
в горі, і в тім місці поставили город Бакоту. А ловлячи на ловах, нагодилося 
їм загнати багато оленів на той острів, де тепер Кам’янецьке місто стоїть, і, 
вирубавши ліс, вимурували город Кам’янець. І так усі городи подільські по-
мурували і всю землю Подільську засіяли».

Татарам часом давали дань, щоб відчепитися від них, і ще якийсь час 
тутешні землі вважалися підвласними татарам, тому от на монетах Володи-
мира Ольгердовича, князя київського, бачимо татарські знаки і написі. Але в 
тутешні справи татари вже не мішалися, й правили всім нові князі з литовської 
династії, під зверхньою властю великого князя литовського.

Натомість великий клопіт прийшов литовським князям через галицькі 
та волинські волості Любарта. Коли 1349 р. Казимир, відвернувши татар, 
несподіваним нападом захопив цілу Галичину і сусіднє волинське погранич-
чя, литовські князі взялися рятувати Любарта, і їм удалося звернути назад 
захоплені Казимиром волинські городи. З галицькими пішло трудніше: не 
удавалося вибити залог, розставлених Казимиром по галицьких городах, і 
литовські князі тільки докучали Казимирові пустошенням Польщі. Казимир, 
щоб відборонитися, відновив свою умову з угорським королем, випросив 
грошей від папи і силкувався разом з угорським королем Людовиком підбити 

* Себто правили нею з батька і діда.
** Під татарською зверхністю, може, й справді не було ніякої кріпості на Поділлі, 

бо татари не любили кріпостей: хотіли, аби людність не мала ніякої опори для повстання. 
Але більші оселі, в роді міст, певно, не переводилися.
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собі землі хоч би по річці Буг – де Белз і Холм. Кілька походів робив він для 
сього, та мало звісток маємо про них. Найбільш визначилася облога Белза 
відважною обороною його. Казимир прийшов туди з дуже великим військом, 
і ще прибув до нього в поміч король угорський. Разом приступили під Белз і 
послали до тутешнього воєводи, щоб піддався їм; той не відмовився, – щоб 
тим часом зміцнити укріплення та діждатися помочі від литовських князів. 
Цілий тиждень тягнув переговори, а тим часом на очах королів кріпив свій 
замок, між іншим – напустив в рови наоколо замку води, так що вона облила 
його наоколо. Нарешті заявив, що таки не піддасться. Королі пішли здобувати 
замок, але се було неможливе: зрана і до полудня польське й угорське військо 
силкувалося добути замок, по горло стоячи в холодній текучій воді, що напо-
вняла рови: багато стратили своїх людей – убито племінника кор. Людовика, 
і сам Людовик дістав по голові такий удар, що упав з коня і трохи не згинув. 
Мусили відступити, і Людовик, стративши охоту до дальшої війни, покинув 
Казимира; той мусив також вертатися з нічим.

По тих невдалих походах, коли ще й татар литовські князі назад на свій 
бік перетягли, Казимир уложив з ними перемир’я: Галичину полишено за 
Польщею, Волинь – за Любартом. Так ото й не удалося вирвати Галичину 
з польських рук, і не вдавалося вже й потім. Боротьба потяглася ще цілих 
тридцять літ. Литовські князі докучали Польщі, нападаючи й пустошачи 
польські землі, напускали й татар, – але се ділу помагало мало. Кінець 
кінцем Казимир знову перетягнув татар на свій бік, а за те, що литовські 
князі стали займати українські землі, котрі давніше стояли під зверхністю 
татарською, Орда й зовсім розсварилася з Любартом. Тим часом Казимир 
умовився з прусськими та ливонськими рицарями й узяв Литву в два огні: 
пішов на Волинь, тимчасом як німці вдарили на Литву. Знов почалася війна, 
і скінчилось на тім, що не тільки Галичина зісталась за Польщею, а і землю 
Белзьку і Холмську прилучено до Галичини, всі ж інші волинські землі зі-
сталися за Любартом.

27. Унія Польщі з Литвою. Хто придивлявся до тої кривавої, завзятої 
боротьби, що йшла між литовськими князями й Польщею за галицько-волин-
ські землі, аж до 1380-х років, мабуть, і в сні не бачив, чим ся боротьба мала 
скінчитися. Такий несподіваний був той кінець: прийшла унія, себто з’єднання 
Польщі й Литви під властю великого князя литовського, і він, засідаючи на 
польськім троні, мав навіки прилучити всі землі литовські до Польщі, так щоб 
Литва перестала бути осібною, а всі її володіння стали провінціями Польщі.

Видумали се польські пани.
В Польщі перед тим вмер король, не лишивши синів, тільки доньку. Най-

старший з князів литовських (“великий князь”) Ягайло, Любартів братанич, 
посватав ту королівну. Польські пани згодилися видати її за нього з тим, щоб 
він охрестив свою Литву на католицьку віру (поляки були католики) і при-

лучив на вічні часи до Польщі всі землі, які до литовських князів належали, 
отже, й білоруські та українські. Ягайло на се згодився, бо хотів бути королем 
над Польщею й Литвою, й списали таку умову про злуку Польщі й Литви 
в одну державу.

Сталось се в році 1385. Ягайло оженився з польською королівною й став 
королем у Польщі, а поляки надіялися, що тепер всі землі литовські, білоруські 
й українські їх будуть. Та воно не пішло так легко. Самі землі не хотіли пере-
ходити до Польщі, бо під литовськими князями вони жили по своїм давнім 
звичаям, а поляки в тих землях, які забрали, – от як у Галичині, заводили 
польську та латинську мову, польські порядки, забирали ґрунти й роздавали 
полякам, – як далі побачимо.

Князі з литовського роду, що сиділи по землях українських та інших, теж 
не хотіли під Польщу йти. Насамперед брат Ягайлів у перших, Витовт на ім’я, 
схотів стати великим князем та правити замість Ягайла в землях литовських.

Почалися за те великі суперечки – потяглися вони більше як на півто-
раста літ. Поляки покликались на ту умову про злуку 1385 р., а литовські 
князі й пани казали, що вони на ту умову не приставали, а Ягайло зробив 
її самовільно, їх не питаючись. Вони вибирали собі великих князів, які хоч 
визнавали польських королів (Ягайлових синів та внуків) своїми старшими, 
але ні в чім їх не слухали й правили зовсім на свою руку. Щоб досягти сво-
го – мати литовські землі під Польщею, поляки не раз умисно вибирали собі 
тих великих князів литовських за королів (бо то була та сама княжа сім’я – 
потомки Гедиміна), але і в такім разі литовські пани та князі правили своїм 
краєм окремо від Польщі.

Багато про се сварились, навіть і воювались, та се не помагало: Велике 
князівство Литовське було собі окремо, хоч часом один і той самий чоловік 
був заразом і великим князем литовським, і королем польським: в Польщі 
правило правительство польське, в Великім князівстві Литовськім – литов-
ське, а король чи великий князь і тут, і там небагато значив.

Одначе зовсім відірватися від Польщі литовські пани, що правили 
Великим князівством Литовським, теж не хотіли, бо поляки помагали їм 
держати в руках українські та білоруські землі. Ті пани з литвинів, по тім, 
як їх вихрестив Ягайло, стали католиками, через те були полякам ближчі, і 
ті помагали їм на православних – то значить на українських та білоруських 
панів та князів. Від поляків литовські правителі переймали також постанови 
ріжні, які були їм на руку. Постановили й таке, щоб православних на ніяке 
вище начальство не пускати.

З того українські князі та пани були дуже незадоволені, пробували бун-
туватися, але не мали стільки сміливості та однодушності, щоб усім повстати: 
одні забунтують, а інші притихнуть, і так з того нічого не виходило, а литвини 
так хотіли справою вести, щоб і з Польщею разом бути, і осібну державу мати 
та нею самим правити.
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По тих невдалих походах, коли ще й татар литовські князі назад на свій 
бік перетягли, Казимир уложив з ними перемир’я: Галичину полишено за 
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кінцем Казимир знову перетягнув татар на свій бік, а за те, що литовські 
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27. Унія Польщі з Литвою. Хто придивлявся до тої кривавої, завзятої 
боротьби, що йшла між литовськими князями й Польщею за галицько-волин-
ські землі, аж до 1380-х років, мабуть, і в сні не бачив, чим ся боротьба мала 
скінчитися. Такий несподіваний був той кінець: прийшла унія, себто з’єднання 
Польщі й Литви під властю великого князя литовського, і він, засідаючи на 
польськім троні, мав навіки прилучити всі землі литовські до Польщі, так щоб 
Литва перестала бути осібною, а всі її володіння стали провінціями Польщі.

Видумали се польські пани.
В Польщі перед тим вмер король, не лишивши синів, тільки доньку. Най-

старший з князів литовських (“великий князь”) Ягайло, Любартів братанич, 
посватав ту королівну. Польські пани згодилися видати її за нього з тим, щоб 
він охрестив свою Литву на католицьку віру (поляки були католики) і при-

лучив на вічні часи до Польщі всі землі, які до литовських князів належали, 
отже, й білоруські та українські. Ягайло на се згодився, бо хотів бути королем 
над Польщею й Литвою, й списали таку умову про злуку Польщі й Литви 
в одну державу.

Сталось се в році 1385. Ягайло оженився з польською королівною й став 
королем у Польщі, а поляки надіялися, що тепер всі землі литовські, білоруські 
й українські їх будуть. Та воно не пішло так легко. Самі землі не хотіли пере-
ходити до Польщі, бо під литовськими князями вони жили по своїм давнім 
звичаям, а поляки в тих землях, які забрали, – от як у Галичині, заводили 
польську та латинську мову, польські порядки, забирали ґрунти й роздавали 
полякам, – як далі побачимо.

Князі з литовського роду, що сиділи по землях українських та інших, теж 
не хотіли під Польщу йти. Насамперед брат Ягайлів у перших, Витовт на ім’я, 
схотів стати великим князем та правити замість Ягайла в землях литовських.

Почалися за те великі суперечки – потяглися вони більше як на півто-
раста літ. Поляки покликались на ту умову про злуку 1385 р., а литовські 
князі й пани казали, що вони на ту умову не приставали, а Ягайло зробив 
її самовільно, їх не питаючись. Вони вибирали собі великих князів, які хоч 
визнавали польських королів (Ягайлових синів та внуків) своїми старшими, 
але ні в чім їх не слухали й правили зовсім на свою руку. Щоб досягти сво-
го – мати литовські землі під Польщею, поляки не раз умисно вибирали собі 
тих великих князів литовських за королів (бо то була та сама княжа сім’я – 
потомки Гедиміна), але і в такім разі литовські пани та князі правили своїм 
краєм окремо від Польщі.

Багато про се сварились, навіть і воювались, та се не помагало: Велике 
князівство Литовське було собі окремо, хоч часом один і той самий чоловік 
був заразом і великим князем литовським, і королем польським: в Польщі 
правило правительство польське, в Великім князівстві Литовськім – литов-
ське, а король чи великий князь і тут, і там небагато значив.

Одначе зовсім відірватися від Польщі литовські пани, що правили 
Великим князівством Литовським, теж не хотіли, бо поляки помагали їм 
держати в руках українські та білоруські землі. Ті пани з литвинів, по тім, 
як їх вихрестив Ягайло, стали католиками, через те були полякам ближчі, і 
ті помагали їм на православних – то значить на українських та білоруських 
панів та князів. Від поляків литовські правителі переймали також постанови 
ріжні, які були їм на руку. Постановили й таке, щоб православних на ніяке 
вище начальство не пускати.

З того українські князі та пани були дуже незадоволені, пробували бун-
туватися, але не мали стільки сміливості та однодушності, щоб усім повстати: 
одні забунтують, а інші притихнуть, і так з того нічого не виходило, а литвини 
так хотіли справою вести, щоб і з Польщею разом бути, і осібну державу мати 
та нею самим правити.
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Коли ж поляки побачили, що не можуть зробити одну державу з Польщі 
та Литви, то захотіли прилучити до Польщі принаймні українські землі, що 
належали до Литви. Довго про се спорились і навіть воювались. Ще за Ягайла 
забрали поляки Поділля, пробували заволодіти і Волинню, але не могли. Аж у 
1569 р. се їм удалось. Тоді королем польським і великим князем литовським 
був Жиґимонт Авґуст, правнук Ягайла. Він не мав синів і боявся, що як умре, 
то Литва відділиться від Польщі, і всякими способами помагав зв’язати Литву 
з Польщею в одну державу. Для сього був скликаний в місті Любліні сойм з 
Польщі й Литви. Литва і тут противилася, та щоб перешкодити, не допустити 
до постанови, тихенько з сойму від’їхала, але поляки постановили без неї, що 
українські землі – Волинь, Брацлавщина (де Вінниця й Умань), Київщина 
із задніпрянськими землями й Підляшшя (по ріці Буг) мають бути прилучені 
до Польщі. Видали про се маніфест і наказали панам і послам (депутатам) з 
тих земель приїхати на польський сойм – зложити присягу Польщі – інакше 
грозилися, що відберуть від них маєтності й уряди. Пани й посли з українських 
земель приїхали, але просили короля, аби їх не змушував до тої присяги, не 
прилучав їх силоміць до Польщі. Та король не слухав: казав присягати, бо 
інакше буде відбирати маєтності й уряди. Пани настрашились і, хоч з плачем, 
а присягли, не мали сміливості противитись.

Так тоді сливе всі українські землі прилучено до Польщі. Тільки За-
карпатська Україна і нинішня Буковина були при Угорщині та при Молдові, 
та Чернігівщина належала до Москви, але й її трохи згодом поляки забрали, 
хоч накоротко – тільки тридцять літ перед Хмельниччиною, яка всі землі 
задніпрянські й київські від Польщі відірвала.

28. Польські порядки на Україні. Котрі землі переходили під Поль-
щу, заводили там поляки польські порядки; спочатку в Галичині, потім – на 
Поділлі, а тепер і по всій Україні. А були ті порядки для українських людей, 
а особливо для людей простих – дуже недобрі, далеко гірші, ніж були в 
державі українській, а навіть литовській (поки литовські пани не почали за-
водити польських порядків). Прийшлось українцям пожалкувати й за своєю 
власною державою, та нічого робити: тепер усім рядили поляки, а українці 
не мали ні в чім голосу.

Поляки були католики й мали то собі за обов’язок, щоб свою католицьку 
віру ширити, а інші віри тіснити, аби люди на католицьку віру переходили; 
так учили їх духовні, і так їх королі й пани старались робити. Українці ж були 
православні, і для того у всім мали прикрості, і не було їм ходу ні в чім.

Пани, поляки так уважали, що православні не можуть бути допущені 
до ніякого начальства, до ніякого уряду; напримір, міщанин, котрий право-
славний, не повинен бути вибраний ні в яку старшину. Навіть до цехів або до 
ремесла в науку православних не приймали: ні до чого їм приступу не мало 
бути. У Львові, столиці галицькій, українцям вільно було мати доми тільки 
при одній улиці, більше ніде, і тільки на тій одній улиці можна було дзво-

нити в дзвони православної церкви, або священикам ходити з хрестами та 
хоругвами, або ховати мерця з процесією. Не вільно було православним ніде 
ставити нові церкви. А хоч цих заборон не завсіди пильновано, то все-таки 
ними дуже докучали православним. За ніщо кождого православного мали, а 
українці були тоді всі православні.

Мову у всім заведено польську та латинську, і в судах судили по поль-
ському праву, а не так, як люди на Україні звикли. Начальниками всякими 
королі постановляли тільки поляків. Полякам роздавали землі всякі – порожні 
чи з селянами. У панів українських землі відбирали та полякам оддавали, або 
ріжними способами до того приводили, щоб ті землі в польські руки йшли. 
Намовляли українських панів, аби видавали доньок за поляків та маєтками 
наділяли; не раз український пан, женячися з полькою, й сам мусив на като-
лицьку віру перейти (бо католикам женитися з православними заборонялось) 
і діти його вже ставали поляками. І так з часом звелося зовсім українське 
панство. Князі Острозькі славилися, як голови українського народу, як перші 
оборонці православної віри, помічники українцям в освіті. Князь Константин 
Острозький, молодший, заложив українську школу в своїм місті Острозі, 
друкував книжки й інші добрі річі для України робив, а вже сини його були 
католики й поляки. Всі величезні його маєтки пішли в польські та католицькі 
руки. Так з часом стали на Україні панами самі поляки, а українці – самі 
міщани та селяни, панські піддані-кріпаки.

Селянам та всякому убогому людові і в Польщі було недобре, бо пани 
здавна там велику забрали силу, а на Україні – то й поготів. За давніх часів 
на Україні були невільники, такі, що в панськім дворі сиділи і на панській 
страві робили, але були й слобідні селяни, які на своїй землі сиділи і тільки на 
князя податки платили, а в громаді своїй всякі свої справи самі порядкували. 
За польських часів невільників ніби не стало, але всіх селян у таке кріпацтво 
повернено, що мало що від невільництва ріжнилось. 

Земля тепер уся вважалась панською: панам продавано селян з землею, 
а котрі землі не були ще віддані панам на вічність, то такі ріжним панам від-
давались в державу (звалися такі пани державцями й старостами), і вони тими 
селянами так само рядили, як пани-дідичі своїми “підданими” – кріпаками. 
Могли від селянина або, як вони його тоді називали, від “холопа”, землю 
відібрати, землю з селянином чи нарізно іншому панові продати. Могли на 
підданих накладати всякі роботи, датки й чинші (грошеві податки), й справді 
накладали все нові та нові. Коло р. 1450 давали селяни в Галичині, напримір, 
з лану ґрунту (коло 15 десятин) 30 до 48 грошей, велику міру вівса, звану 
“колодою”, й робили 14 днів панщини до року. А сто літ пізніше давали 
стільки, що се виходило на 4 і на 8 колод вівса, а панщини мали робити два 
або три дні на тиждень з господарства, а господарства були вже не ланові, а 
півланові. Пізніше ще збільшилась та панщина, так що селяни не мали про-
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Коли ж поляки побачили, що не можуть зробити одну державу з Польщі 
та Литви, то захотіли прилучити до Польщі принаймні українські землі, що 
належали до Литви. Довго про се спорились і навіть воювались. Ще за Ягайла 
забрали поляки Поділля, пробували заволодіти і Волинню, але не могли. Аж у 
1569 р. се їм удалось. Тоді королем польським і великим князем литовським 
був Жиґимонт Авґуст, правнук Ягайла. Він не мав синів і боявся, що як умре, 
то Литва відділиться від Польщі, і всякими способами помагав зв’язати Литву 
з Польщею в одну державу. Для сього був скликаний в місті Любліні сойм з 
Польщі й Литви. Литва і тут противилася, та щоб перешкодити, не допустити 
до постанови, тихенько з сойму від’їхала, але поляки постановили без неї, що 
українські землі – Волинь, Брацлавщина (де Вінниця й Умань), Київщина 
із задніпрянськими землями й Підляшшя (по ріці Буг) мають бути прилучені 
до Польщі. Видали про се маніфест і наказали панам і послам (депутатам) з 
тих земель приїхати на польський сойм – зложити присягу Польщі – інакше 
грозилися, що відберуть від них маєтності й уряди. Пани й посли з українських 
земель приїхали, але просили короля, аби їх не змушував до тої присяги, не 
прилучав їх силоміць до Польщі. Та король не слухав: казав присягати, бо 
інакше буде відбирати маєтності й уряди. Пани настрашились і, хоч з плачем, 
а присягли, не мали сміливості противитись.

Так тоді сливе всі українські землі прилучено до Польщі. Тільки За-
карпатська Україна і нинішня Буковина були при Угорщині та при Молдові, 
та Чернігівщина належала до Москви, але й її трохи згодом поляки забрали, 
хоч накоротко – тільки тридцять літ перед Хмельниччиною, яка всі землі 
задніпрянські й київські від Польщі відірвала.

28. Польські порядки на Україні. Котрі землі переходили під Поль-
щу, заводили там поляки польські порядки; спочатку в Галичині, потім – на 
Поділлі, а тепер і по всій Україні. А були ті порядки для українських людей, 
а особливо для людей простих – дуже недобрі, далеко гірші, ніж були в 
державі українській, а навіть литовській (поки литовські пани не почали за-
водити польських порядків). Прийшлось українцям пожалкувати й за своєю 
власною державою, та нічого робити: тепер усім рядили поляки, а українці 
не мали ні в чім голосу.

Поляки були католики й мали то собі за обов’язок, щоб свою католицьку 
віру ширити, а інші віри тіснити, аби люди на католицьку віру переходили; 
так учили їх духовні, і так їх королі й пани старались робити. Українці ж були 
православні, і для того у всім мали прикрості, і не було їм ходу ні в чім.

Пани, поляки так уважали, що православні не можуть бути допущені 
до ніякого начальства, до ніякого уряду; напримір, міщанин, котрий право-
славний, не повинен бути вибраний ні в яку старшину. Навіть до цехів або до 
ремесла в науку православних не приймали: ні до чого їм приступу не мало 
бути. У Львові, столиці галицькій, українцям вільно було мати доми тільки 
при одній улиці, більше ніде, і тільки на тій одній улиці можна було дзво-

нити в дзвони православної церкви, або священикам ходити з хрестами та 
хоругвами, або ховати мерця з процесією. Не вільно було православним ніде 
ставити нові церкви. А хоч цих заборон не завсіди пильновано, то все-таки 
ними дуже докучали православним. За ніщо кождого православного мали, а 
українці були тоді всі православні.

Мову у всім заведено польську та латинську, і в судах судили по поль-
ському праву, а не так, як люди на Україні звикли. Начальниками всякими 
королі постановляли тільки поляків. Полякам роздавали землі всякі – порожні 
чи з селянами. У панів українських землі відбирали та полякам оддавали, або 
ріжними способами до того приводили, щоб ті землі в польські руки йшли. 
Намовляли українських панів, аби видавали доньок за поляків та маєтками 
наділяли; не раз український пан, женячися з полькою, й сам мусив на като-
лицьку віру перейти (бо католикам женитися з православними заборонялось) 
і діти його вже ставали поляками. І так з часом звелося зовсім українське 
панство. Князі Острозькі славилися, як голови українського народу, як перші 
оборонці православної віри, помічники українцям в освіті. Князь Константин 
Острозький, молодший, заложив українську школу в своїм місті Острозі, 
друкував книжки й інші добрі річі для України робив, а вже сини його були 
католики й поляки. Всі величезні його маєтки пішли в польські та католицькі 
руки. Так з часом стали на Україні панами самі поляки, а українці – самі 
міщани та селяни, панські піддані-кріпаки.

Селянам та всякому убогому людові і в Польщі було недобре, бо пани 
здавна там велику забрали силу, а на Україні – то й поготів. За давніх часів 
на Україні були невільники, такі, що в панськім дворі сиділи і на панській 
страві робили, але були й слобідні селяни, які на своїй землі сиділи і тільки на 
князя податки платили, а в громаді своїй всякі свої справи самі порядкували. 
За польських часів невільників ніби не стало, але всіх селян у таке кріпацтво 
повернено, що мало що від невільництва ріжнилось. 

Земля тепер уся вважалась панською: панам продавано селян з землею, 
а котрі землі не були ще віддані панам на вічність, то такі ріжним панам від-
давались в державу (звалися такі пани державцями й старостами), і вони тими 
селянами так само рядили, як пани-дідичі своїми “підданими” – кріпаками. 
Могли від селянина або, як вони його тоді називали, від “холопа”, землю 
відібрати, землю з селянином чи нарізно іншому панові продати. Могли на 
підданих накладати всякі роботи, датки й чинші (грошеві податки), й справді 
накладали все нові та нові. Коло р. 1450 давали селяни в Галичині, напримір, 
з лану ґрунту (коло 15 десятин) 30 до 48 грошей, велику міру вівса, звану 
“колодою”, й робили 14 днів панщини до року. А сто літ пізніше давали 
стільки, що се виходило на 4 і на 8 колод вівса, а панщини мали робити два 
або три дні на тиждень з господарства, а господарства були вже не ланові, а 
півланові. Пізніше ще збільшилась та панщина, так що селяни не мали про-
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світку й мало не цілий тиждень мусили робити на панських ланах, не можучи 
робити на себе. А при тім мусили зносити всякі кривди й поневірку від пана.

Он як писав один француз, що побував на Україні перед Хмельниччиною: 
“Селяни дуже бідують, три дні на тиждень мусять ходити вони на панщину (а 
бувало, й далеко більше як три дні) і, крім того, від свого поля дають свому 
панові по кілька мір хліба, курей та гусей. Крім того, вони возять дрова до 
двору й мусять сповняти ріжні-преріжні роботи. Дають грошима, десяту вівцю 
від овець, так само від свиней, від пасіки десятий вулій, а щотретього року від 
худоби мають дати третього вола. Все, що подобається панові, мусить селянин 
йому віддати. Не диво, що бідні селяни не мають нічого. Мало ще того: пан 
може не тільки забрати від селянина все, що він має, але й позбавити його 
самого життя. Польські пани панують і живуть, як у раю, а селяни мучаться, 
як у пеклі. Коли ж пан трапиться недобрий, то гірше їм, як у каторзі”.

На всякі кривди від панів не було суду, ні управи. У всяких справах 
селянина судив його пан, міг засудити хоч на шибеницю за що-небудь, хоч 
би за непослух, і на те не можна було нікому скаржитись: сам король не міг 
мішатися в те, що робив пан з своїм селянином.

Щоправда, не тільки селянинові, а й панові нелегко було найти суд та 
управу, особливо на сильнішого та багатшого пана. Не було в Польщі ані 
доб рого суду, ані порядку. Короля ніхто не слухав, а хто мав силу, того й було 
право. Не було оборони, ані спокою. Татари набігали раз у раз на українські 
землі, палили села й вели силу людей в неволю.

Вони тоді оснувалися в Криму, і король польський не міг з ними ради 
дати. Військо польське не вміло боронити людей від татар, зате добре вміло 
кривдити людей та обдирати, стоячи постоєм. Королі нарешті пообіцяли 
татарському ханові, що будуть рік-річно платити йому дань, аби лише не на-
падав на українські землі, але й се нічого не помагало, хан гроші брав, а проте 
раз у раз насилав свою орду на Україну забирати худобу та людей у неволю. 
Тих людей татари продавали в неволю в далекі краї й у себе до господарства, 
до роботи уживали. Так гірко було людям на Україні, не було просвітку від 
панів, а що не взяв пан, заграбив своєвільний вояк польський, або спалив та 
забрав татарин. Як то у пісні співають:

Зажурилась Україна, що ніде прожити, 
Витоптала Орда конем маленькії діти! 
Ой маленьких витоптала, великих забрала, 
Назад руки постягала, під хана погнала.

29. Козаччина. Від тяжкої панщини, від усяких панських кривд по-
чали селяни тікати в світ за очі, дедалі то все більше. Переходити селянинові 
з місця на місце не вільно було, тому тікали потайки. З Галичини йшли на 
Поділля, де було просторніше, на робітника тяжче, а на панщину легше, з 
Волині – на Побужжя (де Вінниця й Умань), з лісових країв – до Київщини 
та за Дніпро. Сі краї подніпрянські прозивалися тоді Україною, бо лежали 

вже “на краю” держави, й з нею зачиналися дикі степи. З кінцем 15-го віку 
(від року 1482 почавши) татари кримські дуже часто нападали на сі краї, бо 
король польський посварився з кримським ханом. Оборони тому краєві від 
держави не було, і за кільканадцять років вичистили татари сю велику країну 
як шкло; зісталося кілька городів, де були кріпості й стояло потрохи війська, 
як Київ, Канів, Черкаси, Остер, а з сіл люди мусили тікати, бо не можна 
було ані жити, ані господарити серед таких татарських походів. Повтікали в 
лісові краї, але й сюди заглядали татари – і на Волинь, навіть у Галичину.

Сей гарний край, де колись цвіло українське життя, був тепер занапаще-
ний до решти дурною управою. Дались йому взнаки князі та бояри, а добило 
безголов’я королів та панів польських та литовських, що землі сі загорнули, 
а оборонити не вміли. 

Лежав він пусткою з кінцем 15 віку без малого сто літ. Розмножився тут 
звір, риба в ріках, а людей не було. Тільки поблизу кріпостей, куди б утікати 
можна було, орали землю, та й то сторожів ставили наоколо, аби татари не 
захопили. Як у пісні ще й досі співають:

Ой в неділеньку рано-пораненько 
Да ізібрав женців да Коваленко; 
Да й усе женці одбірнії, 
Поробив їм серпи да все золотії. 
Ой повів женців на яру пшеницю. 
“Ой жніте, женчики, обжинайтеся 
І на чорную хмару озирайтеся, 
А я піду додому пообідаю, 
Жінку та діточок да одвідаю”. 
Ох і жнуть женці, розжинаються, 
На чорную хмару озираються.
Ой то не хмара, то Орда іде, 
А Коваленко та передок веде: 
Зв’язали руки да сирицею, 
А залили очі та живицею.

Себто повиймали очі, аби не втік.
Багато тоді зложено жалісних пісень, так званих дум та псалмів невіль-

ницьких про біду від татарського грабування, про тяжку долю невільників у 
неволі татарській або турецькій, що й досі ще в нашому народі пам’ятаються:

За річкою огні горять, 
Там татари полон ділять: 
Село наше запалили 
І багатство розграбили, 
Стару неньку зарубали, 
А миленьку в полон взяли. 
А в долині бубни гудуть, 
Що на заріз людей ведуть: 
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світку й мало не цілий тиждень мусили робити на панських ланах, не можучи 
робити на себе. А при тім мусили зносити всякі кривди й поневірку від пана.

Он як писав один француз, що побував на Україні перед Хмельниччиною: 
“Селяни дуже бідують, три дні на тиждень мусять ходити вони на панщину (а 
бувало, й далеко більше як три дні) і, крім того, від свого поля дають свому 
панові по кілька мір хліба, курей та гусей. Крім того, вони возять дрова до 
двору й мусять сповняти ріжні-преріжні роботи. Дають грошима, десяту вівцю 
від овець, так само від свиней, від пасіки десятий вулій, а щотретього року від 
худоби мають дати третього вола. Все, що подобається панові, мусить селянин 
йому віддати. Не диво, що бідні селяни не мають нічого. Мало ще того: пан 
може не тільки забрати від селянина все, що він має, але й позбавити його 
самого життя. Польські пани панують і живуть, як у раю, а селяни мучаться, 
як у пеклі. Коли ж пан трапиться недобрий, то гірше їм, як у каторзі”.

На всякі кривди від панів не було суду, ні управи. У всяких справах 
селянина судив його пан, міг засудити хоч на шибеницю за що-небудь, хоч 
би за непослух, і на те не можна було нікому скаржитись: сам король не міг 
мішатися в те, що робив пан з своїм селянином.

Щоправда, не тільки селянинові, а й панові нелегко було найти суд та 
управу, особливо на сильнішого та багатшого пана. Не було в Польщі ані 
доб рого суду, ані порядку. Короля ніхто не слухав, а хто мав силу, того й було 
право. Не було оборони, ані спокою. Татари набігали раз у раз на українські 
землі, палили села й вели силу людей в неволю.

Вони тоді оснувалися в Криму, і король польський не міг з ними ради 
дати. Військо польське не вміло боронити людей від татар, зате добре вміло 
кривдити людей та обдирати, стоячи постоєм. Королі нарешті пообіцяли 
татарському ханові, що будуть рік-річно платити йому дань, аби лише не на-
падав на українські землі, але й се нічого не помагало, хан гроші брав, а проте 
раз у раз насилав свою орду на Україну забирати худобу та людей у неволю. 
Тих людей татари продавали в неволю в далекі краї й у себе до господарства, 
до роботи уживали. Так гірко було людям на Україні, не було просвітку від 
панів, а що не взяв пан, заграбив своєвільний вояк польський, або спалив та 
забрав татарин. Як то у пісні співають:

Зажурилась Україна, що ніде прожити, 
Витоптала Орда конем маленькії діти! 
Ой маленьких витоптала, великих забрала, 
Назад руки постягала, під хана погнала.

29. Козаччина. Від тяжкої панщини, від усяких панських кривд по-
чали селяни тікати в світ за очі, дедалі то все більше. Переходити селянинові 
з місця на місце не вільно було, тому тікали потайки. З Галичини йшли на 
Поділля, де було просторніше, на робітника тяжче, а на панщину легше, з 
Волині – на Побужжя (де Вінниця й Умань), з лісових країв – до Київщини 
та за Дніпро. Сі краї подніпрянські прозивалися тоді Україною, бо лежали 

вже “на краю” держави, й з нею зачиналися дикі степи. З кінцем 15-го віку 
(від року 1482 почавши) татари кримські дуже часто нападали на сі краї, бо 
король польський посварився з кримським ханом. Оборони тому краєві від 
держави не було, і за кільканадцять років вичистили татари сю велику країну 
як шкло; зісталося кілька городів, де були кріпості й стояло потрохи війська, 
як Київ, Канів, Черкаси, Остер, а з сіл люди мусили тікати, бо не можна 
було ані жити, ані господарити серед таких татарських походів. Повтікали в 
лісові краї, але й сюди заглядали татари – і на Волинь, навіть у Галичину.

Сей гарний край, де колись цвіло українське життя, був тепер занапаще-
ний до решти дурною управою. Дались йому взнаки князі та бояри, а добило 
безголов’я королів та панів польських та литовських, що землі сі загорнули, 
а оборонити не вміли. 

Лежав він пусткою з кінцем 15 віку без малого сто літ. Розмножився тут 
звір, риба в ріках, а людей не було. Тільки поблизу кріпостей, куди б утікати 
можна було, орали землю, та й то сторожів ставили наоколо, аби татари не 
захопили. Як у пісні ще й досі співають:

Ой в неділеньку рано-пораненько 
Да ізібрав женців да Коваленко; 
Да й усе женці одбірнії, 
Поробив їм серпи да все золотії. 
Ой повів женців на яру пшеницю. 
“Ой жніте, женчики, обжинайтеся 
І на чорную хмару озирайтеся, 
А я піду додому пообідаю, 
Жінку та діточок да одвідаю”. 
Ох і жнуть женці, розжинаються, 
На чорную хмару озираються.
Ой то не хмара, то Орда іде, 
А Коваленко та передок веде: 
Зв’язали руки да сирицею, 
А залили очі та живицею.

Себто повиймали очі, аби не втік.
Багато тоді зложено жалісних пісень, так званих дум та псалмів невіль-

ницьких про біду від татарського грабування, про тяжку долю невільників у 
неволі татарській або турецькій, що й досі ще в нашому народі пам’ятаються:

За річкою огні горять, 
Там татари полон ділять: 
Село наше запалили 
І багатство розграбили, 
Стару неньку зарубали, 
А миленьку в полон взяли. 
А в долині бубни гудуть, 
Що на заріз людей ведуть: 
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Коло шиї аркан в’ється, 
А по ногам ланцух б’ється.

А про невільників в турецькій неволі, що їх турки, в кайдани закувавши, 
уживали до тяжкої роботи – до веслування на своїх кораблях, званих галерами 
або каторгами, така є сумна і жалісна дума стародавня (“Плач невільників”):

У святу неділю не сизі орли заклекотіли,
Як то бідні невольники у тяжкій неволі заплакали,
Угору руки підіймали, кайданами забряжчали,
Господа милосердного прохали та благали:
“Подай нам, Господи, з неба дрібен дощик,
А з низу буйний вітер!
Хоча й би чи не встала на Чорному морю бистрая хвиля,
Хоча й би чи не повиривала якорів з турецької каторги! 
Да вже ся нам турецька-бусурманська каторга надоїла:
Кайдани-залізо ноги повиривало,
Біле тіло козацьке, молодецьке коло жовтої кости пошмугляло”. 
Баша турецький, бусурманський, недовірок християнський*, 
По ринку він походжає, він сам добре теє зачуває, 
На слуги свої, на турки-яничари** зозла гукає: 
“Кажу я вам, турки-яничари, добре ви дбайте, 
Із ряду до ряду заходжайте.
По три пучки тернини і червоної таволги набирайте, 
Бідного невільника по тричі в однім місці затинайте!” 
То ті слуги турки-яничари добре дбали, 
Із ряду до ряду заходжали,
По три пучки тернини і червоної таволги у руки набирали,
По тричі в однім місці бідного невольника затинали,
Тіло біле козацьке, молодецьке коло жовтої кости обривали,
Кров християнську неповинно проливали.
Стали бідні невольники на собі кров християнську забачати,
Стали землю турецьку, віру бусурманську клясти-проклинати. 
“Ти, земле турецька, віро бусурманська, ти, розлуко християнська! 
Не одного ти розлучила з отцем, з матер’ю, або брата з сестрою, 
Або мужа з вірною жоною!”
Визволь, Господи, всіх бідних невільників з тяжкої неволі турецької,

З каторги бусурманської,
На тихі води,
На ясні зорі,
У край хрещений,
У мир веселий,
У городи християнські.

* Себто такий, що був християнин, та турецьку віру прийняв, до турків попавшися: 
такі перевертні найгірше невільників мучили.

** Турецьке військо так звалось.

Та хоч терпіла Західна Україна, все-таки не так, як Подніпрянська.
Але той спустошений край, розкішний та вільний, вабив до себе людей смі-

ливих. Знаходилося чимало таких, що йшли на весну, на літо в сі краї, ловили 
рибу, звіра били, пасіки закладали, а на зиму тільки до городів верталися. В 
степах стрічались вони з татарськими чабанами або з такими ж татарськими 
пройдисвітами, як і вони самі; часом їх татари поб’ють та полуплять, часом 
вони татар підчикрижать та худобу заберуть. Такі татарські заволоки, воєнні 
неприкаяні люди звались козаками, то се ім’я й до наших людей пристало, що 
тут степами та пустками тинялись та промишляли.

З часом намножилось тих людей – козаків наших багато. Старостам та 
воєводам, що по пограничних городах сиділи, були вони наручні, бо на татар 
страху наганяли, та й живились від них ті старости, як козаки з ріжною здо-
биччю з степів на зиму приходили. Один такий староста – Остап Дашкевич, 
староста черкаський, українець з роду, радив королеві, щоб з тих козаків 
зложити таке військо, яке б Україну від татар стерегло: взяти тисячу або дві 
тисячі козаків, платити їм з скарбу (казни), а вони б від татар Україну бере-
гли. З тої ради нічого не вийшло, але видко з неї, що козаків тоді на Україні 
було вже дуже багато.

30. Запорожжя. Що більше козаків ставало, то убувало сміливості 
татарам, а козакам прибувало. Все далі запускались вони в степи, під самі 
кочовища татарські, відбирали їм худобу, набігали на їх краї, відбивали від 
них невільників та самих татар у неволю забирали. Нижче порогів Дніпрових, 
де Дніпро ділиться та робить острови серед лози та очерету, так, що й не 
видко їх, ставили вони собі кріпості й “острожки” або зайки, щоб не могли їх 
там дістати ні татари, ні турки, ні старостинські слуги, продибавши лукавим 
ділом. Згодом на місце тих дрібніших укріплень стали ставити одну головну. 
Звалась вона Січ або Кіш козацький і переносилась на ріжні острови і місця; 
часом була на острові Хортиці, часом на Базавлуку, на Микитинім Розі, на 
Чортомлику.

Початок дала кріпость, поставлена в 1550-х роках на острові Хортиці 
славним українським князем Дмитром Вишневецьким (з Вишневця на Во-
лині), що прославився в піснях українських під іменем Байди:

В Царгороді на риночку
Ой п’є Байда мед-горілочку,
Ой п’є Байда – та не день, не два,
Не одну нічку та й не годиночку.
Цар турецький к йому присилає,
Байду к собі підмовляє:
“Ой ти, Байдо, та славнесенький,
Будь ми лицар та вірнесенький!
Візьми в мене царівночку,
Будеш пан на всю Вкраїночку!”
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А по ногам ланцух б’ється.
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або каторгами, така є сумна і жалісна дума стародавня (“Плач невільників”):

У святу неділю не сизі орли заклекотіли,
Як то бідні невольники у тяжкій неволі заплакали,
Угору руки підіймали, кайданами забряжчали,
Господа милосердного прохали та благали:
“Подай нам, Господи, з неба дрібен дощик,
А з низу буйний вітер!
Хоча й би чи не встала на Чорному морю бистрая хвиля,
Хоча й би чи не повиривала якорів з турецької каторги! 
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Кайдани-залізо ноги повиривало,
Біле тіло козацьке, молодецьке коло жовтої кости пошмугляло”. 
Баша турецький, бусурманський, недовірок християнський*, 
По ринку він походжає, він сам добре теє зачуває, 
На слуги свої, на турки-яничари** зозла гукає: 
“Кажу я вам, турки-яничари, добре ви дбайте, 
Із ряду до ряду заходжайте.
По три пучки тернини і червоної таволги набирайте, 
Бідного невільника по тричі в однім місці затинайте!” 
То ті слуги турки-яничари добре дбали, 
Із ряду до ряду заходжали,
По три пучки тернини і червоної таволги у руки набирали,
По тричі в однім місці бідного невольника затинали,
Тіло біле козацьке, молодецьке коло жовтої кости обривали,
Кров християнську неповинно проливали.
Стали бідні невольники на собі кров християнську забачати,
Стали землю турецьку, віру бусурманську клясти-проклинати. 
“Ти, земле турецька, віро бусурманська, ти, розлуко християнська! 
Не одного ти розлучила з отцем, з матер’ю, або брата з сестрою, 
Або мужа з вірною жоною!”
Визволь, Господи, всіх бідних невільників з тяжкої неволі турецької,

З каторги бусурманської,
На тихі води,
На ясні зорі,
У край хрещений,
У мир веселий,
У городи християнські.

* Себто такий, що був християнин, та турецьку віру прийняв, до турків попавшися: 
такі перевертні найгірше невільників мучили.

** Турецьке військо так звалось.

Та хоч терпіла Західна Україна, все-таки не так, як Подніпрянська.
Але той спустошений край, розкішний та вільний, вабив до себе людей смі-

ливих. Знаходилося чимало таких, що йшли на весну, на літо в сі краї, ловили 
рибу, звіра били, пасіки закладали, а на зиму тільки до городів верталися. В 
степах стрічались вони з татарськими чабанами або з такими ж татарськими 
пройдисвітами, як і вони самі; часом їх татари поб’ють та полуплять, часом 
вони татар підчикрижать та худобу заберуть. Такі татарські заволоки, воєнні 
неприкаяні люди звались козаками, то се ім’я й до наших людей пристало, що 
тут степами та пустками тинялись та промишляли.

З часом намножилось тих людей – козаків наших багато. Старостам та 
воєводам, що по пограничних городах сиділи, були вони наручні, бо на татар 
страху наганяли, та й живились від них ті старости, як козаки з ріжною здо-
биччю з степів на зиму приходили. Один такий староста – Остап Дашкевич, 
староста черкаський, українець з роду, радив королеві, щоб з тих козаків 
зложити таке військо, яке б Україну від татар стерегло: взяти тисячу або дві 
тисячі козаків, платити їм з скарбу (казни), а вони б від татар Україну бере-
гли. З тої ради нічого не вийшло, але видко з неї, що козаків тоді на Україні 
було вже дуже багато.

30. Запорожжя. Що більше козаків ставало, то убувало сміливості 
татарам, а козакам прибувало. Все далі запускались вони в степи, під самі 
кочовища татарські, відбирали їм худобу, набігали на їх краї, відбивали від 
них невільників та самих татар у неволю забирали. Нижче порогів Дніпрових, 
де Дніпро ділиться та робить острови серед лози та очерету, так, що й не 
видко їх, ставили вони собі кріпості й “острожки” або зайки, щоб не могли їх 
там дістати ні татари, ні турки, ні старостинські слуги, продибавши лукавим 
ділом. Згодом на місце тих дрібніших укріплень стали ставити одну головну. 
Звалась вона Січ або Кіш козацький і переносилась на ріжні острови і місця; 
часом була на острові Хортиці, часом на Базавлуку, на Микитинім Розі, на 
Чортомлику.

Початок дала кріпость, поставлена в 1550-х роках на острові Хортиці 
славним українським князем Дмитром Вишневецьким (з Вишневця на Во-
лині), що прославився в піснях українських під іменем Байди:

В Царгороді на риночку
Ой п’є Байда мед-горілочку,
Ой п’є Байда – та не день, не два,
Не одну нічку та й не годиночку.
Цар турецький к йому присилає,
Байду к собі підмовляє:
“Ой ти, Байдо, та славнесенький,
Будь ми лицар та вірнесенький!
Візьми в мене царівночку,
Будеш пан на всю Вкраїночку!”
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– “Твоя, царю, віра проклятая,
Твоя царівночка поганая!”
Ой крикнув цар на свої гайдуки:
“Візьміть Байду добре в руки,
Візьміть його повисіте,
На гак ребром зачипіте!”
Ой висить Байда та й кивається,
Та на джуру поглядається:
“Ой, джуро мій молодесенький,
Подай мені лучок та тугесенький:
Ой бачу я три голубочки,
Хочу я убити для його дочки!”
Ой як стрілив – царя вцілив,
А царицю – в потилицю,
Його доньку – в головоньку.

В сій пісні представлений він гулякою-запорожцем, в дійсності був він 
одним з тих панів пограничних, що “козакували”, – ходив з козаками за здо-
биччю. Але згодом прийшов до ширших планів: поставивши на Хортиці свою 
кріпость та згромадивши козаків, задумав зломити Орду, вигнати її з степів 
та їх опанувати; тому що правительство литовсько-польське не важилось з 
татарами зачіпатись, пробував підняти царя московського, мав якісь зносини 
з Туреччиною. З того не вийшло нічого, і згинув він так, як у пісні описано, 
але дух його і сміливі гадки зістались між козаччиною, і після його хортицької 
твердині далі тримали вони свою “Січ” (засічку) тут, за порогами, як опору 
і захист против Орди і всякого іншого ворога.

Тут тримали козаки всякий запас, зброю, тут була їх столиця, бо сюди 
ніхто не міг до них дістатись: ні поляки, ні турки; тут було їх царство. І тому 
самі козаки стали зватись запорозькими, або Низом – що на “низу” Дніпра 
сиділи.

Господарили в степах та по ріках – рибу ловили, пасічникували, над та-
тарами промишляли, а як скучилося, вибирались походом десь у дальші краї. 
На Волощині (в теперішній Бессарабії та Румунії) тоді були часті війни, то 
козаки туди ходили помагати воєводі волоському чи іншому кому, на турків 
та татар особливо. Бо через те, що Україна тоді таку біду від татар та турків 
терпіла, мали наші люди, а втім і козаки, велике на них завзяття. За найсвятішу 
річ уважали з “бусурманами” воювати. Тож як не було якої війни, то козаки 
йшли походом просто на турецькі або татарські городи в Крим, над Чорне 
море, де були турецькі городи Очаків, Акерман, Кілія, Варна.

А ще частіше робили собі великі човни – чайками звалися, та й пускалися, 
як за давніх, київських часів Дніпром на море: приставали до побережних міст, 
виходили несподівано на берег, нападали на міста й села, забирали з собою 
здобич, котра легша та дорожча, випускали невільників на волю, все інше 

палили та швиденько на човни, та й гайда назад, поки там татари чи турки 
зібрались. Великого страху тим завдавали татарам та туркам. Їздили під сам 
Константинополь: прокрадались між турецькі кораблі, що доїзду стерегли, 
та під самим носом у турецького султана палили та руйнували передмістя. 
Або переїздили на противний азійський берег Чорного моря й там палили та 
руйнували багаті турецькі міста.

Правда, не раз велика буря розбивала ті козацькі човни; заносила їх боз-
на-куди, й пропадало та потопало в морі велика сила козацького війська – як 
у думі співається.

Ей на Чорному морю, на камені біленькім,
Там сидить сокіл ясненький,
Жалібненько квилить-проквиляє
І на Чорне море спильна поглядає.
Що на Чорному морю щось недобре починає.
Злосупротивна хвилечка-хвиля вставає,
Судна козацькі-молодецькі на три часті розбиває:
Перву часть ухопило – у білоарабську землю занесло,
Другу часть схопило – у Дунай у гирло забило,
А третя часть тут має –
Посеред Чорного моря у бистрій хвилі,
На лихій хуртовині потопає.

Але ще частіше удавалось козакам вернутися щасливо з великою доби-
чею, з увільненими невільниками. Не раз гнались за ними наздогін турецькі 
кораблі, але козаки на легких човнах тікали їм з-під носа в Дніпро, а в гирла 
Дніпрові, серед лози та очеретів ніякий корабель не міг за ними їхати. Тоді 
козаки ділили здобичу на товариство – як то в думі співається:

Златосинії киндяки – на козаки, 
Златоглави – на отамани,
Турецькую білую габу – на козаки, на біляки*,
А срібло-золото на три часті паювали;
Первую часть брали – на церкви накладали.
Котрі давнім козацьким скарбом будували,
Щоб за їх вставаючи й лягаючи милосердного Бога благали;
А другую часть між себе паювали,
А третюю часть брали – очеретами сідали,
Пили та гуляли, із семип’ядних пищалей** гримали.

На зиму мало хто лишався в Січі чи в степах: розходилися козаки по 
Україні, по городах і селах, де мали своє пристановище, свої сім’ї. Було багато 
й бездомного народу. Широко розносили вони по Україні славу про свої битви 
з турками й татарами, про свої сміливі походи, й славили їх кобзарі піснями:

* Киндяки, златоглави, габа – ріжні матерії турецькі.
** Гармат.
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– “Твоя, царю, віра проклятая,
Твоя царівночка поганая!”
Ой крикнув цар на свої гайдуки:
“Візьміть Байду добре в руки,
Візьміть його повисіте,
На гак ребром зачипіте!”
Ой висить Байда та й кивається,
Та на джуру поглядається:
“Ой, джуро мій молодесенький,
Подай мені лучок та тугесенький:
Ой бачу я три голубочки,
Хочу я убити для його дочки!”
Ой як стрілив – царя вцілив,
А царицю – в потилицю,
Його доньку – в головоньку.

В сій пісні представлений він гулякою-запорожцем, в дійсності був він 
одним з тих панів пограничних, що “козакували”, – ходив з козаками за здо-
биччю. Але згодом прийшов до ширших планів: поставивши на Хортиці свою 
кріпость та згромадивши козаків, задумав зломити Орду, вигнати її з степів 
та їх опанувати; тому що правительство литовсько-польське не важилось з 
татарами зачіпатись, пробував підняти царя московського, мав якісь зносини 
з Туреччиною. З того не вийшло нічого, і згинув він так, як у пісні описано, 
але дух його і сміливі гадки зістались між козаччиною, і після його хортицької 
твердині далі тримали вони свою “Січ” (засічку) тут, за порогами, як опору 
і захист против Орди і всякого іншого ворога.

Тут тримали козаки всякий запас, зброю, тут була їх столиця, бо сюди 
ніхто не міг до них дістатись: ні поляки, ні турки; тут було їх царство. І тому 
самі козаки стали зватись запорозькими, або Низом – що на “низу” Дніпра 
сиділи.

Господарили в степах та по ріках – рибу ловили, пасічникували, над та-
тарами промишляли, а як скучилося, вибирались походом десь у дальші краї. 
На Волощині (в теперішній Бессарабії та Румунії) тоді були часті війни, то 
козаки туди ходили помагати воєводі волоському чи іншому кому, на турків 
та татар особливо. Бо через те, що Україна тоді таку біду від татар та турків 
терпіла, мали наші люди, а втім і козаки, велике на них завзяття. За найсвятішу 
річ уважали з “бусурманами” воювати. Тож як не було якої війни, то козаки 
йшли походом просто на турецькі або татарські городи в Крим, над Чорне 
море, де були турецькі городи Очаків, Акерман, Кілія, Варна.

А ще частіше робили собі великі човни – чайками звалися, та й пускалися, 
як за давніх, київських часів Дніпром на море: приставали до побережних міст, 
виходили несподівано на берег, нападали на міста й села, забирали з собою 
здобич, котра легша та дорожча, випускали невільників на волю, все інше 

палили та швиденько на човни, та й гайда назад, поки там татари чи турки 
зібрались. Великого страху тим завдавали татарам та туркам. Їздили під сам 
Константинополь: прокрадались між турецькі кораблі, що доїзду стерегли, 
та під самим носом у турецького султана палили та руйнували передмістя. 
Або переїздили на противний азійський берег Чорного моря й там палили та 
руйнували багаті турецькі міста.

Правда, не раз велика буря розбивала ті козацькі човни; заносила їх боз-
на-куди, й пропадало та потопало в морі велика сила козацького війська – як 
у думі співається.

Ей на Чорному морю, на камені біленькім,
Там сидить сокіл ясненький,
Жалібненько квилить-проквиляє
І на Чорне море спильна поглядає.
Що на Чорному морю щось недобре починає.
Злосупротивна хвилечка-хвиля вставає,
Судна козацькі-молодецькі на три часті розбиває:
Перву часть ухопило – у білоарабську землю занесло,
Другу часть схопило – у Дунай у гирло забило,
А третя часть тут має –
Посеред Чорного моря у бистрій хвилі,
На лихій хуртовині потопає.

Але ще частіше удавалось козакам вернутися щасливо з великою доби-
чею, з увільненими невільниками. Не раз гнались за ними наздогін турецькі 
кораблі, але козаки на легких човнах тікали їм з-під носа в Дніпро, а в гирла 
Дніпрові, серед лози та очеретів ніякий корабель не міг за ними їхати. Тоді 
козаки ділили здобичу на товариство – як то в думі співається:

Златосинії киндяки – на козаки, 
Златоглави – на отамани,
Турецькую білую габу – на козаки, на біляки*,
А срібло-золото на три часті паювали;
Первую часть брали – на церкви накладали.
Котрі давнім козацьким скарбом будували,
Щоб за їх вставаючи й лягаючи милосердного Бога благали;
А другую часть між себе паювали,
А третюю часть брали – очеретами сідали,
Пили та гуляли, із семип’ядних пищалей** гримали.

На зиму мало хто лишався в Січі чи в степах: розходилися козаки по 
Україні, по городах і селах, де мали своє пристановище, свої сім’ї. Було багато 
й бездомного народу. Широко розносили вони по Україні славу про свої битви 
з турками й татарами, про свої сміливі походи, й славили їх кобзарі піснями:

* Киндяки, златоглави, габа – ріжні матерії турецькі.
** Гармат.
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Була Варна колись славна, 
Славнішії козаки, 
Що тої Варни дістали 
І в ній турків забрали.

Треба ж то пам’ятати, що не було тоді на світі народу страшнішого для 
всіх, як турки: боялись їх, як останньої біди, в Польщі, на Угорщині, в Ні-
меччині, вважали народом найсильнішим, непереможним. Тому всі дивува-
лись відвазі козацькій, що вони сміють нападати на турків у їх власній землі, 
визволяють невільників з каторг турецьких та відплачують туркам і татарам 
за їх напади на християнські землі. З ріжних сторін – з Польщі, з Литви, з 
Сербії приходили до козаків на Запорожжя ріжні люди, між ними й багаті 
молоді пани, щоб набратись військової науки, відваги, духу козацького та 
потім славитись, що вони були на Запорожжі, разом з козаками воювати 
ходили. Та довго попасати ті пани не могли, занадто тяжке та суворе було 
життя козацьке, треба було вміти й голодати, й мерзнути, і в останній біді й 
небезпечності воювати. Тому справжні запорожці були все-таки найбільше 
з українських селян, загартованих в біді й небезпеці.

31. Польське правительство хоче робити порядки у козаків. Ті-
шились люди, що козаки зганяють татарву з України, але королі та пани 
польські, що тепер Україною правили, не так тішилися тими козацькими 
походами на турків, на татар, як ними журились. Татари та турки раз у раз 
до них посилали послів та жалілись на козаків. Грозилися, як король коза-
ків не спинить, як будуть вони далі на турецькі й татарські краї нападати, 
то турки підуть походом на Польшу й знищать її до останнього. В Польщі 
ж ніколи не було ані війська, ані грошей на військо, і тих турецьких погроз 
там дуже боялися. Правда, король відписував туркам, що козаки – люди 
своєвільні, йому не підвладні, він їх туркам не боронить: нехай пошлють своє 
військо та винищать їх на Запорожжі хоч і до решти! Бо то-то й біда, що 
турки й татари не могли козаків на Запорожжі досягти, й тому далі жалілись 
і грозились королеві.

Тоді король став пробувати зробити, як ще давно радив Остап Дашкевич: 
взяти козаків на службу, дати їм плату, настановити їм старшину, аби вони 
тільки Україну стерегли, або куди їх король на війну пошле, а самі самовільно 
на турецькі й татарські землі не нападали. Кілька разів король пробував того, 
але не ті вже часи були! Тепер козаків було не тисяча або дві, а намножилось 
їх по всій Україні подніпрянській, як казали: “Де кущ – там і козак, а де 
байрак – там і ціла сотня”.

Король брав на свою службу тисячу або дві, і їх казав вписати у книгу, у 
реєстр: сі козаки звались реєстрові, вони діставали від короля “клейноти” – 
корогву й інші знаряди; король визначав їм старшого, якого вони мали слу-
хатись, а за те вже ніяке інше начальство не мало нічого до козаків, не могло 
мішатись до їх управи й суду, ані податків від їх жадати. Тільки сі реєстрові 

мали бути козаками, а всі інші, що досі козакували, мали мешкати як міщани 
чи селяни, сповняти міщанські чи селянські обов’язки, а в походи не ходити.

Але що ж, коли в той реєстр брали, кажу, тисячу або дві, а козакувало, 
може, десять або двадцять тисяч? Та й сам король не раз, як треба було йому 
добрих вояків на війну (бо війська в Польщі подостатком не було ніколи), то 
кликав усіх, не питаючись, чи він реєстровий, чи нереєстровий.

І реєстрові козаки клейноти й плату брали, але також на реєстр не вва-
жали, і хто козакував – далі козакував, і нові люди все прибували до них. 
Не тільки в степах, але й на Україні за Києвом ніхто не смів, ані міг справді 
робити якісь порядки у козаків. Король наказував, аби старости не пускали 
козаків у степи, у походи, не перепускали “на Низ” ні борошна, ні пороху, – 
щоб козаки своєвільні не мали чим в Січі та по степах жити, ані чим воювати. 
Хто би то повіз або пішов самовільно на Низ, король казав ловити й смертю 
карати. Але старости боялись з козаками зачіпатись і не дуже тих наказів 
слухали. А козаки далі жили по своїй волі.

Вибирали самі собі старшину: отамана, званого також гетьманом, а також 
осавулів, полковників і сотників. Всякі справи рішали на раді, куди збирались 
усі козаки, – там же й ту старшину вибирали. Королівської старшини – 
старостів та панів не слухали. Кожного, хто до них приходив, приймали не 
питаючися, чий і звідки. Походами собі куди хотіли ходили: чи на татар, чи 
на турків. Тільки на короля й панів відказували та нарікали, що їх зачіпають 
та всякі трудності роблять: недобрі на них були, і що далі, то більше було 
ворожнечі між козаками та панами.

Треба знати, що поки ті українські землі над Дніпром пусткою лежали, 
доти й панів там не було. Як же стало там безпечніше за козаками: як татари 
стали рідше набігати, як настала від козаків оборона й захист, стало туди 
багато людей прибувати. Пішла чутка скрізь про українське дозвілля: що там 
землі, скільки хочеш, а панів нема, сподобається – осідай та ори, нікого не 
питаючи, нікому нічого не платячи. Сила народу почала збігатися з Полісся, 
з Волині та осідати в Полудневій Київщині, де тепер Біла Церква, Канів, 
Черкаси, Звенигородка, Умань, та за Дніпром, де Ніжин, Остер, Переяслав, 
а далі й коло Лубен, Ромна, Гадяча, Полтави, де ще недавно самі порожні 
пустки лежали.

Тоді й пани стали зараз до тих земель цікаві: почали випрошувати собі 
від короля ґрунти, а королі й давали: інші знов пригадували, що там за давніх 
часів їх предків земля була, почали старі документи собі вишукувати; інші 
знову починали господарити, як старости та державці королівські. Котрі люди 
на тих землях за той час посідали, тих уважали ті пани за своїх підданих. Та-
кож і нові слободи закладали та людей з дальших країв закликали, обіцяючи 
свободу на довгі літа: на 10, 15, 20 і 30 літ.

Панщини ще так відразу не важились заводити, але почали ставити 
панські млини, шинки, а людям заборонили варити пиво та горілку. Стали й 
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Була Варна колись славна, 
Славнішії козаки, 
Що тої Варни дістали 
І в ній турків забрали.

Треба ж то пам’ятати, що не було тоді на світі народу страшнішого для 
всіх, як турки: боялись їх, як останньої біди, в Польщі, на Угорщині, в Ні-
меччині, вважали народом найсильнішим, непереможним. Тому всі дивува-
лись відвазі козацькій, що вони сміють нападати на турків у їх власній землі, 
визволяють невільників з каторг турецьких та відплачують туркам і татарам 
за їх напади на християнські землі. З ріжних сторін – з Польщі, з Литви, з 
Сербії приходили до козаків на Запорожжя ріжні люди, між ними й багаті 
молоді пани, щоб набратись військової науки, відваги, духу козацького та 
потім славитись, що вони були на Запорожжі, разом з козаками воювати 
ходили. Та довго попасати ті пани не могли, занадто тяжке та суворе було 
життя козацьке, треба було вміти й голодати, й мерзнути, і в останній біді й 
небезпечності воювати. Тому справжні запорожці були все-таки найбільше 
з українських селян, загартованих в біді й небезпеці.

31. Польське правительство хоче робити порядки у козаків. Ті-
шились люди, що козаки зганяють татарву з України, але королі та пани 
польські, що тепер Україною правили, не так тішилися тими козацькими 
походами на турків, на татар, як ними журились. Татари та турки раз у раз 
до них посилали послів та жалілись на козаків. Грозилися, як король коза-
ків не спинить, як будуть вони далі на турецькі й татарські краї нападати, 
то турки підуть походом на Польшу й знищать її до останнього. В Польщі 
ж ніколи не було ані війська, ані грошей на військо, і тих турецьких погроз 
там дуже боялися. Правда, король відписував туркам, що козаки – люди 
своєвільні, йому не підвладні, він їх туркам не боронить: нехай пошлють своє 
військо та винищать їх на Запорожжі хоч і до решти! Бо то-то й біда, що 
турки й татари не могли козаків на Запорожжі досягти, й тому далі жалілись 
і грозились королеві.

Тоді король став пробувати зробити, як ще давно радив Остап Дашкевич: 
взяти козаків на службу, дати їм плату, настановити їм старшину, аби вони 
тільки Україну стерегли, або куди їх король на війну пошле, а самі самовільно 
на турецькі й татарські землі не нападали. Кілька разів король пробував того, 
але не ті вже часи були! Тепер козаків було не тисяча або дві, а намножилось 
їх по всій Україні подніпрянській, як казали: “Де кущ – там і козак, а де 
байрак – там і ціла сотня”.

Король брав на свою службу тисячу або дві, і їх казав вписати у книгу, у 
реєстр: сі козаки звались реєстрові, вони діставали від короля “клейноти” – 
корогву й інші знаряди; король визначав їм старшого, якого вони мали слу-
хатись, а за те вже ніяке інше начальство не мало нічого до козаків, не могло 
мішатись до їх управи й суду, ані податків від їх жадати. Тільки сі реєстрові 

мали бути козаками, а всі інші, що досі козакували, мали мешкати як міщани 
чи селяни, сповняти міщанські чи селянські обов’язки, а в походи не ходити.

Але що ж, коли в той реєстр брали, кажу, тисячу або дві, а козакувало, 
може, десять або двадцять тисяч? Та й сам король не раз, як треба було йому 
добрих вояків на війну (бо війська в Польщі подостатком не було ніколи), то 
кликав усіх, не питаючись, чи він реєстровий, чи нереєстровий.

І реєстрові козаки клейноти й плату брали, але також на реєстр не вва-
жали, і хто козакував – далі козакував, і нові люди все прибували до них. 
Не тільки в степах, але й на Україні за Києвом ніхто не смів, ані міг справді 
робити якісь порядки у козаків. Король наказував, аби старости не пускали 
козаків у степи, у походи, не перепускали “на Низ” ні борошна, ні пороху, – 
щоб козаки своєвільні не мали чим в Січі та по степах жити, ані чим воювати. 
Хто би то повіз або пішов самовільно на Низ, король казав ловити й смертю 
карати. Але старости боялись з козаками зачіпатись і не дуже тих наказів 
слухали. А козаки далі жили по своїй волі.

Вибирали самі собі старшину: отамана, званого також гетьманом, а також 
осавулів, полковників і сотників. Всякі справи рішали на раді, куди збирались 
усі козаки, – там же й ту старшину вибирали. Королівської старшини – 
старостів та панів не слухали. Кожного, хто до них приходив, приймали не 
питаючися, чий і звідки. Походами собі куди хотіли ходили: чи на татар, чи 
на турків. Тільки на короля й панів відказували та нарікали, що їх зачіпають 
та всякі трудності роблять: недобрі на них були, і що далі, то більше було 
ворожнечі між козаками та панами.

Треба знати, що поки ті українські землі над Дніпром пусткою лежали, 
доти й панів там не було. Як же стало там безпечніше за козаками: як татари 
стали рідше набігати, як настала від козаків оборона й захист, стало туди 
багато людей прибувати. Пішла чутка скрізь про українське дозвілля: що там 
землі, скільки хочеш, а панів нема, сподобається – осідай та ори, нікого не 
питаючи, нікому нічого не платячи. Сила народу почала збігатися з Полісся, 
з Волині та осідати в Полудневій Київщині, де тепер Біла Церква, Канів, 
Черкаси, Звенигородка, Умань, та за Дніпром, де Ніжин, Остер, Переяслав, 
а далі й коло Лубен, Ромна, Гадяча, Полтави, де ще недавно самі порожні 
пустки лежали.

Тоді й пани стали зараз до тих земель цікаві: почали випрошувати собі 
від короля ґрунти, а королі й давали: інші знов пригадували, що там за давніх 
часів їх предків земля була, почали старі документи собі вишукувати; інші 
знову починали господарити, як старости та державці королівські. Котрі люди 
на тих землях за той час посідали, тих уважали ті пани за своїх підданих. Та-
кож і нові слободи закладали та людей з дальших країв закликали, обіцяючи 
свободу на довгі літа: на 10, 15, 20 і 30 літ.

Панщини ще так відразу не важились заводити, але почали ставити 
панські млини, шинки, а людям заборонили варити пиво та горілку. Стали й 
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інші податки та драчки заводити. А де народу намножилось, то й панщину 
потроху на них накладали. Але тоді ще до того мало де приходило. Тільки ж 
і на ті заходи панські, що пани їх землі присвоювали, а їх своїми підданими, 
кріпаками вважали, тутешні люди дуже гнівались, між ними й козаки, і з 
того, що вони на сій землі, від татар відвойованій і кров’ю їх политій, хотіли 
бути вільні, а пани вважали всю землю – чи в Київщині, чи за Дніпром, в 
теперішній Полтавщині, – за свою панську власну або королівську, віддану 
їм в державу, а про селян чи козаків так міркували, що то вони сидять на їх 
землі й мають бути їх піддані.

З того виростала велика колотнеча. Треба ще й те сказати, що самі ті пани 
на Україні здебільшого не проживали, бо були то великі пани переважно, що 
мали по інших сторонах розкішні замки та двори, а таки й боялися жити між 
козаками та в сусідстві степів татарських. Тож присилали сюди своїх ріжних 
слуг, підпанків, як то кажуть, або орендарів, що брали в оренду шинки, стави, 
ліси і потім людям докучали ріжними драчами, щоб з лихвою вернути собі те, 
що панам заплатили.

Вони тільки такого козака, що був вписаний до реєстру, вважали за вільно-
го – признавали, що він не має платити податків, ані панщини робити. Та й то 
ще суперечки були, чи може такий козак у панській маєтності сидіти, чи тільки 
в королівській, чи може він собі горілку та мед варити, чи мусить з панського 
шинку брати, та й про інші такі справи. Але всіх тих реєстрових козаків було 
мало: кількасот, або тисяча, дві тисячі – щонайбільше. А були десятки тисяч 
козаків, що до реєстру вписані не були, але козакували часами чи й завсіди, 
і в походи ходили, і себе ні в чім за гірших від реєстрових не мали, і так само 
не хотіли ані панів, ані старостів слухати, ані податків платити, ані іншого під-
данства знати, як і реєстрові. Було багато сімей козацьких, вдів, що їх чолові-
ки-козаки погинули на війні або так повмирали, були великі сім’ї нерозділені, 
з котрих хтось козакував; були при козацьких сім’ях так звані підсусідки, що 
в козацькім господарстві помагали, особливо як козак у похід ішов. Усі вони 
хотіли бути вільні, як козаки, і нікого, крім козацької старшини, не слухати.

Багато з тих селян, що на Україну прибувало, також у козацтво приста-
вали, щоб бути свобідними від панів: однаково тут на пограниччі мусили вони 
бути людьми воєнними, бо все від татар небезпечно було. Та й усі селяни, що 
сюди на Україну від панів, від панщини світами мандрували, аби на свободі 
жити, проти татарських стріл груди свої наставляти, аби бути панами своєї 
праці на своїй землі, – всі вони не хотіли тут нічого чути про панські поряд-
ки. Коли починали налазити на них пани, вони кидали свої оселі й осідалися 
ще далі, в порожніх місцях, або разом з козаками підіймались на панів. На 
козаків вони дивились, як на свою оборону й надію, а козаки також розуміли, 
що в селянстві їх сила – як селяни по їх стороні стануть, то їх ніяке військо 
польське не переможе. Бо тутешні селяни були люди відважні й до військо-
вого діла привичні.

Так ото з тих причин і почалося велике ворогування, а далі й воювання 
між козаками та панами на Україні. Пани козаків тіснили, припасу їм на Низ 
не пускали, по своїх маєтностях ловили. Козаки при нагоді панські маєтності 
шарпали. А прийшло й до більшої війни.

32. Перші війни козаків з панами і державою Польською. Першу 
більшу війну з панами підняв у 1591 році отаман козацький Косинський. Він 
дістав від польського уряду разом з кількома іншими визначними отаманами 
козацькими маєтність на Росі, за свої служби, а один з князів Острозьких, 
бувши старостою білоцерківським, а, властиво, його намісник, загорнув сі 
землі до староства, мовляв, до нього належали. Розгніваний тим Косин-
ський зібрав козаків і напав на Білу Церкву, пограбив і забрав майно кн. 
Острозького і його намісника, що ту справу підстроїв, погромив теж інші 
замки Острозьких, позабирав гармати і засів з ними в трипільськім замку. 
Король вислав своїх комісарів – ріжних панів місцевих з полками їх, аби 
козаків утихомирили. Козаки їх слухати не схотіли, приготовилися битись, 
але комісари не відважилися стати з ними до бою й уступилися. А козаки 
після сього далі розпочали свої походи, здобуваючи замки, що були в руках 
Острозьких та інших панів, які з козаками зачіпалися; здобули Київ, Пере-
яслав й інші городи. Опанувавши майже цілу Київщину, перекинулися далі 
на Волинь, підбиваючи під свою руку міста, змушуючи панів, аби признавали 
власть козацького присуду над своїми маєтками і підданими: давали припаси 
на військо й не боронили піддаватися під власть козацьку і козачитися, хто 
хоче. Кн. Василь-Константин Острозький з синами й інші пани, побачивши, 
що козаччина їх знищить, почали ладитися на війну з усіх сил; правительство 
польське не хотіло їх рятувати, гніваючися за те, що не йшли йому на руку в 
справах віри, отже, мусили самі собі радити. Найняли військо в Галичині й 
на Угорщині, зібрали шляхту волинську і з сими силами удалося їм розбити 
військо Косинського під містечком П’яткою. Козаки обіцяли вернути гармати 
і всяку стрільбу, скинути з гетьманства Косинського і дати спокій панам.

Але, вийшовши на Запорожжя, вони зараз же почали збиратися з силами 
наново, і весною 1593 р. рушили знову, сим разом на Черкаси. Хотіли пора-
хуватися з кн. Вишневецьким, що вмішався в попередню війну і взагалі уївся 
козакам, як пограничний староста черкаський, що держав в руках головну 
дорогу козацьку. Приступивши до Черкас, Косинський зачав облогу, але Ви-
шневецький зробив засідку і Косинського вбито хитрим підступом, а при тім 
багато й інших козаків. Козацьке військо по сім відступило, але літом козаки 
приступили з новим військом до Черкас. Вишневецький злякався, що козаки 
йому кінець кінцем відомстяться тяжко, пішов з ними на згоду й уложив з 
ними таку умову, що надалі вже дасть свобідну дорогу козаччині через своє 
староство і нічим не буде притісняти: інакшими словами, пообіцяв, що законів, 
виданих на козаків, не буде сповняти. А в його руках була єдина власть на 
цілій отсій дорозі дніпровій. По сім козаки стали справжніми панами всієї 
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інші податки та драчки заводити. А де народу намножилось, то й панщину 
потроху на них накладали. Але тоді ще до того мало де приходило. Тільки ж 
і на ті заходи панські, що пани їх землі присвоювали, а їх своїми підданими, 
кріпаками вважали, тутешні люди дуже гнівались, між ними й козаки, і з 
того, що вони на сій землі, від татар відвойованій і кров’ю їх политій, хотіли 
бути вільні, а пани вважали всю землю – чи в Київщині, чи за Дніпром, в 
теперішній Полтавщині, – за свою панську власну або королівську, віддану 
їм в державу, а про селян чи козаків так міркували, що то вони сидять на їх 
землі й мають бути їх піддані.

З того виростала велика колотнеча. Треба ще й те сказати, що самі ті пани 
на Україні здебільшого не проживали, бо були то великі пани переважно, що 
мали по інших сторонах розкішні замки та двори, а таки й боялися жити між 
козаками та в сусідстві степів татарських. Тож присилали сюди своїх ріжних 
слуг, підпанків, як то кажуть, або орендарів, що брали в оренду шинки, стави, 
ліси і потім людям докучали ріжними драчами, щоб з лихвою вернути собі те, 
що панам заплатили.

Вони тільки такого козака, що був вписаний до реєстру, вважали за вільно-
го – признавали, що він не має платити податків, ані панщини робити. Та й то 
ще суперечки були, чи може такий козак у панській маєтності сидіти, чи тільки 
в королівській, чи може він собі горілку та мед варити, чи мусить з панського 
шинку брати, та й про інші такі справи. Але всіх тих реєстрових козаків було 
мало: кількасот, або тисяча, дві тисячі – щонайбільше. А були десятки тисяч 
козаків, що до реєстру вписані не були, але козакували часами чи й завсіди, 
і в походи ходили, і себе ні в чім за гірших від реєстрових не мали, і так само 
не хотіли ані панів, ані старостів слухати, ані податків платити, ані іншого під-
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сюди на Україну від панів, від панщини світами мандрували, аби на свободі 
жити, проти татарських стріл груди свої наставляти, аби бути панами своєї 
праці на своїй землі, – всі вони не хотіли тут нічого чути про панські поряд-
ки. Коли починали налазити на них пани, вони кидали свої оселі й осідалися 
ще далі, в порожніх місцях, або разом з козаками підіймались на панів. На 
козаків вони дивились, як на свою оборону й надію, а козаки також розуміли, 
що в селянстві їх сила – як селяни по їх стороні стануть, то їх ніяке військо 
польське не переможе. Бо тутешні селяни були люди відважні й до військо-
вого діла привичні.

Так ото з тих причин і почалося велике ворогування, а далі й воювання 
між козаками та панами на Україні. Пани козаків тіснили, припасу їм на Низ 
не пускали, по своїх маєтностях ловили. Козаки при нагоді панські маєтності 
шарпали. А прийшло й до більшої війни.

32. Перші війни козаків з панами і державою Польською. Першу 
більшу війну з панами підняв у 1591 році отаман козацький Косинський. Він 
дістав від польського уряду разом з кількома іншими визначними отаманами 
козацькими маєтність на Росі, за свої служби, а один з князів Острозьких, 
бувши старостою білоцерківським, а, властиво, його намісник, загорнув сі 
землі до староства, мовляв, до нього належали. Розгніваний тим Косин-
ський зібрав козаків і напав на Білу Церкву, пограбив і забрав майно кн. 
Острозького і його намісника, що ту справу підстроїв, погромив теж інші 
замки Острозьких, позабирав гармати і засів з ними в трипільськім замку. 
Король вислав своїх комісарів – ріжних панів місцевих з полками їх, аби 
козаків утихомирили. Козаки їх слухати не схотіли, приготовилися битись, 
але комісари не відважилися стати з ними до бою й уступилися. А козаки 
після сього далі розпочали свої походи, здобуваючи замки, що були в руках 
Острозьких та інших панів, які з козаками зачіпалися; здобули Київ, Пере-
яслав й інші городи. Опанувавши майже цілу Київщину, перекинулися далі 
на Волинь, підбиваючи під свою руку міста, змушуючи панів, аби признавали 
власть козацького присуду над своїми маєтками і підданими: давали припаси 
на військо й не боронили піддаватися під власть козацьку і козачитися, хто 
хоче. Кн. Василь-Константин Острозький з синами й інші пани, побачивши, 
що козаччина їх знищить, почали ладитися на війну з усіх сил; правительство 
польське не хотіло їх рятувати, гніваючися за те, що не йшли йому на руку в 
справах віри, отже, мусили самі собі радити. Найняли військо в Галичині й 
на Угорщині, зібрали шляхту волинську і з сими силами удалося їм розбити 
військо Косинського під містечком П’яткою. Козаки обіцяли вернути гармати 
і всяку стрільбу, скинути з гетьманства Косинського і дати спокій панам.

Але, вийшовши на Запорожжя, вони зараз же почали збиратися з силами 
наново, і весною 1593 р. рушили знову, сим разом на Черкаси. Хотіли пора-
хуватися з кн. Вишневецьким, що вмішався в попередню війну і взагалі уївся 
козакам, як пограничний староста черкаський, що держав в руках головну 
дорогу козацьку. Приступивши до Черкас, Косинський зачав облогу, але Ви-
шневецький зробив засідку і Косинського вбито хитрим підступом, а при тім 
багато й інших козаків. Козацьке військо по сім відступило, але літом козаки 
приступили з новим військом до Черкас. Вишневецький злякався, що козаки 
йому кінець кінцем відомстяться тяжко, пішов з ними на згоду й уложив з 
ними таку умову, що надалі вже дасть свобідну дорогу козаччині через своє 
староство і нічим не буде притісняти: інакшими словами, пообіцяв, що законів, 
виданих на козаків, не буде сповняти. А в його руках була єдина власть на 
цілій отсій дорозі дніпровій. По сім козаки стали справжніми панами всієї 



342 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, ПРИЛАДЖЕНА ДО ПРОГРАМИ ВИЩИХ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ… Україна до заснування Київської держави 343Доба литовсько-польська

Східної України. Найможніші пани, як от князі Острозькі, мусили скоритися 
перед ними, годити їх ватажкам і сповняти їх жадання, щоб дали їм спокійно 
господарити. Кипіло у деяких панів проти козаччини, що руйнувала всі їх 
плани, вносила дух бунту, супротивлення між підданство, виривала силу людей 
з-під панської власті. Але мусили сидіти тихо й коритися перед козаччиною, 
не маючи помочі від правительства, зайнятого іншими справами. Мусили 
чекати догідної хвилі, коли польське військо буде нарешті мати для них час.

Запанувала козаччина; але несподівано й скоро прийшовши до сеї не-
бувалої сили, не вміла знайтися в нових обставинах, не вміла скріпити міцно 
свого становища на волості. Займаючися ріжними заграничними походами та 
добичництвом, не використала сього свого панування в Східній Україні, щоб 
організувати тривкі підстави свого козацького устрою, не журилася боротьбою 
з правительством, і тому справді дала себе зараз же зігнати з волості, коли 
правительство звернуло против неї свої сили.

Під ту пору, по смерті Косинського, на перше місце між ватажками ко-
зацькими виступив Григорій Лобода, чоловік поважний, добрий і досвідчений 
вояка, але ще без ширшої політичної програми, яка взагалі тільки дуже поволі 
наростала в головах козацьких. Поруч сеї властивої козаччини, низової, запо-
розької, збирається на брацлавськім і волинськім пограниччі друга, самостійна 
козаччина коло Северина Наливайка, міщанина острозького, – сміливого і 
удатного ватажка. Сім’я Наливайків славилася в Острозі як завзяті українці. 
Брат Северина, піп Дем’ян, був визначним членом православного Острозь-
кого гуртка; Северин вибрав собі воєнне, козацьке ремесло. Гарний з себе, 
майстер на всі руки, ще молодий, але дуже славолюбний, не хотів він іти в 
лад гетьманам низової козаччини, і так між сими двома групами козаччини 
була певна неохота і навіть ворожнеча, і кожде військо собі на власну руку 
робило і воювало в сих роках.

В тім часі володарі Західної Європи, особливо папа римський і цісар 
німецький, як володар завойованої турками Угорщини, заходилися коло ве-
ликої війни на турків. Прочувши, що козаки могли б дати в тім велику поміч, 
заходився папа на свою руку, а цісар на свою вербувати до тої війни козаків, 
виславши для того на Україну своїх висланників з грошима й дарунками. 
Папський висланник не знайшов дороги до козаків, вів переговори через 
правительственого старшого, котрого козаки зовсім не слухали, і з тих пере-
говорів нічого не вийшло. Цісарський же висланник забрався на саме Запо-
рожжя. Віддав козакам від цісаря клейноти: корогви з гербом цісарським, 
срібні труби і кілька тисяч червоних, з тим, щоб козаки взяли участь у війні з 
турками. Козаки, хоч були невдоволені з малої суми грошей, їм присланої, але 
обіцяли помагати, тільки не хотіли йти на Волощину, як хотів цісар, а казали, 
що краще підуть на Перекоп, або човнами на турецькі городи. Але до чого 
не взялися козаки низові, те взяв на себе Наливайко: ходив в Волощину, по-
грабив турків і волохів, потім відступив назад, коли прийшло більше турецьке 

військо, але знову, вже з низовцями разом, пішов удруге. Страшенно знищив 
Молдову, спалив Яси, і господар молдавський відступив від турків і пристав 
по сім до цісаря. Цісар був тим дуже втішений, поручав надалі господареві 
вести справу против турків спільно з козаками, і козаки разом з сими новими 
союзниками ходили ще раз громити турецькі городи при Чорнім морю.

Після сього Наливайко пройшов на Волинь, приступив під Луцьк під час 
ярмарку, коли пани поз’їжджалися на судові засідання. Налякані міщани й 
шляхта виїхали йому назустріч, умовилися, що заплатять йому, щоб не чіпав 
міста, але Наливайко тими грошима не вдоволився і ще пограбив передмістя. 
Потім пройшов звідти на Білорусь, здобув замки, забирав гармати, міщанам 
казав платити великі окупи. Низове ж військо під той час, хоч і далеко скром-
ніше, попасало в Київщині, на Поліссі, а як Наливайко вийшов на Волинь, 
пустилося й собі на Білорусь. При тім мішаючися в ріжні панські сварки і 
наїзди, що одні пани на других робили, помагали і наливайківці, й низовці 
православним панам, Острозькому й іншим, громити й докучати противникам 
православних, уніятським владикам і їх прихильникам, що заходилися коло унії.

33. Солониця. Се не минуло козакам дурно. Правительство польське 
дивилося мовчки, поки козаки воювали з Острозькими й іншими, немилими 
йому православними панами, але не стерпіло, як козаки почали докучати 
тим, що під покровом правительства саме переводили тоді унію церковну. Та 
й своїми погромами волинських і білоруських міст козаки перебрали мірку 
терпеливості.

Військо польське саме було досить свобідне під ту пору; король дав йому 
наказ іти на козаків і приборкати їх.

Старшим у нім був Жолкевський, пан з Галичини, добрий войовник. Він 
якнайскоріше поспішився, щоб заскочити козаків не приготованих, докупи не 
зібраних, як вони по ріжних кінцях України пробували, розбиваючи панів. Та 
козаки, хоч по часті, а таки зібралися коло Києва, перевезлись за Дніпро й 
човни потопили: надіялися поляків за Дніпро не пустити. Але міщани київ-
ські, яким козаки також надокучали, повитягали човни з Дніпра й польське 
військо перевезлося за Дніпро.

Тоді козаки пішли в найдальші, порожні ще тоді краї й стали під Лубнами 
на Солониці, надіючися, що поляки туди за ними не підуть. Але Жолкевський 
завзявся, хоч би що, а винищити козаків: або панам бути на Україні, або 
козакам. Він прийшов під Лубни й заскочив козаків несподівано, що вони 
мусили тут же й отаборитися.

Місце було для оборони добре, високе, з широким оглядом на всі боки. 
З одної сторони боронили його непролазні болота Сули, з інших сторін об-
городилися козаки кількома рядами возів, за ними – валами і шанцями. По-
середині поставили дерев’яні зруби, набиті землею, і на них умістили гармати. 
Табір був міцний і приступом узяти його було не можна. Доброго війська 
козацького було ще коло 6 тисяч, а друге стільки ріжного народу неспосібного, 
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говорів нічого не вийшло. Цісарський же висланник забрався на саме Запо-
рожжя. Віддав козакам від цісаря клейноти: корогви з гербом цісарським, 
срібні труби і кілька тисяч червоних, з тим, щоб козаки взяли участь у війні з 
турками. Козаки, хоч були невдоволені з малої суми грошей, їм присланої, але 
обіцяли помагати, тільки не хотіли йти на Волощину, як хотів цісар, а казали, 
що краще підуть на Перекоп, або човнами на турецькі городи. Але до чого 
не взялися козаки низові, те взяв на себе Наливайко: ходив в Волощину, по-
грабив турків і волохів, потім відступив назад, коли прийшло більше турецьке 

військо, але знову, вже з низовцями разом, пішов удруге. Страшенно знищив 
Молдову, спалив Яси, і господар молдавський відступив від турків і пристав 
по сім до цісаря. Цісар був тим дуже втішений, поручав надалі господареві 
вести справу против турків спільно з козаками, і козаки разом з сими новими 
союзниками ходили ще раз громити турецькі городи при Чорнім морю.

Після сього Наливайко пройшов на Волинь, приступив під Луцьк під час 
ярмарку, коли пани поз’їжджалися на судові засідання. Налякані міщани й 
шляхта виїхали йому назустріч, умовилися, що заплатять йому, щоб не чіпав 
міста, але Наливайко тими грошима не вдоволився і ще пограбив передмістя. 
Потім пройшов звідти на Білорусь, здобув замки, забирав гармати, міщанам 
казав платити великі окупи. Низове ж військо під той час, хоч і далеко скром-
ніше, попасало в Київщині, на Поліссі, а як Наливайко вийшов на Волинь, 
пустилося й собі на Білорусь. При тім мішаючися в ріжні панські сварки і 
наїзди, що одні пани на других робили, помагали і наливайківці, й низовці 
православним панам, Острозькому й іншим, громити й докучати противникам 
православних, уніятським владикам і їх прихильникам, що заходилися коло унії.

33. Солониця. Се не минуло козакам дурно. Правительство польське 
дивилося мовчки, поки козаки воювали з Острозькими й іншими, немилими 
йому православними панами, але не стерпіло, як козаки почали докучати 
тим, що під покровом правительства саме переводили тоді унію церковну. Та 
й своїми погромами волинських і білоруських міст козаки перебрали мірку 
терпеливості.

Військо польське саме було досить свобідне під ту пору; король дав йому 
наказ іти на козаків і приборкати їх.

Старшим у нім був Жолкевський, пан з Галичини, добрий войовник. Він 
якнайскоріше поспішився, щоб заскочити козаків не приготованих, докупи не 
зібраних, як вони по ріжних кінцях України пробували, розбиваючи панів. Та 
козаки, хоч по часті, а таки зібралися коло Києва, перевезлись за Дніпро й 
човни потопили: надіялися поляків за Дніпро не пустити. Але міщани київ-
ські, яким козаки також надокучали, повитягали човни з Дніпра й польське 
військо перевезлося за Дніпро.

Тоді козаки пішли в найдальші, порожні ще тоді краї й стали під Лубнами 
на Солониці, надіючися, що поляки туди за ними не підуть. Але Жолкевський 
завзявся, хоч би що, а винищити козаків: або панам бути на Україні, або 
козакам. Він прийшов під Лубни й заскочив козаків несподівано, що вони 
мусили тут же й отаборитися.

Місце було для оборони добре, високе, з широким оглядом на всі боки. 
З одної сторони боронили його непролазні болота Сули, з інших сторін об-
городилися козаки кількома рядами возів, за ними – валами і шанцями. По-
середині поставили дерев’яні зруби, набиті землею, і на них умістили гармати. 
Табір був міцний і приступом узяти його було не можна. Доброго війська 
козацького було ще коло 6 тисяч, а друге стільки ріжного народу неспосібного, 
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жінок, дітей тощо. Жолкевський задумав томити козаків облогою, не даючи 
виганяти худоби і коней на пашу, та мучив гарматною стрільбою, а заразом 
ведучи переговори, силкувався роз’єднати козаків: викликати між ними підо-
зріння і незгоду. Ся лукава робота його дійсно не зісталася без успіху. Стара 
ворожнеча запорожців і наливайківців ожила наново серед такого тяжкого 
настрою. Почалися сварки, далі – криваві розрухи. На одній раді розпочалася 
бійка і серед неї убито Лободу; але Наливайкові не удалося взяти булаву: 
вибрано гетьманом Кремпського, а низовці не могли забути Наливайкові 
убивства Лободи. В козацькім таборі було гірко; худоба здихала без паші, кулі 
польських гармат забивали людей і коней, трупи гнили серед табору і серед 
гарячого літа робили повітря неможливим. Трудно було підтримати порядок 
і завзяття в таких обставинах, і велика то річ, що козаки таки трималися ще.

Жолкевському, одначе, також було нелегко. Припасу для війська було 
дуже тяжко дістати, і він переконався, що скоріше його військо вигине з 
голоду, ніж козацьке: вояки його змучилися неустанною сторожею. А тим 
часом над Дніпром громадилися нові полки козацькі та умисно пустошили 
Подніпров’я, щоб тим відтягнути Жолкевського від облоги, а з Запорожжя 
йшли нові полки козацькі човнами, рятувати козацьке військо під Лубнами. 
Жолкевський силкувався їх відвести, як перед тим Лободу: посилав до них, 
що не має проти них нічого, нехай не встрявають тільки до бунту, – але ті не 
послухали. Якби вони надтягнули під Лубни – Жолкевському була б біда. 
Але козаки в солоницькім таборі, відрізані від світу, не знали, що рятунок 
такий близький.

Жолкевському треба було зробити останню пробу, щоб настрашити 
козаків і змусити їх до піддання. Він розпочав знову страшенну стрілянину, 
став ладити всякий припас ніби до рішучого приступу, а заразом намовляв 
козаків, щоб піддалися: аби тільки видали головних проводирів, то нічого їм не 
буде. І не витримали козаки, маючи перед очима півживих жінок і дітей своїх. 
Не додержали свого завзяття козацького, не діждалися порятунку. По двох 
днях тяжкої стрілянини прийняли умови Жолкевського: видати проводирів, 
гармати і всякий припас гарматний, корогви і клейноти цісарські. Наливайко, 
бачучи, до чого йде, хотів утікати; наливайківці боронили свого ватажка, але 
козаки приборкали його й видали полякам.

Але коли вони се зробили, тоді Жолкевський зажадав, щоб кождому 
панові вільно було ще забрати з-поміж них своїх підданих. На се козаки 
не могли згодитись, бо се трохи не всіх їх віддавало на ласку їх панів. Тоді 
польське військо кинулось на них, безборонних, неприготованих, против до-
вершеної уже згоди, і зчинили огидну різню. “Так їх рубали немилосердно, 
що на милю або й більше труп лежав на трупі”, – оповідає сучасник-поляк.

Тільки частина козаків під проводом Кремпського відбилася й пішла 
оружною рукою на Запорожжя. Козаки, що йшли на поміч, і запорожці 
завернулися теж. Жолкевський вже не мав сил дотримати свого наміру – 

знищити козаччину до кінця. Легше було помститися на взятих в неволю 
ватажках. Особливо Наливайка тяжко мучили: тримали у в’язниці сливе рік 
і раз у раз брали на муки, випитуючи про його зносини з сусідніми державами 
і ріжними людьми. Нарешті стяли і тіло його четвертували. А між польською 
суспільністю і між українцями пішли зараз поголоски про дивні муки, якими 
Наливайка замучено: що його посадили на розпаленого залізного коня, на 
голову положили залізну корону – за те, що він, мовляв, назвав себе “царем 
Наливаєм”, хотів бути королем України.

Сумно стало на Україні по Солоницькім погромі. Як стара пісня співає:
Промовить тихий Дунай до Дніпра-Славути:
“Дніпре-батьку, Славуто! Сам собі я думаю-гадаю,
Чом я твоїх козаків у себе не видаю?
Уже чверть года три місяці вибиває,
Як твоїх козаків у мене немає...
Всі мої квіти луговії, низовії пониділи,
Що твоїх козаків у себе не виділи”.

Хоч Жолкевському не удалося знищити козаччину до останку, як він 
задумував, проте лубенський погром усе ж таки дуже придавив козаччину. 
Зігнано її з “волості”, загороджено заставами довіз припасів на Запорожжя і 
законом соймовим скасовано всі права війська козацького і його організацію. 
А що найгірше – і серед самої козаччини під впливом того упадку починається 
небезпечне роздвоєння, внутрішня війна: частина більш смілива й безоглядна 
розпочинає боротьбу з частиною більш розважною, що хотіла піддобритися 
до правительства, аби вернути собі давні відносини. Се було продовження 
попереднього роздвоєння між запорожцями та наливайківцями, але тепер воно 
виливалося в форми різкіші, ніж перед тим, так що доходило до кривавих битв 
між ними, і одна сторона против другої шукала помочі навіть у польського 
правительства, просячи, щоб дало їм з своєї руки старшого. Поляки тішили-
ся з того – нехай, мовляв, козаки одні других погризуть, будуть покірніші. 
Але усобиця довго не тривала. Славний гетьман Самійло Кішка, оспіваний 
в думі про його утечу з неволі турецької, зручно об’єднав козаччину. Рядом 
походів – на море і на Молдову – підняв він дух в козаччині, а слідом при-
йшли такі обставини, що й правительство мусило звернутися до козаків та 
попросити їх помочі.

Поляки ухвалили на соймі, щоб війську козацькому більше не бути зо-
всім, аби пани не мали на Україні клопоту. Незадовго почалася нова війна в 
Волощині, і полякам до неї стало пильно треба козаків. Почали їх кликати, 
але Кішка пускав їх заклики поза ухом і казав, що козаки підуть тоді тільки, 
як король відновить давні вільності й права козацькі. Раді не раді – поляки 
мусили їм се обіцяти, і козаки пішли на війну в Волощину, а за сею волоською 
війною мусили просити їх іти ще в поміч на шведів. Дуже тяжка була се війна, 
сам Кішка наложив у ній головою – вбито його під одною кріпостю кулею 
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жінок, дітей тощо. Жолкевський задумав томити козаків облогою, не даючи 
виганяти худоби і коней на пашу, та мучив гарматною стрільбою, а заразом 
ведучи переговори, силкувався роз’єднати козаків: викликати між ними підо-
зріння і незгоду. Ся лукава робота його дійсно не зісталася без успіху. Стара 
ворожнеча запорожців і наливайківців ожила наново серед такого тяжкого 
настрою. Почалися сварки, далі – криваві розрухи. На одній раді розпочалася 
бійка і серед неї убито Лободу; але Наливайкові не удалося взяти булаву: 
вибрано гетьманом Кремпського, а низовці не могли забути Наливайкові 
убивства Лободи. В козацькім таборі було гірко; худоба здихала без паші, кулі 
польських гармат забивали людей і коней, трупи гнили серед табору і серед 
гарячого літа робили повітря неможливим. Трудно було підтримати порядок 
і завзяття в таких обставинах, і велика то річ, що козаки таки трималися ще.

Жолкевському, одначе, також було нелегко. Припасу для війська було 
дуже тяжко дістати, і він переконався, що скоріше його військо вигине з 
голоду, ніж козацьке: вояки його змучилися неустанною сторожею. А тим 
часом над Дніпром громадилися нові полки козацькі та умисно пустошили 
Подніпров’я, щоб тим відтягнути Жолкевського від облоги, а з Запорожжя 
йшли нові полки козацькі човнами, рятувати козацьке військо під Лубнами. 
Жолкевський силкувався їх відвести, як перед тим Лободу: посилав до них, 
що не має проти них нічого, нехай не встрявають тільки до бунту, – але ті не 
послухали. Якби вони надтягнули під Лубни – Жолкевському була б біда. 
Але козаки в солоницькім таборі, відрізані від світу, не знали, що рятунок 
такий близький.

Жолкевському треба було зробити останню пробу, щоб настрашити 
козаків і змусити їх до піддання. Він розпочав знову страшенну стрілянину, 
став ладити всякий припас ніби до рішучого приступу, а заразом намовляв 
козаків, щоб піддалися: аби тільки видали головних проводирів, то нічого їм не 
буде. І не витримали козаки, маючи перед очима півживих жінок і дітей своїх. 
Не додержали свого завзяття козацького, не діждалися порятунку. По двох 
днях тяжкої стрілянини прийняли умови Жолкевського: видати проводирів, 
гармати і всякий припас гарматний, корогви і клейноти цісарські. Наливайко, 
бачучи, до чого йде, хотів утікати; наливайківці боронили свого ватажка, але 
козаки приборкали його й видали полякам.

Але коли вони се зробили, тоді Жолкевський зажадав, щоб кождому 
панові вільно було ще забрати з-поміж них своїх підданих. На се козаки 
не могли згодитись, бо се трохи не всіх їх віддавало на ласку їх панів. Тоді 
польське військо кинулось на них, безборонних, неприготованих, против до-
вершеної уже згоди, і зчинили огидну різню. “Так їх рубали немилосердно, 
що на милю або й більше труп лежав на трупі”, – оповідає сучасник-поляк.

Тільки частина козаків під проводом Кремпського відбилася й пішла 
оружною рукою на Запорожжя. Козаки, що йшли на поміч, і запорожці 
завернулися теж. Жолкевський вже не мав сил дотримати свого наміру – 

знищити козаччину до кінця. Легше було помститися на взятих в неволю 
ватажках. Особливо Наливайка тяжко мучили: тримали у в’язниці сливе рік 
і раз у раз брали на муки, випитуючи про його зносини з сусідніми державами 
і ріжними людьми. Нарешті стяли і тіло його четвертували. А між польською 
суспільністю і між українцями пішли зараз поголоски про дивні муки, якими 
Наливайка замучено: що його посадили на розпаленого залізного коня, на 
голову положили залізну корону – за те, що він, мовляв, назвав себе “царем 
Наливаєм”, хотів бути королем України.

Сумно стало на Україні по Солоницькім погромі. Як стара пісня співає:
Промовить тихий Дунай до Дніпра-Славути:
“Дніпре-батьку, Славуто! Сам собі я думаю-гадаю,
Чом я твоїх козаків у себе не видаю?
Уже чверть года три місяці вибиває,
Як твоїх козаків у мене немає...
Всі мої квіти луговії, низовії пониділи,
Що твоїх козаків у себе не виділи”.

Хоч Жолкевському не удалося знищити козаччину до останку, як він 
задумував, проте лубенський погром усе ж таки дуже придавив козаччину. 
Зігнано її з “волості”, загороджено заставами довіз припасів на Запорожжя і 
законом соймовим скасовано всі права війська козацького і його організацію. 
А що найгірше – і серед самої козаччини під впливом того упадку починається 
небезпечне роздвоєння, внутрішня війна: частина більш смілива й безоглядна 
розпочинає боротьбу з частиною більш розважною, що хотіла піддобритися 
до правительства, аби вернути собі давні відносини. Се було продовження 
попереднього роздвоєння між запорожцями та наливайківцями, але тепер воно 
виливалося в форми різкіші, ніж перед тим, так що доходило до кривавих битв 
між ними, і одна сторона против другої шукала помочі навіть у польського 
правительства, просячи, щоб дало їм з своєї руки старшого. Поляки тішили-
ся з того – нехай, мовляв, козаки одні других погризуть, будуть покірніші. 
Але усобиця довго не тривала. Славний гетьман Самійло Кішка, оспіваний 
в думі про його утечу з неволі турецької, зручно об’єднав козаччину. Рядом 
походів – на море і на Молдову – підняв він дух в козаччині, а слідом при-
йшли такі обставини, що й правительство мусило звернутися до козаків та 
попросити їх помочі.

Поляки ухвалили на соймі, щоб війську козацькому більше не бути зо-
всім, аби пани не мали на Україні клопоту. Незадовго почалася нова війна в 
Волощині, і полякам до неї стало пильно треба козаків. Почали їх кликати, 
але Кішка пускав їх заклики поза ухом і казав, що козаки підуть тоді тільки, 
як король відновить давні вільності й права козацькі. Раді не раді – поляки 
мусили їм се обіцяти, і козаки пішли на війну в Волощину, а за сею волоською 
війною мусили просити їх іти ще в поміч на шведів. Дуже тяжка була се війна, 
сам Кішка наложив у ній головою – вбито його під одною кріпостю кулею 
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гарматною, проте доказав свого. За велику послугу козацьку мусив польський 
сойм ухвалити, що військо козацьке має бути наново.

Незадовго козаки прийшли ще до більшої сили, як перед тим, а на Україні 
тим часом стались такі річі, що очі всього українського народу звернулись 
до козаків. Досі тільки українські селяни бачили в козаках свою оборону й 
надію, а тепер усі, хто хотів боронити прав українського народу, до козаків 
почали звертатися.

34. Українці боронять своєї віри. Що українцям під Польщею недоб-
ре було, то вже ми бачили. Люди ріжного стану: селяни, міщани, духовні, а 
навіть і пани українські, котрі свого українського народу держались, терпіли 
ріжні недогоди, і всім спільні були кривди, які діялись українській народності, 
її мові й вірі. В тих часах не розуміли так добре, як тепер, що можуть бути 
ріжні віри й народи: можуть бути українці православні, католики, уніяти, 
штундисти, ріжної віри, а всі одного народу, і свій нарід будуть любити й для 
нього всього доброго старатись. Тоді так міркували: хто руської, православ-
ної віри, – той русин, українець, а хто польської – католицької, той поляк. 
І тому ті кривди, які українському народові діялися в його православній вірі, 
ті найбільше всім докучали, всім станам українського народу були спільні, і 
на них всі українські люди озивались.

Я вже казав, що пани й королі польські, слухаючися своїх духовних 
католицьких, мали собі за обов’язок віру католицьку ширити, а православну 
тіснити, аби православні приставали на католицьку віру. Спочатку думали 
вони навіть зовсім православну віру знести, та що православні за свою віру 
дуже держались, то королі побоялись так дуже їх зачіпати. Тоді надумали 
“унію”, тобто злуку, з’єднання православної віри з католицькою: щоб бого-
служіння, церкви, обряди все зіставались на зверх так, як було, а тільки щоб 
православні слухались папи, а в чім ріжниться сама віра, в тім вірили, як 
католицька церква учить (що Дух Святий ісходить від Отця і Сина, – не 
Отця тільки, – що всі душі померших пробувають по смерті в чистилищі і 
там кару за гріхи відбувають, й інше дещо таке).

Справа се була давня: я казав, що ще за короля Данила була на Україні 
мова про унію, і пізніше не раз про се говорено, тільки владики не хотіли на 
ту унію приставати: боялись, що народ їх покине.

Потім, як українці против литовських та польських заходів против право-
славної віри почали шукати підмоги у заграничних православних держав – у 
великого князя московського та господаря молдавського, почали переходити 
під їх власть, а Москва, користуючи з сього, загорнула собі пограничні землі, 
то литовський і польський уряд не схотів більше силувати православних, щоб 
цілком не пішли під Москву. І та справа на якийсь час зовсім затихла. Але 
при кінці XVI в. Москва дуже ослабла, король польський Стефан Баторій 
сильно побив її у війнах, і в Польщі, і в Литві перестали її боятись, а з другого 

боку знайшлось між самими православними владиками чимало таких, що на 
унію пристали, а через що, зараз скажу.

Були в тих часах між духовними, та й взагалі в церковних ділах великі не-
порядки, не тільки у нас на Україні, а й по інших краях: в Польщі, в Німеччині, 
Франції, Англії, – у католиків ще гірше, ніж у православних. Починаючи 
від простих священиків і монахів аж до найвищих владик і самих пап, духовні 
покинули побожне життя, журились більше тим, щоб багато грошей зібрати та 
жити розкішно. Люди через те перестали духовних слухати, від католицької 
церкви почали відпадати, стали думати, щоб якось самим по Євангелію жити. 
Майже вся Німеччина, Англія, Швеція відпали від католицької церкви й 
окремо від папи й католицької церкви позаводили собі свої церкви.

У нас на Україні люди також шукали способу на поправу православної 
церкви, бачучи, який непорядок іде від самих духовних і ще більше – від 
короля та польських панів, що мішались у православні церковні справи та 
настановляли священиків і владик зовсім нікчемних. Почали до того братись 
б р а т с т в а.

Такі братства були у нас при церквах здавна – початки їх ішли ще від 
старих поганських часів, від поганських святощ і ігрищ, куди збиралися сусіди 
з доохресних сіл. Пізніше сі села зв’язалися коло церкви, справляючи на храм 
всенародні пири, так звані братчини: варили на те мед і пиво, приймали на 
пир прихожих гостей за оплатою і збирали ті доходи на церкву. Пам’ять про 
се маємо в новгородських билинах:

Почув то Васенька Буслаєвич – 
У мужиків новгородських тих 
Канун* варят, пива ячниї, 
Пішов Василій із дружиною,
Прийшов на братчину Никольщину**: 
“Не малую сип*** ми вам платимо – 
За всякого брата по п’яти рублів”. 
А за себе дає п’ятдесят рублів – 
Отже староста церковний той 
Прийма їх в братчину Никольщину – 
Зачали пить той вони канун 
І ті пива теж ячниї...

Потім, коли правительство польсько-литовське почало поширювати, 
разом з устроєм міст по-німецькому праву, також цехові ремісничі братства 
на німецький взірець, починають міщани українські й білоруські реформувати 
свої старі братства на подобу тих цехових братств, щоб мати законну форму 
для своєї організації. Найстарші статути таких реформованих братств маємо зі 

* Мед, варений на храм.
** На св. Миколая.
*** Пайку.
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гарматною, проте доказав свого. За велику послугу козацьку мусив польський 
сойм ухвалити, що військо козацьке має бути наново.

Незадовго козаки прийшли ще до більшої сили, як перед тим, а на Україні 
тим часом стались такі річі, що очі всього українського народу звернулись 
до козаків. Досі тільки українські селяни бачили в козаках свою оборону й 
надію, а тепер усі, хто хотів боронити прав українського народу, до козаків 
почали звертатися.

34. Українці боронять своєї віри. Що українцям під Польщею недоб-
ре було, то вже ми бачили. Люди ріжного стану: селяни, міщани, духовні, а 
навіть і пани українські, котрі свого українського народу держались, терпіли 
ріжні недогоди, і всім спільні були кривди, які діялись українській народності, 
її мові й вірі. В тих часах не розуміли так добре, як тепер, що можуть бути 
ріжні віри й народи: можуть бути українці православні, католики, уніяти, 
штундисти, ріжної віри, а всі одного народу, і свій нарід будуть любити й для 
нього всього доброго старатись. Тоді так міркували: хто руської, православ-
ної віри, – той русин, українець, а хто польської – католицької, той поляк. 
І тому ті кривди, які українському народові діялися в його православній вірі, 
ті найбільше всім докучали, всім станам українського народу були спільні, і 
на них всі українські люди озивались.

Я вже казав, що пани й королі польські, слухаючися своїх духовних 
католицьких, мали собі за обов’язок віру католицьку ширити, а православну 
тіснити, аби православні приставали на католицьку віру. Спочатку думали 
вони навіть зовсім православну віру знести, та що православні за свою віру 
дуже держались, то королі побоялись так дуже їх зачіпати. Тоді надумали 
“унію”, тобто злуку, з’єднання православної віри з католицькою: щоб бого-
служіння, церкви, обряди все зіставались на зверх так, як було, а тільки щоб 
православні слухались папи, а в чім ріжниться сама віра, в тім вірили, як 
католицька церква учить (що Дух Святий ісходить від Отця і Сина, – не 
Отця тільки, – що всі душі померших пробувають по смерті в чистилищі і 
там кару за гріхи відбувають, й інше дещо таке).

Справа се була давня: я казав, що ще за короля Данила була на Україні 
мова про унію, і пізніше не раз про се говорено, тільки владики не хотіли на 
ту унію приставати: боялись, що народ їх покине.

Потім, як українці против литовських та польських заходів против право-
славної віри почали шукати підмоги у заграничних православних держав – у 
великого князя московського та господаря молдавського, почали переходити 
під їх власть, а Москва, користуючи з сього, загорнула собі пограничні землі, 
то литовський і польський уряд не схотів більше силувати православних, щоб 
цілком не пішли під Москву. І та справа на якийсь час зовсім затихла. Але 
при кінці XVI в. Москва дуже ослабла, король польський Стефан Баторій 
сильно побив її у війнах, і в Польщі, і в Литві перестали її боятись, а з другого 

боку знайшлось між самими православними владиками чимало таких, що на 
унію пристали, а через що, зараз скажу.

Були в тих часах між духовними, та й взагалі в церковних ділах великі не-
порядки, не тільки у нас на Україні, а й по інших краях: в Польщі, в Німеччині, 
Франції, Англії, – у католиків ще гірше, ніж у православних. Починаючи 
від простих священиків і монахів аж до найвищих владик і самих пап, духовні 
покинули побожне життя, журились більше тим, щоб багато грошей зібрати та 
жити розкішно. Люди через те перестали духовних слухати, від католицької 
церкви почали відпадати, стали думати, щоб якось самим по Євангелію жити. 
Майже вся Німеччина, Англія, Швеція відпали від католицької церкви й 
окремо від папи й католицької церкви позаводили собі свої церкви.

У нас на Україні люди також шукали способу на поправу православної 
церкви, бачучи, який непорядок іде від самих духовних і ще більше – від 
короля та польських панів, що мішались у православні церковні справи та 
настановляли священиків і владик зовсім нікчемних. Почали до того братись 
б р а т с т в а.

Такі братства були у нас при церквах здавна – початки їх ішли ще від 
старих поганських часів, від поганських святощ і ігрищ, куди збиралися сусіди 
з доохресних сіл. Пізніше сі села зв’язалися коло церкви, справляючи на храм 
всенародні пири, так звані братчини: варили на те мед і пиво, приймали на 
пир прихожих гостей за оплатою і збирали ті доходи на церкву. Пам’ять про 
се маємо в новгородських билинах:

Почув то Васенька Буслаєвич – 
У мужиків новгородських тих 
Канун* варят, пива ячниї, 
Пішов Василій із дружиною,
Прийшов на братчину Никольщину**: 
“Не малую сип*** ми вам платимо – 
За всякого брата по п’яти рублів”. 
А за себе дає п’ятдесят рублів – 
Отже староста церковний той 
Прийма їх в братчину Никольщину – 
Зачали пить той вони канун 
І ті пива теж ячниї...

Потім, коли правительство польсько-литовське почало поширювати, 
разом з устроєм міст по-німецькому праву, також цехові ремісничі братства 
на німецький взірець, починають міщани українські й білоруські реформувати 
свої старі братства на подобу тих цехових братств, щоб мати законну форму 
для своєї організації. Найстарші статути таких реформованих братств маємо зі 

* Мед, варений на храм.
** На св. Миколая.
*** Пайку.



348 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, ПРИЛАДЖЕНА ДО ПРОГРАМИ ВИЩИХ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ… Україна до заснування Київської держави 349Доба литовсько-польська

Львова. В них постановляється, що до братства можуть приступати сторонні 
люди, шляхтичі, а ніхто своєвільно не може з братства виступати. Братства 
служили таким чином для організації людей української народності. Львівські 
міщани, найбільш освічені й сильні, призвичаєні до громадської організації, а 
заразом найбільш вражені своєю безправністю, дають початок національній 
організації, розрухують останки православної шляхти, українське духовенство 
(селяни були зовсім безправні і майже не могли брати участі в якімсь навіть 
культурнім русі). Львівські братства, а особливо головне братство Успен-
ське – стає центром такого нового руху. Ним інтересуються й покровителі 
галицької України – воєводи молдовські: вони присилають ріжні дарунки до 
церкви і на братські пири ріжні припаси братчикам, “своїм приятелям”, як їх 
називають: гроші на пиво і мед, баранів в натурі. Зі Львова такі братства стали 
поширюватися по краю, служачи основою національної одності і гуртування. 
Близьким завданням їх була поміч бідним.

Хто вписувавсь до братства, складав до братської скриньки невеличку 
вкладу на церкву, на бідних. В свята братчики сходились на братські роз-
мови, помагали убогим, а умерших братчиків ховали всім братством. Мали 
часто в своїм нагляді й опіці православні церкви, а також думали над тим, як 
би поправити порядок в православній церкві.

Найпершим способом до того вважали друкарні, друкували книги, ви-
шукували учених людей, заводили школи. Духовенству і самим владикам 
напоминали, аби був у церкві порядок, аби на священиків і єпископів ставили 
людей чесних і розумних, не уживали церковних маєтків на свої розкоші, але 
обертали на церкву, на школи, на бідних. Найбільше й найславніше братство 
в тім часі було Львівське: воно мало друкарню, заложило гарну школу, де 
вчило слов’янської й грецької мови. Але львівський православний владика 
дуже не любив сього братства, бо воно не тільки що не слухалось його, але 
ще й докоряло йому за непорядки. І він перший надумав перейти на унію, 
щоб не мати клопоту з братством.

Православні владики тодішні були здебільшого люди, що йшли в ченці й 
на владицтва не ради Ісуса, а ради хліба куса, як то кажуть: аби з церковних 
грошей жити розкішно та багато. Заходи братств коло церковного порядку 
більше їх гнівали, як тішили. Не досить було біди від поляків, а тут іще від 
своїх; міщани-братчики, шевці та кожем’яки, як їх владики прозивали, хочуть 
ними командувати, в церковних справах їм розказувати. А патріарх констан-
тинопольський, старший над українською церквою, замість щоб за владиками 
обстати, ще й собі руку братчиків тягне, їх заходи похваляє. Давніше патріарх 
до справи української церкви не мішавсь, і митрополит з владиками правили 
зовсім по своїй волі, а тепер патріарх приїхав на Україну й почав робити по-
рядки: митрополита скинув, деяких владик насварив і також загрозив, що 
скине. А що не знав справ тутешніх, то часом і невпопад зробив, і владик 
роздражнив.

А тим часом король, пани, урядники польські – всі докучають влади-
кам – чи то навмисно, щоб змусити їх до унії, чи тому, що звикли знева-
жати православну віру. Католицька церква тоді вже встигла поправитися в 
Польщі, і католицькі священики та єзуїти-монахи католицькі, що старались 
усякими способами скріпити силу католицької церкви, багато православних 
переманювали на католицьку віру. Прихиляли й панів, які ще між українцями 
полишились, намовляли на унію й православних владик. Король обіцяв, що 
владики тоді будуть мати таку ж честь і силу, як владики (біскупи) католиць-
кі, а ніхто не буде мати до них права, а братствам король накаже, аби у всім 
були своїм владикам послушні. І справді, майже всі владики православні на се 
злакомились і списали постанову, щоб їм папі піддатись та на унію пристати.

35. Освітній рух і боротьба з церковною унією. Коли між українцями 
пішла вість про сю змову владик, великий гнів пішов на них і на уряд, що 
він потайки від громадянства хоче їх, неначе яких безсловесних, перевести 
на унію та на католицьку віру. Князі й пани, духовні й миряни завзялися не 
дати того католикам, щоб українським людом без його волі й відома розпо-
ряджалися, щоб не тільки не приймати і не допускати тої унії, а піднести свою 
батьківську, народну церкву православну руську і, відкинувши зрадників за 
поміччю грецьких патріархів, поставити собі добрих пастирів, підняти освіту 
й християнське життя в церкві й між своїм народом, під доглядом і контро-
лею громадянства.

Уже кілька літ перед тим, коли папа приписав завести новий календар на 
місце старого, невірного, і король польський розпорядивсь, щоб усі рахували 
дні по тому новому календарю, і свята по ньому одправляли, українці запро-
тестували против того. Доказували, що ніхто їм не може зміняти днів свят, 
бо се справа їх церкви, яку не можна зміняти без порозуміння з патріархами. 
Король мусив уступити їм. Тепер же король і владики хотіли накинути далеко 
важніші чисто релігійні зміни і зворушили всі сили українські – політичні, 
літературні, громадські. Почався небувалий ще досі рух в українськім культур-
нім житті. Виступили талановиті сили письменські. Розгорнулось українське 
відродження.

Уже перед тим, у 1570-х і 1580-х роках, коли католицькі духовні, особ ливо 
ченці, єзуїти, привели до ладу свою польську церкву й стали сильно ударяти 
на православних, колючи очі їх непорядками, вже тоді православні українці 
й білорусини сильно взялись до освітньої роботи та до церковної справи. Не 
тільки духовні, але й світські люди взялись до сього. Прикладом інших народів, 
у котрих тоді йшла дуже жвава робота коло направи церковних порядків (сей 
рух зветься реформацією; він жваво йшов у німців і від них розходився по 
слов’янських та інших сусідніх краях), вони й своє громадянство накликали 
до ширення освіти, релігійної свідомості і моральності. Нагадували своєму 
панству, багатим князям та дукам, що на них лежить обов’язок перед грома-
дянством подбати про освіту, поклопотатись про видання книжок.
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Декотрі відзивались на се справді. Один з панів, Ходкевич на ім’я, 
прийняв до себе московського друкаря Івана Федоровича, що мусив з од-
ним товаришем тікати від злості духовних московських, і тут, на українськім 
пограниччі з Білоруссю, надрукував він коштом Ходкевича першу книгу, 
яка вийшла на українській землі: Учительне Євангеліє (збірник поучень на 
Євангельські слова). Відти Федорович перекочував до Львова і там з поміччю 
Львівського братства наладив друкарню також, а з Львова перекликав його 
до себе Константин Острозький до свого Острога, на Волині. Там зібрався 
чималий гурток учених, українців і чужоземців, вони наладили тут школу на 
взір сучасних латинських академій. Се була перша вища школа, яка з’явилася 
в тих часах на Україні, – її також звали часом Острозькою академією. З тими 
ж ученими Острозький задумав видати повний слов’янський текст Біблії. Се 
було велике діло, як на ті часи, бо перед тим звичайно не було повної Біблії 
в рукописях, а тільки певні частини; щоб позбирати, виправити текст по 
грецькому тексту, все се вимагало великої роботи й великих заходів, і коли, 
бачимо, Біблія нарешті була видана, в 1580 р., се було найбільше видання, 
яке досі виходило на слов’янській мові. Пізніше сей учений гурт острозький 
зайнявся боротьбою против нового календаря і против унії, і цілий ряд важних 
літературних творів вийшов відси.

Але хоч як цінили сучасники діяльність острозького гуртка й ту поміч, 
яку давав йому кн. Острозький, вже бачили, що на самих князів і панів у сій 
справі не можна покластись. Занадто вони були легкі й податні на польські 
впливи, покидали свою віру й народність та переходили на польську. Сини 
сього самого Острозького, що величався головою православних, попереходили 
на католицтво, чого ж було сподіватися від інших. Тому, величаючи своїх 
вельможних оборонців і протекторів, громадянство заходилось у своїм гурті 
спільним коштом і заходом наладити просвітні засоби для оборони своєї віри 
й народності. Для сього вжили вони своїх братств, до завдань церковних і 
милосердних додали тепер завдання освітні.

Львівське братство вело в тім перед на Україні. Воно викупило друкарню 
Федоровича, зоставлену ним, щоб друкувати потрібні книжки, і задумало 
заложити вищу школу, щоб українські діти, “п’ючи воду з чужих криниць”, 
тобто учачися в католицьких школах, не відпадали від своєї віри й народу, бо 
“від того скоро може весь народ згинути”. Так писали вони у відозві, котру 
розіслали по Україні, просячи земляків, щоб їм помогли своїми пожертвами в 
сій справі, – бо самі львівські міщани не могли своїми невеликими коштами 
поставити школу, сплатити довги за друкарню, наладити друкування книжок. 
Сі заклики не зіставались без успіху, і в кождім разі у Львові, наоколо друкарні 
й школи, згромадився поважний гурток письменників і учених, а прикладом 
Львівського братства й інші старались закладати у себе школи й заводити 
краще життя й кращі церковні порядки.

Таким чином, саме в тім часі, як уряд в змові з владиками задумав роз-
порядитися православними українцями як безсловесною худобою, не питаючи 
її, в українськім громадянстві вже були доволі значні організації й просвітні 
та наукові гуртки й друкарні.

Сі успіхи по довгім упадку церковного й просвітнього життя дуже під-
няли настрій українського громадянства, і воно з усією силою виступило 
против уніятських замислів проповіддю, писаннями, книгами. Цілий ряд 
талановитих письменників виступив з їх сторони. А найперше місце серед 
них займає галицький чернець Іван з Вишні, постриженець Афонської гори. 
З незвичайною силою й красномовністю виступив він в своїх посланнях 
против замислів владик, докоряючи їм, що пильнують не інтересів церкви й 
порядку, а своїх вигод: ударяв на панство, що відривається від своєї віри й 
народності. Огненними словами, яких іще не чула Україна, виступав в обороні 
поневоленого й закріпощеного робочого народу. В тім він був попередником 
нових українських письменників. Можна сказати, що аж до Шевченка не 
чула Україна більш щирого й гарячого слова в обороні робочого народу.

36. Унія. Невважаючи на те, що українці піднялись так жваво й одно-
стайно проти унії, вона все-таки була переведена, бо на польськім престолі 
сидів вірний послушник єзуїтів король Жиґимонт, що не спинявся ні перед 
чим, аби сповнити їх волю. Хоч братства, а за ними й православні пани, духо-
вні і всякого стану люди, загодя підняли свій голос, що вони унії не хочуть, 
що то владики роблять самовільно, а не мають на те права самі, без собору 
православних, і що православні їх за владик більше не хочуть уважати, король 
не хотів того слухати. З панів особливо Константин Острозький додавав від-
ваги православним, заохочуючи їх, аби унії не приймали, – обіцяв і оружною 
рукою боронити православної віри, але обіцянки сеї не дотримав і не здобувся 
на ніяку рішучу боротьбу з урядом.

Все ж таки деякі з владик, настрашившися того гніву громадянства, 
відкинулися від унії, інші ж знову, покладаючись на поміч короля та панів 
польських, далі стояли при унії.

Православні все сподівалися, що їх пани покличуть на собор рішати сю 
справу. Але духовенство католицьке і уряд польський стали на тім, що тут 
рішення самих владик досить і ніякого рішення громадян не потрібно. Владики 
Терлецький і Потій поїхали до Риму, перед папою заявили, що українські й 
білоруські владики приймають католицьку віру в унії з Римом, і по сім тільки 
для простого проголошення сеї унії в 1596 р. скликано собор в Бересті; і тут 
ті владики, що пристали до католиків, проголосили унію прилюдно. Але інші 
два владики тут же, в Бересті, разом з православними панами, священиками 
й депутатами з ріжних країв і від самого патріарха заявили, що унії не при-
ймають. Тих владик, що унію прийняли, патріарші посли засудили, що вони 
не мають бути більше владиками, а зібрані православні пани й депутати від 
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Декотрі відзивались на се справді. Один з панів, Ходкевич на ім’я, 
прийняв до себе московського друкаря Івана Федоровича, що мусив з од-
ним товаришем тікати від злості духовних московських, і тут, на українськім 
пограниччі з Білоруссю, надрукував він коштом Ходкевича першу книгу, 
яка вийшла на українській землі: Учительне Євангеліє (збірник поучень на 
Євангельські слова). Відти Федорович перекочував до Львова і там з поміччю 
Львівського братства наладив друкарню також, а з Львова перекликав його 
до себе Константин Острозький до свого Острога, на Волині. Там зібрався 
чималий гурток учених, українців і чужоземців, вони наладили тут школу на 
взір сучасних латинських академій. Се була перша вища школа, яка з’явилася 
в тих часах на Україні, – її також звали часом Острозькою академією. З тими 
ж ученими Острозький задумав видати повний слов’янський текст Біблії. Се 
було велике діло, як на ті часи, бо перед тим звичайно не було повної Біблії 
в рукописях, а тільки певні частини; щоб позбирати, виправити текст по 
грецькому тексту, все се вимагало великої роботи й великих заходів, і коли, 
бачимо, Біблія нарешті була видана, в 1580 р., се було найбільше видання, 
яке досі виходило на слов’янській мові. Пізніше сей учений гурт острозький 
зайнявся боротьбою против нового календаря і против унії, і цілий ряд важних 
літературних творів вийшов відси.

Але хоч як цінили сучасники діяльність острозького гуртка й ту поміч, 
яку давав йому кн. Острозький, вже бачили, що на самих князів і панів у сій 
справі не можна покластись. Занадто вони були легкі й податні на польські 
впливи, покидали свою віру й народність та переходили на польську. Сини 
сього самого Острозького, що величався головою православних, попереходили 
на католицтво, чого ж було сподіватися від інших. Тому, величаючи своїх 
вельможних оборонців і протекторів, громадянство заходилось у своїм гурті 
спільним коштом і заходом наладити просвітні засоби для оборони своєї віри 
й народності. Для сього вжили вони своїх братств, до завдань церковних і 
милосердних додали тепер завдання освітні.

Львівське братство вело в тім перед на Україні. Воно викупило друкарню 
Федоровича, зоставлену ним, щоб друкувати потрібні книжки, і задумало 
заложити вищу школу, щоб українські діти, “п’ючи воду з чужих криниць”, 
тобто учачися в католицьких школах, не відпадали від своєї віри й народу, бо 
“від того скоро може весь народ згинути”. Так писали вони у відозві, котру 
розіслали по Україні, просячи земляків, щоб їм помогли своїми пожертвами в 
сій справі, – бо самі львівські міщани не могли своїми невеликими коштами 
поставити школу, сплатити довги за друкарню, наладити друкування книжок. 
Сі заклики не зіставались без успіху, і в кождім разі у Львові, наоколо друкарні 
й школи, згромадився поважний гурток письменників і учених, а прикладом 
Львівського братства й інші старались закладати у себе школи й заводити 
краще життя й кращі церковні порядки.

Таким чином, саме в тім часі, як уряд в змові з владиками задумав роз-
порядитися православними українцями як безсловесною худобою, не питаючи 
її, в українськім громадянстві вже були доволі значні організації й просвітні 
та наукові гуртки й друкарні.

Сі успіхи по довгім упадку церковного й просвітнього життя дуже під-
няли настрій українського громадянства, і воно з усією силою виступило 
против уніятських замислів проповіддю, писаннями, книгами. Цілий ряд 
талановитих письменників виступив з їх сторони. А найперше місце серед 
них займає галицький чернець Іван з Вишні, постриженець Афонської гори. 
З незвичайною силою й красномовністю виступив він в своїх посланнях 
против замислів владик, докоряючи їм, що пильнують не інтересів церкви й 
порядку, а своїх вигод: ударяв на панство, що відривається від своєї віри й 
народності. Огненними словами, яких іще не чула Україна, виступав в обороні 
поневоленого й закріпощеного робочого народу. В тім він був попередником 
нових українських письменників. Можна сказати, що аж до Шевченка не 
чула Україна більш щирого й гарячого слова в обороні робочого народу.

36. Унія. Невважаючи на те, що українці піднялись так жваво й одно-
стайно проти унії, вона все-таки була переведена, бо на польськім престолі 
сидів вірний послушник єзуїтів король Жиґимонт, що не спинявся ні перед 
чим, аби сповнити їх волю. Хоч братства, а за ними й православні пани, духо-
вні і всякого стану люди, загодя підняли свій голос, що вони унії не хочуть, 
що то владики роблять самовільно, а не мають на те права самі, без собору 
православних, і що православні їх за владик більше не хочуть уважати, король 
не хотів того слухати. З панів особливо Константин Острозький додавав від-
ваги православним, заохочуючи їх, аби унії не приймали, – обіцяв і оружною 
рукою боронити православної віри, але обіцянки сеї не дотримав і не здобувся 
на ніяку рішучу боротьбу з урядом.

Все ж таки деякі з владик, настрашившися того гніву громадянства, 
відкинулися від унії, інші ж знову, покладаючись на поміч короля та панів 
польських, далі стояли при унії.

Православні все сподівалися, що їх пани покличуть на собор рішати сю 
справу. Але духовенство католицьке і уряд польський стали на тім, що тут 
рішення самих владик досить і ніякого рішення громадян не потрібно. Владики 
Терлецький і Потій поїхали до Риму, перед папою заявили, що українські й 
білоруські владики приймають католицьку віру в унії з Римом, і по сім тільки 
для простого проголошення сеї унії в 1596 р. скликано собор в Бересті; і тут 
ті владики, що пристали до католиків, проголосили унію прилюдно. Але інші 
два владики тут же, в Бересті, разом з православними панами, священиками 
й депутатами з ріжних країв і від самого патріарха заявили, що унії не при-
ймають. Тих владик, що унію прийняли, патріарші посли засудили, що вони 
не мають бути більше владиками, а зібрані православні пани й депутати від 
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шляхти постановили протестувати на соймі против втручання в справи право-
славної віри уряду й католицьких духовних.

Так розділились владики на уніятів і православних. Уніятів спочатку ніхто 
не хотів слухати: православні хотіли їх поскидати, і депутати від української 
шляхти добивались сього на соймі. Але король обстав за уніятами, скинути їх 
не позволив, навпаки, – велів священикам і людям слухати тих владик-унія-
тів, а непослушних їм священиків казав скидати; братські церкви за непослух 
казав замикати, а як опорожнялось якесь місце владиче або архимандриче, 
то ті місця давав самим уніятам. І так незадовго всі старші місця були зайняті 
уніятами, а як вмерли сі владики, що зістались при православних, то право-
славні лишилися зовсім без владик, і не бачили навіть способу, як собі з тим 
порадити, бо в польській державі пани здавна взяли велику силу – тільки 
вони державою правили і тільки пани – шляхта в ній право мали, а прості 
люди нічого не значили. Тому й братства наші доти силу мали, доки могли 
противитись владикам-уніятам, всякому начальству й самому королеві, поки 
з ними разом стояли й боронили їх українські пани, які ще держалися свого 
народу й своєї віри. Так само й духовенство – священики, ченці – доти 
противились унії, поки у православних панів мали поміч та оборону. На сой-
мах православні пани раз у раз виступали против унії й не давали королеві до 
решти придушити православну віру.

Але в тих часах, як настала унія, зводилося до решти те українське 
панство. Лакомились на панування польське, на ту честь та вигоду, які їм 
польщина могла дати, та й польщилися самі. Вчилися в польських, особливо 
єзуїтських школах, женилися з польками, приймали мову польську й віру ка-
толицьку, ставали поляками та разом із ними насідали на український народ. 
Або ще й гірше – бо нема гіршого ворога, як перевертень, перекінчик, що 
свого відцурався. Не минуло й п’ятдесяти літ по тім, як Волинь та Київщина 
прилучені були до Польщі, а в них уже не лишилось анітрохи можного укра-
їнського панства, яке б хотіло та могло боронити український народ, – хіба 
полишились якісь дрібні панки-шляхта, що між можними панами так само 
сили не мали. З тим не було вже кому стати за народом українським на соймі 
чи в сенаті польськім.

Були тоді у великій тривозі всі, кому близьке було добро України, особ-
ливо ж їх тривожила справа православної віри, за яку боролися вони, як за 
перший знак української народності. Повмирали, кажу, останні православні 
владики, не було кому святити навіть попів. Уніяти все в більшу смілість при-
ходили й усе більше людей до них приставало, навіть з учених духовних. Спі-
шили клепати, поки тепле, користати, поки мали такого прихильного короля. 
Бо не було ані перед тим, ані потім короля, який би так слухався католицьких 
ксьондзів та старався так викорінити православну віру, як тодішній польський 
король Жиґимонт III. Всякі насильства над православними позволяв робити, 

церкви православні запечатувати й відбирати, духовних арештовувати, бо, 
мовляв, мусять бути послушні своїм законним владикам-уніятам.

Православні українці шукали помочі у заграничних православних волода-
рів: у волоських воєводів, у московських царів, але ті лише грошима могли їм 
помогти в тім часі. Одинока сила, яка ще була на Україні, се була козаччина, 
тому й православні братства, духовні, міщани, пани-недобитки дедалі почи-
нають звертатись до козаків у всяких українських справах, чи щодо віри, чи 
щодо іншого, і козаки не відрікались їм помагати.

Перед тим козаки боронили тільки своїх козацьких прав та почасти се-
лянства тамошнього, що за ними тягло. Тепер стають вони оборонцями цілого 
українського, або, як тоді ще казали, – руського народу. А що тоді найваж-
нішою національною, всенародною справою вважалась оборона православної 
віри, що була, як я сказав, мовби знаком української народності супроти 
польської, то козаки дуже завзято боронять православну віру від уніятів.

Коли, приміром, до Києва приїхав уніятський протопоп та став відбирати 
від православних церкви та запечатувати, тодішній отаман козацький прислав 
козаків сказати йому, аби того не робив, бо заб’ють його, “як пса”. Той не 
послухавсь, і козаки його справді утопили в Дніпрі й церкви православним 
вернули. Тому-то унія скрізь брала гору над православними, а до Київщини 
уніяти навіть заглянути не сміли, боячися козаків.

Через те до Київщини і до самого Києва починають переходити найбільш 
завзяті борці за права українські, за віру православну, ті діячі, яким трудно 
і небезпечно було працювати там, де могла до них сягнути рука польсько-
го уряду. Дедалі в тім часі, з другого десятиліття XVII в. почавши, коли 
козаччина піднялась по Солоницькім погромі та прийшла до великої сили, 
Київ стає головним огнищем українського церковного й культурного життя. 
Львівські братчики тоді вже ледве могли себе оборонити, зате в Києві саме 
закладається братство, школа, друкарня, найбільше силами галицьких духов-
них, письменників та учених, що переходять до Києва. 

Гетьман тодішній – Петро Сагайдачний, теж галичанин з роду, ви-
хованець Острозької школи, бере братчиків в свою опіку: з усім військом 
козацьким він вписався до Київського братства.

Найбільшу ж поміч він зробив православній церкві тим, що, як у 1520 
році переїздив через Київ єрусалимський патріарх, Сагайдачний з духовни-
ми київськими попросили його, аби поставив їм митрополита й владиків на 
місця умерших, або тих, що на унію перейшли. Патріарх згодився зробити се 
під охороною козацького війська, і так відновлена була православна церква. 
Боячися козаків, король не важився чіпати тих православних владик. Кілька 
літ сиділи вони у Києві під охороною козацького війська, аж по смерті того 
короля Жиґимонта від нового короля Володислава козацькі посли й інші 
українські депутати вимогли те, що він признав ту православну церкву за 
законну й визначив, де ті православні владики мали пробувати.
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шляхти постановили протестувати на соймі против втручання в справи право-
славної віри уряду й католицьких духовних.

Так розділились владики на уніятів і православних. Уніятів спочатку ніхто 
не хотів слухати: православні хотіли їх поскидати, і депутати від української 
шляхти добивались сього на соймі. Але король обстав за уніятами, скинути їх 
не позволив, навпаки, – велів священикам і людям слухати тих владик-унія-
тів, а непослушних їм священиків казав скидати; братські церкви за непослух 
казав замикати, а як опорожнялось якесь місце владиче або архимандриче, 
то ті місця давав самим уніятам. І так незадовго всі старші місця були зайняті 
уніятами, а як вмерли сі владики, що зістались при православних, то право-
славні лишилися зовсім без владик, і не бачили навіть способу, як собі з тим 
порадити, бо в польській державі пани здавна взяли велику силу – тільки 
вони державою правили і тільки пани – шляхта в ній право мали, а прості 
люди нічого не значили. Тому й братства наші доти силу мали, доки могли 
противитись владикам-уніятам, всякому начальству й самому королеві, поки 
з ними разом стояли й боронили їх українські пани, які ще держалися свого 
народу й своєї віри. Так само й духовенство – священики, ченці – доти 
противились унії, поки у православних панів мали поміч та оборону. На сой-
мах православні пани раз у раз виступали против унії й не давали королеві до 
решти придушити православну віру.

Але в тих часах, як настала унія, зводилося до решти те українське 
панство. Лакомились на панування польське, на ту честь та вигоду, які їм 
польщина могла дати, та й польщилися самі. Вчилися в польських, особливо 
єзуїтських школах, женилися з польками, приймали мову польську й віру ка-
толицьку, ставали поляками та разом із ними насідали на український народ. 
Або ще й гірше – бо нема гіршого ворога, як перевертень, перекінчик, що 
свого відцурався. Не минуло й п’ятдесяти літ по тім, як Волинь та Київщина 
прилучені були до Польщі, а в них уже не лишилось анітрохи можного укра-
їнського панства, яке б хотіло та могло боронити український народ, – хіба 
полишились якісь дрібні панки-шляхта, що між можними панами так само 
сили не мали. З тим не було вже кому стати за народом українським на соймі 
чи в сенаті польськім.

Були тоді у великій тривозі всі, кому близьке було добро України, особ-
ливо ж їх тривожила справа православної віри, за яку боролися вони, як за 
перший знак української народності. Повмирали, кажу, останні православні 
владики, не було кому святити навіть попів. Уніяти все в більшу смілість при-
ходили й усе більше людей до них приставало, навіть з учених духовних. Спі-
шили клепати, поки тепле, користати, поки мали такого прихильного короля. 
Бо не було ані перед тим, ані потім короля, який би так слухався католицьких 
ксьондзів та старався так викорінити православну віру, як тодішній польський 
король Жиґимонт III. Всякі насильства над православними позволяв робити, 

церкви православні запечатувати й відбирати, духовних арештовувати, бо, 
мовляв, мусять бути послушні своїм законним владикам-уніятам.

Православні українці шукали помочі у заграничних православних волода-
рів: у волоських воєводів, у московських царів, але ті лише грошима могли їм 
помогти в тім часі. Одинока сила, яка ще була на Україні, се була козаччина, 
тому й православні братства, духовні, міщани, пани-недобитки дедалі почи-
нають звертатись до козаків у всяких українських справах, чи щодо віри, чи 
щодо іншого, і козаки не відрікались їм помагати.

Перед тим козаки боронили тільки своїх козацьких прав та почасти се-
лянства тамошнього, що за ними тягло. Тепер стають вони оборонцями цілого 
українського, або, як тоді ще казали, – руського народу. А що тоді найваж-
нішою національною, всенародною справою вважалась оборона православної 
віри, що була, як я сказав, мовби знаком української народності супроти 
польської, то козаки дуже завзято боронять православну віру від уніятів.

Коли, приміром, до Києва приїхав уніятський протопоп та став відбирати 
від православних церкви та запечатувати, тодішній отаман козацький прислав 
козаків сказати йому, аби того не робив, бо заб’ють його, “як пса”. Той не 
послухавсь, і козаки його справді утопили в Дніпрі й церкви православним 
вернули. Тому-то унія скрізь брала гору над православними, а до Київщини 
уніяти навіть заглянути не сміли, боячися козаків.

Через те до Київщини і до самого Києва починають переходити найбільш 
завзяті борці за права українські, за віру православну, ті діячі, яким трудно 
і небезпечно було працювати там, де могла до них сягнути рука польсько-
го уряду. Дедалі в тім часі, з другого десятиліття XVII в. почавши, коли 
козаччина піднялась по Солоницькім погромі та прийшла до великої сили, 
Київ стає головним огнищем українського церковного й культурного життя. 
Львівські братчики тоді вже ледве могли себе оборонити, зате в Києві саме 
закладається братство, школа, друкарня, найбільше силами галицьких духов-
них, письменників та учених, що переходять до Києва. 

Гетьман тодішній – Петро Сагайдачний, теж галичанин з роду, ви-
хованець Острозької школи, бере братчиків в свою опіку: з усім військом 
козацьким він вписався до Київського братства.

Найбільшу ж поміч він зробив православній церкві тим, що, як у 1520 
році переїздив через Київ єрусалимський патріарх, Сагайдачний з духовни-
ми київськими попросили його, аби поставив їм митрополита й владиків на 
місця умерших, або тих, що на унію перейшли. Патріарх згодився зробити се 
під охороною козацького війська, і так відновлена була православна церква. 
Боячися козаків, король не важився чіпати тих православних владик. Кілька 
літ сиділи вони у Києві під охороною козацького війська, аж по смерті того 
короля Жиґимонта від нового короля Володислава козацькі посли й інші 
українські депутати вимогли те, що він признав ту православну церкву за 
законну й визначив, де ті православні владики мали пробувати.
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Перший раз, по багатьох літах, відколи впала Українська держава, новий 
дух вступив в український народ. Почув він свою силу, – що може чогось 
добитись і свого оборонити. Почув, що єсть він на світі, почули свою єдність 
ріжні землі українські й ріжні стани української людності. А напереді україн-
ського народу, як його щит і меч, як його оборона, стояла козаччина.

ДОБА КОЗАЦЬКА
37. Часи Сагайдачного. Ніколи перед тим козаки не мали такої сили 

й слави, як за Сагайдачного. Добре зложились для них події, а крім того, 
багато значив і такий добрий провідник, яким був Сагайдачний. Польський 
письменник, що близько знав його, описує його так:

“Був се чоловік великого духу, що сам шукав небезпеки, легковажив 
життям, у битві був перший, коли приходилося відступати, – останній; був 
проворний, діяльний, в таборі сторожкий, мало спав і в усяких розмовах 
маломовний; супроти козацького своєвільства бував дуже суворий і карав 
смертю за провини”.

І каже, що скільки він провадив війни з запорозьким військом, на суші й 
на морі, завсіди воєнне щастя служило йому. Правительство польське зайняте 
було тоді війною в Московщині: в тім часі сталися там великі замішання, і 
Польща замало не знищила Московської держави. Вела з нею великі війни 
і в сих війнах були їй потрібні козаки: вони не відмовлялись, ходили в поміч 
польському війську раз у раз, і за се польське правительство позволяло ко-
закам на Україні робити, що хочуть. Або не так позволяло, як не боронило.

Україна київська й задніпрянська була в козацьких руках, були вони тут 
хазяями, і пани польські, на них оглядаючись, не важились і селян тіснити в 
сусідстві козаків. Тому й селянство тутешнє було далеко свобідніше та до-
статніше, ніж на Волині та Галичині, не дуже-то позволяло панам над собою 
коверзувати й на кожний поклик готове було разом з козаками на панів по-
встати. Але поки Польща давала козакам у всім свободу, до того не приходило.

Козаки тоді більше ходили на турецькі землі Чорним морем, аж до Кон-
стантинополя та Синопа (на Малоазійськім побережжі). Ось як про сі походи 
оповідає їх старий ворог Жолкевський.

Султан вислав чималий флот свій, галери і чайки, до очаківського порту, 
щоб погромили козаків, як будуть вертати, повоювавши кілька кримських 
городів; та вийшло навпаки, бо замість того, що мали турки їх громити, вони 
самі придибали нічним ділом необачних турків і погромили. Навесні козаки 
вибралися знову на море, але сим разом не пощастило: розбила їх буря. Але 
козаки тим не журилися і на літо вибралися вдруге; було їх коло двох тисяч, 
значить, з сорок чайок. Перепливли Чорне море навпростець під Трапезунт 
і почали пустошити тутешнє побережжя, засіяне багатими містами й селами, 
що жили тут безпечно, не знаючи страху, “бо відколи турки посіли Малу 

Азію, не було тут ніколи тривоги”, – пише той же Жолкевський. Утікачі-
турки були козакам за провідників і вони тут швендяли скрізь. Напали на 
Синоп, розкішне місце, прозване “містом коханків”; здобули тутешній замок, 
знищили залогу, спалили великий турецький арсенал, усякі кораблі, галери, 
галіони. Перше ніж встигла зібратися на них місцева людність, забрали здо-
бич і пустилися назад.

На другий рік (1615) козаки вибралися ще більшим походом, на 80 
чайках, не більше-не менше, як на сам Царгород, – “обкурити мушкетним 
димом мури царгородські”, як говорилося. Вийшли на берег між двома пор-
тами константинопольськими і спалили їх до решти. Султан, бувши на ловах 
під містом, сам на власні очі з свого покою бачив дим своєї столиці від того 
козацького огню. Страшенно розгніваний, наказав, щоб зараз турецькі кораблі 
прогнали козаків. Але козаки не сполошилися; грабили, скільки хотіли, потім 
забрали здобич і пішли назад. Турецькі кораблі догнали їх аж коло дунайського 
гирла. Козаки, помітивши їх, кинулися на турецькі галери і погромили турків. 
Самого адмірала турецького раненого взяли в неволю; дав за себе окупу 30 
тисяч, але так і вмер в неволі. Інші турецькі кораблі утекли. Козаки забрали 
кілька галер турецьких, привели їх під Очаків і тут на глум спалили на очах 
турків очаківських. Потім напали на Очаків, зайняли худобу і без перешкод 
вернулися додому.

Коли вони на другий рік вийшли на море, турки по торішній пробі завчасу 
вже вислали свої кораблі, щоб не пустили їх на море. Кораблі заступили їм 
дорогу під лиманом Дніпровим, але козаки не злякалися, вийшли назустріч і, 
вдаривши на турецькі кораблі, побили й погромили їх. Взяли кільканадцять 
галер турецьких і ріжних менших човнів до сотні. Прогнавши таким чином 
турків, звернулися на Кримське побережжя, поруйнували, пограбили, здобули 
і спалили Кафу – головний ринок невільників українських. Силу забрали там 
невільників з наших сторін і пустили на свободу. В Царгороді страшенно пе-
реполошилися, почувши про сей другий погром турецької фльоти; позбирали 
козаків, які були в неволі турецькій, питалися, яким би способом можна було 
загородити козакам дорогу, а козаки тим часом на осінь того року (1616) ви-
йшли новим походом на море. Не було їх сим разом більше як 2000, але похід 
удався їм напрочуд! Вони вибралися знов на Малоазійське побережжя. Їхали 
на Самсун, але вітри віднесли їх під Трапезунт. Вийшовши з човнів, пройшли 
берегом під Трапезунт пішо, здобули місто, пограбили й спалили. Ударила 
на них ескадра турецька під началом генуезького адмірала Цікалі-баші; було 
там шість великих галер і багато менших кораблів, але козаки погромили їх, 
здобули три галери й потопили. По сім погромі довідалися, що султан послав 
кораблі під Очаків, щоб там їх погромити. Тоді козаки пішли на безборон-
ний Константинополь, пограбили і наробили бешкету, скільки хотіли, і так, 
посміявшися з усіх заходів турецьких, пішли туди, де їх не сподівалися, – в 
Азовське море. Через тутешні ріки пройшли на Дніпро (мабуть, через Мо-



354 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, ПРИЛАДЖЕНА ДО ПРОГРАМИ ВИЩИХ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ… Україна до заснування Київської держави 355Доба козацька

Перший раз, по багатьох літах, відколи впала Українська держава, новий 
дух вступив в український народ. Почув він свою силу, – що може чогось 
добитись і свого оборонити. Почув, що єсть він на світі, почули свою єдність 
ріжні землі українські й ріжні стани української людності. А напереді україн-
ського народу, як його щит і меч, як його оборона, стояла козаччина.

ДОБА КОЗАЦЬКА
37. Часи Сагайдачного. Ніколи перед тим козаки не мали такої сили 

й слави, як за Сагайдачного. Добре зложились для них події, а крім того, 
багато значив і такий добрий провідник, яким був Сагайдачний. Польський 
письменник, що близько знав його, описує його так:

“Був се чоловік великого духу, що сам шукав небезпеки, легковажив 
життям, у битві був перший, коли приходилося відступати, – останній; був 
проворний, діяльний, в таборі сторожкий, мало спав і в усяких розмовах 
маломовний; супроти козацького своєвільства бував дуже суворий і карав 
смертю за провини”.

І каже, що скільки він провадив війни з запорозьким військом, на суші й 
на морі, завсіди воєнне щастя служило йому. Правительство польське зайняте 
було тоді війною в Московщині: в тім часі сталися там великі замішання, і 
Польща замало не знищила Московської держави. Вела з нею великі війни 
і в сих війнах були їй потрібні козаки: вони не відмовлялись, ходили в поміч 
польському війську раз у раз, і за се польське правительство позволяло ко-
закам на Україні робити, що хочуть. Або не так позволяло, як не боронило.

Україна київська й задніпрянська була в козацьких руках, були вони тут 
хазяями, і пани польські, на них оглядаючись, не важились і селян тіснити в 
сусідстві козаків. Тому й селянство тутешнє було далеко свобідніше та до-
статніше, ніж на Волині та Галичині, не дуже-то позволяло панам над собою 
коверзувати й на кожний поклик готове було разом з козаками на панів по-
встати. Але поки Польща давала козакам у всім свободу, до того не приходило.

Козаки тоді більше ходили на турецькі землі Чорним морем, аж до Кон-
стантинополя та Синопа (на Малоазійськім побережжі). Ось як про сі походи 
оповідає їх старий ворог Жолкевський.

Султан вислав чималий флот свій, галери і чайки, до очаківського порту, 
щоб погромили козаків, як будуть вертати, повоювавши кілька кримських 
городів; та вийшло навпаки, бо замість того, що мали турки їх громити, вони 
самі придибали нічним ділом необачних турків і погромили. Навесні козаки 
вибралися знову на море, але сим разом не пощастило: розбила їх буря. Але 
козаки тим не журилися і на літо вибралися вдруге; було їх коло двох тисяч, 
значить, з сорок чайок. Перепливли Чорне море навпростець під Трапезунт 
і почали пустошити тутешнє побережжя, засіяне багатими містами й селами, 
що жили тут безпечно, не знаючи страху, “бо відколи турки посіли Малу 

Азію, не було тут ніколи тривоги”, – пише той же Жолкевський. Утікачі-
турки були козакам за провідників і вони тут швендяли скрізь. Напали на 
Синоп, розкішне місце, прозване “містом коханків”; здобули тутешній замок, 
знищили залогу, спалили великий турецький арсенал, усякі кораблі, галери, 
галіони. Перше ніж встигла зібратися на них місцева людність, забрали здо-
бич і пустилися назад.

На другий рік (1615) козаки вибралися ще більшим походом, на 80 
чайках, не більше-не менше, як на сам Царгород, – “обкурити мушкетним 
димом мури царгородські”, як говорилося. Вийшли на берег між двома пор-
тами константинопольськими і спалили їх до решти. Султан, бувши на ловах 
під містом, сам на власні очі з свого покою бачив дим своєї столиці від того 
козацького огню. Страшенно розгніваний, наказав, щоб зараз турецькі кораблі 
прогнали козаків. Але козаки не сполошилися; грабили, скільки хотіли, потім 
забрали здобич і пішли назад. Турецькі кораблі догнали їх аж коло дунайського 
гирла. Козаки, помітивши їх, кинулися на турецькі галери і погромили турків. 
Самого адмірала турецького раненого взяли в неволю; дав за себе окупу 30 
тисяч, але так і вмер в неволі. Інші турецькі кораблі утекли. Козаки забрали 
кілька галер турецьких, привели їх під Очаків і тут на глум спалили на очах 
турків очаківських. Потім напали на Очаків, зайняли худобу і без перешкод 
вернулися додому.

Коли вони на другий рік вийшли на море, турки по торішній пробі завчасу 
вже вислали свої кораблі, щоб не пустили їх на море. Кораблі заступили їм 
дорогу під лиманом Дніпровим, але козаки не злякалися, вийшли назустріч і, 
вдаривши на турецькі кораблі, побили й погромили їх. Взяли кільканадцять 
галер турецьких і ріжних менших човнів до сотні. Прогнавши таким чином 
турків, звернулися на Кримське побережжя, поруйнували, пограбили, здобули 
і спалили Кафу – головний ринок невільників українських. Силу забрали там 
невільників з наших сторін і пустили на свободу. В Царгороді страшенно пе-
реполошилися, почувши про сей другий погром турецької фльоти; позбирали 
козаків, які були в неволі турецькій, питалися, яким би способом можна було 
загородити козакам дорогу, а козаки тим часом на осінь того року (1616) ви-
йшли новим походом на море. Не було їх сим разом більше як 2000, але похід 
удався їм напрочуд! Вони вибралися знов на Малоазійське побережжя. Їхали 
на Самсун, але вітри віднесли їх під Трапезунт. Вийшовши з човнів, пройшли 
берегом під Трапезунт пішо, здобули місто, пограбили й спалили. Ударила 
на них ескадра турецька під началом генуезького адмірала Цікалі-баші; було 
там шість великих галер і багато менших кораблів, але козаки погромили їх, 
здобули три галери й потопили. По сім погромі довідалися, що султан послав 
кораблі під Очаків, щоб там їх погромити. Тоді козаки пішли на безборон-
ний Константинополь, пограбили і наробили бешкету, скільки хотіли, і так, 
посміявшися з усіх заходів турецьких, пішли туди, де їх не сподівалися, – в 
Азовське море. Через тутешні ріки пройшли на Дніпро (мабуть, через Мо-
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лочну, перетягнувши відти човни в Конку) і так вернулися на Запорожжя. 
Баша турецький, простоявши даремно під Очаковом, щоб бодай чимсь по-
казатися, вичекав, аж козаки з Січі розійдуться, і на своїх човнах пройшов 
Дніпром на Запорожжя. На коші січовім було всього кількасот козаків, що 
зісталися тут зимувати. Побачивши турецьке військо, вони уступилися з Січі, 
і баша міг помститися принаймні над порожнім гніздом козацьким: взяв кіль-
ка малих гарматок, кілька човнів козацьких і повіз то з парадою великою до 
Царгорода – дурити султана і весь двір турецький, що ось-то він розгромив 
страшну Січу козацьку!

Турецький султан дуже гнівавсь за сі козацькі походи: грозивсь королеві 
Польщу зруйнувати, як не зроблять з козаками порядку; насилав татар на 
Україну. Нарешті в 1620 р. вислав своє військо на Польшу. Козаки гнівались 
тоді на Польщу й не помогли їй. Жолкевський пішов з самим польським вій-
ськом против турецького, але турки його погромили, й самого Жолкевського 
в битві убито. Потім турецьке військо пішло назад, але на другий рік пішов на 
Польщу сам султан з іще більшим військом. Великий страх напав на поляків, 
думали, що вже їм кінець прийшов. Просили Сагайдачного, аби доконче їм 
поміг з козаками. Не одно тоді мусив обіцяти король Жиґимонт козацьким 
послам, – між іншим і те, що новопоставлених у Києві митрополита та вла-
дик не буде чіпати й не боронитиме їм правити православною церквою. Тоді 
Сагайдачний пішов помагати польському війську.

Військо польське стояло за Дністром, у теперішній Бессарабії, під Хо-
тином, містом турецьким. Султан прийшов на них з величезним військом, 
але козаки з поляками не дались йому; особливо козаки при тім просто чуда 
робили. Сагайдачний сам ходив в розвідку, і був сильно ранений в руку – з тої 
рани він потім і вмер. Султан побачив, що нічого не втне, помирився з поляками 
й пішов назад. Всі в Польщі признавали, що тільки завдяки козакам Польща 
увільнилась від небезпеки, що Сагайдачний спас поляків від останньої біди.

Але пройшла біда і поляки стали забувати свою вдячність до козаків, а 
нарікати на клопоти, які через козаків мають. Турків вони тепер не боялись, 
як їх козаки приборкали. Війна московська скінчилась теж. Тим часом пани 
з України скаржились на козаків, що через них не можуть хазяйнувати, бо 
селяни їх не слухають. Правительство польське почало знову жадати по-
давньому, щоб козаків не було більше понад те, що в реєстр вписано, найвище 
три тисячі, а інші щоб своїм панам були послушні, щоб козаки по панських 
маєтностях не проживали, турків та татар не зачіпали й таке інше.

Сагайдачному король показував ласку, посилав йому грошей на лікарів 
тощо, – але се не потішало старого гетьмана. Смутило його, що плани й надії, 
котрими він жив, не справдилися. Чуючи близький кінець, він розпорядив 
своїм маєтком, призначивши частину його на Київське братство, а другу – 
на братство Львівське, щоб з доходів тримало “ученого магістра (учителя) 
в грецькім язику досвідченого”, “на науку і цвічення діток православних і 

виховання бакалярів (студентів) учених, на вічні часи”. Вмер потім за кілька 
день, 10 квітня 1622 р., оплаканий гірко всіми, хто дорожив національним 
українським життям. Братські школярі читали похвальні вірші йому, видані 
потім осібною книжечкою: прославляли його мужність, любов до свого на-
роду, до його освіти й церкви, та давали в приклад козацтву. Книжечка ся 
була заразом похвалою Війську Запорозькому та заохотою, щоб ішло слідами 
Сагайдачного та боронило далі народних справ. У тім напрямі впливало і 
київське духовенство, підтримуючи тісні зносини з козаччиною.

38. Незгода з правительством і українські плани. Наступники Са-
гайдачного на гетьманстві бажали справді йти його слідами. Поруч своїх 
козацьких справ вони раз у раз домагалися від правительства, щоб пола-
годило справи православної віри, признало православних владик, скинуло 
уніятських; силкувалися підтримати українську шляхту, що з свого боку на 
соймах нарікала на гоніння православних з причини унії, на кривди й утиски 
православним міщанам у Львові тощо. Але король і правительство гнівом 
кипіли і на православних, що вони противляться уніятським владикам, і на 
козаків, що підтримують православних та не сповняють жадань королівських.

Козаччина в сім часі держала в своїх руках усе Полудневе Подніпров’я, 
не хотіла чути про зменшення війська і послух панам, навпаки, козаки казали, 
що буде ще більше війська козацького – буде сто тисяч, і як король не вдо-
волить їх бажань, буде біда Польщі.

Ходили далі на море, наводячи скажений страх на турків, – бо “поголо-
ска про чотири козацькі човни на Чорнім морі лякає турків більше, ніж вість 
про чуму”, – писав французький посол в Царгороді.

Правительство польське ярилось гнівом. Пани-магнати з України накли-
кали його, аби конче приборкало козаків, бо шляхті не можна господарити, не 
можна бути певним життя свого на Україні, сподіваючись щохвилі народного 
повстання. Се був час, коли польські пани, розмежувавши Україну між собою, 
бачучи велике залюднення своїх “маєтків”, хотіли б уже перейти до справж-
нього панського господарства – заводити фільварки, панщину, всякі дані й 
повинності, але козаки, у великім числі сидячи по маєтках панських, не тільки 
самі були “непослушні”, але й решту міщанства й селянства підтримували в 
непокірнім настрої. Пани тому хотіли, щоб козаків було яких дві, найбільше 
три тисячі і мешкали вони тільки в королівщинах (землях державних), а хто 
мешкає в панських – аби у всім був послушний панові, не вимовляючись 
ніяким козацьким присудом.

Але щоб козаків до того примусити, треба було знов по всіх тих заслугах 
козацьких під Москвою і Хотином справити їм у подяку таку різню, як під 
Лубнами. Поки що бракувало на се сили. Польському війську ще й досі не 
було заплачено за Хотинську війну, і ніхто в Польщі не хотів служити.

Тим часом, бачучи, що правительство польське й особливо король не 
хочуть іти на ніякі уступки українському громадянству, українці хапалися за 
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лочну, перетягнувши відти човни в Конку) і так вернулися на Запорожжя. 
Баша турецький, простоявши даремно під Очаковом, щоб бодай чимсь по-
казатися, вичекав, аж козаки з Січі розійдуться, і на своїх човнах пройшов 
Дніпром на Запорожжя. На коші січовім було всього кількасот козаків, що 
зісталися тут зимувати. Побачивши турецьке військо, вони уступилися з Січі, 
і баша міг помститися принаймні над порожнім гніздом козацьким: взяв кіль-
ка малих гарматок, кілька човнів козацьких і повіз то з парадою великою до 
Царгорода – дурити султана і весь двір турецький, що ось-то він розгромив 
страшну Січу козацьку!

Турецький султан дуже гнівавсь за сі козацькі походи: грозивсь королеві 
Польщу зруйнувати, як не зроблять з козаками порядку; насилав татар на 
Україну. Нарешті в 1620 р. вислав своє військо на Польшу. Козаки гнівались 
тоді на Польщу й не помогли їй. Жолкевський пішов з самим польським вій-
ськом против турецького, але турки його погромили, й самого Жолкевського 
в битві убито. Потім турецьке військо пішло назад, але на другий рік пішов на 
Польщу сам султан з іще більшим військом. Великий страх напав на поляків, 
думали, що вже їм кінець прийшов. Просили Сагайдачного, аби доконче їм 
поміг з козаками. Не одно тоді мусив обіцяти король Жиґимонт козацьким 
послам, – між іншим і те, що новопоставлених у Києві митрополита та вла-
дик не буде чіпати й не боронитиме їм правити православною церквою. Тоді 
Сагайдачний пішов помагати польському війську.

Військо польське стояло за Дністром, у теперішній Бессарабії, під Хо-
тином, містом турецьким. Султан прийшов на них з величезним військом, 
але козаки з поляками не дались йому; особливо козаки при тім просто чуда 
робили. Сагайдачний сам ходив в розвідку, і був сильно ранений в руку – з тої 
рани він потім і вмер. Султан побачив, що нічого не втне, помирився з поляками 
й пішов назад. Всі в Польщі признавали, що тільки завдяки козакам Польща 
увільнилась від небезпеки, що Сагайдачний спас поляків від останньої біди.

Але пройшла біда і поляки стали забувати свою вдячність до козаків, а 
нарікати на клопоти, які через козаків мають. Турків вони тепер не боялись, 
як їх козаки приборкали. Війна московська скінчилась теж. Тим часом пани 
з України скаржились на козаків, що через них не можуть хазяйнувати, бо 
селяни їх не слухають. Правительство польське почало знову жадати по-
давньому, щоб козаків не було більше понад те, що в реєстр вписано, найвище 
три тисячі, а інші щоб своїм панам були послушні, щоб козаки по панських 
маєтностях не проживали, турків та татар не зачіпали й таке інше.

Сагайдачному король показував ласку, посилав йому грошей на лікарів 
тощо, – але се не потішало старого гетьмана. Смутило його, що плани й надії, 
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своїм маєтком, призначивши частину його на Київське братство, а другу – 
на братство Львівське, щоб з доходів тримало “ученого магістра (учителя) 
в грецькім язику досвідченого”, “на науку і цвічення діток православних і 

виховання бакалярів (студентів) учених, на вічні часи”. Вмер потім за кілька 
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ріжні плани, щоб витворити таку ширшу політичну, міжнародну комбінацію, 
яка дала б змогу опертися против польського правительства – або змусити 
його до уступок, або відірвати Україну від Польщі.

Київське духовенство верталося до старих гадок українських ворохобників 
XV і XVI віку шукати помочі у Москви, адже справа зійшла на ґрунт релігій-
ний – боротьби за віру, а московське правительство на сім ґрунті не вагалось 
мішатись в польські та литовські справи, коли тільки чуло з сього користь для 
себе і мало сили відповідні. Як тільки Москва почала по смутній добі знову 
ставати на ноги, стали до московського правительства звертатися ріжні люди 
з України, шукаючи помочі – найбільше в ріжних церковних справах.

Літом 1624 р. сам митрополит вислав до Москви одного з владик, опи-
суючи тяжкі біди, які терплять православні, й запитуючи московського царя, 
чи не прийняв би Україну та військо козацьке під свою руку, якби козаки 
не устояли в війні з поляками, що повисла вже тоді над Україною. Але Мо-
сква саме ще тільки ставала на ноги, боялася знову зачіпатися з Польщею, і 
московське правительство відповіло митрополитові ухильчиво. Сказало, що, 
здається, серед самих українців ще ся гадка не зміцнилась, козаки займаються 
морськими походами більше, ніж думають про боротьбу з Польщею, – а як 
буде на Україні міцна постанова, тоді дайте знати, а цар і патріарх (царів 
батько) про се поміркують, як би вас визволити, – так переказали бояри 
митрополитові.

Часи справді були дуже тяжкі для православних. На білорусів йшли далі 
гоніння, і ще більше загострилися, коли вітебські міщани, роздражнені до 
останнього всякими утисками й кривдами від тамошнього уніятського владики 
Йосафата Кунцевича, збунтувавшись, вбили його. Шибениці, в’язниці, від-
бирання останніх прав посипались на винних і невинних. Владики крились в 
Києві “під крилами христолюбивого воїнства черкаських молодців” (козаків) і 
з тривогою чекали, чим скінчиться боротьба правительства з козаками, що на-
сувалась все грізніше: якби козаччину приборкано знову, як тридцять літ тому 
під Лубнами, прийшлось би владикам справді тікати за московську границю.

Але козаки тим не журилися і, навпаки, почували велику силу й енергію 
в собі. З великим завзяттям і розмахом вели далі морські походи на землі 
турецькі, і дуже були утішені, що против турка знайшовся у них несподіваний 
союзник в Криму: тодішній хан Махмет-Гірей і його брат Шагін-Гірей збунту-
валися против султана турецького, що хотів їх скинути, і закликали до помочі 
козаків, а ті з великою охотою взялися їм помагати. Коли турецькі кораблі 
подались до Криму, везучи нового хана на місце збунтованого, козаки під сам 
той час рушили на Царгород, захопили турків зовсім неприготованими і цілий 
день свобідно грабили собі обидва береги Босфору; понищили багаті оселі, 
розкішні вілли, а ввечері спокійно забрали свою здобич на чайки і вийшли на 
море, перше ніж турки зібралися боронитись. Коли ж догонили їх турецькі 
кораблі, споряджені за той час, козаки спокійно чекали їх, бо противний ві-

тер не давав змоги нашим іти на турків. Побачивши таку відвагу, турки так 
налякалися, що вернулись назад, не зачепивши козаків, і вони пішли свобідно 
додому. А два тижні пізніше наново, ще з далеко більшою силою йшли на 
Царгород; на лимані Дніпровім загородили їм дорогу кораблі турецькі: було 
їх 25 великих галер і 300 менших кораблів; але козаки билися з ними кілька 
день, пробилися на Чорне море і пішли знову на Царгород. Сим разом цілих 
три дні грабили й палили береги Босфору і спокійно відпливли собі додому. 
Стривожений сими нападами, султан вислав посланців до Криму, до капітан-
баші, аби лишив хана, а їхав скорше Царгород боронити.

Після такого досвіду Шагін-Гірей намовив брата увійти в нерівний союз 
з козаками. На сам Святий вечір вони приїхали на Запорожжя і тут уложено 
союзний трактат, щоб козаки помагали кримцям, а кримці – козакам в усякій 
пригоді й ніколи не опускали.

Козаки вірили у вірність і тривкість сього союзу з Кримською ордою і 
сподівалися опертися на нім в тяжкій хвилі – не тільки в війнах з Туреччи-
ною, але і в недалекій, мабуть, війні із Польщею. Се незвичайно підіймало у 
них дух, а ще до того саме під ту пору сталася пригода, яка розвинула перед 
очима України перспективи ще ширші.

Восени того ж 1624 року приїхав до Києва і допитався до митрополита 
чоловічок, що називав себе Яхією, сином і законним наслідником турецького 
султана. Казав, що його мати, грекиня з роду, викрала його з двору султан-
ського і виховала в православній вірі; що його, як законного претендента на 
трон султанський, чекає нетерпляче весь християнський світ Туреччини: 
болгари, албанці і греки присягли вже йому, як свому законному цареві, й 
чекають його з готовим військом у 180 тис. вояків. Але він хоче приєднати до 
сеї спілки ще Україну й Московщину, щоб з ними разом розвалити царство 
Турецьке. Сподівається, одначе, помочі і від ріжних ворогів Туреччини з 
Західної Європи.

Митрополит, вислухавши сих оповідань, не знати, чи повірив тому всьому, 
але подумав, що з сього може вийти щось корисне. Він справив Яхію з свої-
ми людьми на Запорожжя, і той зараз-таки став з козаками і Шагін-Гіреєм 
укладати плани війни з Туреччиною. Митрополит же думав зацікавити сею 
справою Москву і зробити її тим більше охочою для вмішання в українські 
справи. Виїхав сам в сторони козацькі й разом з козаками й Яхією вирядив 
нове посольство до Москви: їхали козаки запорозькі й посланець Яхії. Мали 
вони оповісти цареві про ті плани і союзи Яхіїні та просити для нього царської 
помочі чи військом, чи грошима. Але се не дуже удалось. Цар, видко, теж 
зацікавився справою: посланець Яхії був представлений йому потайки поміж 
запорозькими послами; цар переслав через нього Яхії багаті дарунки, але вмі-
шатися сам у його справи чи в українське повстання все-таки не відважився.

39. Куруківська і Переяславська війна. З широких планів україн-
сько-кримсько-московського і ще не знати якого союзу, що укладали собі 
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ріжні плани, щоб витворити таку ширшу політичну, міжнародну комбінацію, 
яка дала б змогу опертися против польського правительства – або змусити 
його до уступок, або відірвати Україну від Польщі.

Київське духовенство верталося до старих гадок українських ворохобників 
XV і XVI віку шукати помочі у Москви, адже справа зійшла на ґрунт релігій-
ний – боротьби за віру, а московське правительство на сім ґрунті не вагалось 
мішатись в польські та литовські справи, коли тільки чуло з сього користь для 
себе і мало сили відповідні. Як тільки Москва почала по смутній добі знову 
ставати на ноги, стали до московського правительства звертатися ріжні люди 
з України, шукаючи помочі – найбільше в ріжних церковних справах.

Літом 1624 р. сам митрополит вислав до Москви одного з владик, опи-
суючи тяжкі біди, які терплять православні, й запитуючи московського царя, 
чи не прийняв би Україну та військо козацьке під свою руку, якби козаки 
не устояли в війні з поляками, що повисла вже тоді над Україною. Але Мо-
сква саме ще тільки ставала на ноги, боялася знову зачіпатися з Польщею, і 
московське правительство відповіло митрополитові ухильчиво. Сказало, що, 
здається, серед самих українців ще ся гадка не зміцнилась, козаки займаються 
морськими походами більше, ніж думають про боротьбу з Польщею, – а як 
буде на Україні міцна постанова, тоді дайте знати, а цар і патріарх (царів 
батько) про се поміркують, як би вас визволити, – так переказали бояри 
митрополитові.

Часи справді були дуже тяжкі для православних. На білорусів йшли далі 
гоніння, і ще більше загострилися, коли вітебські міщани, роздражнені до 
останнього всякими утисками й кривдами від тамошнього уніятського владики 
Йосафата Кунцевича, збунтувавшись, вбили його. Шибениці, в’язниці, від-
бирання останніх прав посипались на винних і невинних. Владики крились в 
Києві “під крилами христолюбивого воїнства черкаських молодців” (козаків) і 
з тривогою чекали, чим скінчиться боротьба правительства з козаками, що на-
сувалась все грізніше: якби козаччину приборкано знову, як тридцять літ тому 
під Лубнами, прийшлось би владикам справді тікати за московську границю.

Але козаки тим не журилися і, навпаки, почували велику силу й енергію 
в собі. З великим завзяттям і розмахом вели далі морські походи на землі 
турецькі, і дуже були утішені, що против турка знайшовся у них несподіваний 
союзник в Криму: тодішній хан Махмет-Гірей і його брат Шагін-Гірей збунту-
валися против султана турецького, що хотів їх скинути, і закликали до помочі 
козаків, а ті з великою охотою взялися їм помагати. Коли турецькі кораблі 
подались до Криму, везучи нового хана на місце збунтованого, козаки під сам 
той час рушили на Царгород, захопили турків зовсім неприготованими і цілий 
день свобідно грабили собі обидва береги Босфору; понищили багаті оселі, 
розкішні вілли, а ввечері спокійно забрали свою здобич на чайки і вийшли на 
море, перше ніж турки зібралися боронитись. Коли ж догонили їх турецькі 
кораблі, споряджені за той час, козаки спокійно чекали їх, бо противний ві-

тер не давав змоги нашим іти на турків. Побачивши таку відвагу, турки так 
налякалися, що вернулись назад, не зачепивши козаків, і вони пішли свобідно 
додому. А два тижні пізніше наново, ще з далеко більшою силою йшли на 
Царгород; на лимані Дніпровім загородили їм дорогу кораблі турецькі: було 
їх 25 великих галер і 300 менших кораблів; але козаки билися з ними кілька 
день, пробилися на Чорне море і пішли знову на Царгород. Сим разом цілих 
три дні грабили й палили береги Босфору і спокійно відпливли собі додому. 
Стривожений сими нападами, султан вислав посланців до Криму, до капітан-
баші, аби лишив хана, а їхав скорше Царгород боронити.

Після такого досвіду Шагін-Гірей намовив брата увійти в нерівний союз 
з козаками. На сам Святий вечір вони приїхали на Запорожжя і тут уложено 
союзний трактат, щоб козаки помагали кримцям, а кримці – козакам в усякій 
пригоді й ніколи не опускали.

Козаки вірили у вірність і тривкість сього союзу з Кримською ордою і 
сподівалися опертися на нім в тяжкій хвилі – не тільки в війнах з Туреччи-
ною, але і в недалекій, мабуть, війні із Польщею. Се незвичайно підіймало у 
них дух, а ще до того саме під ту пору сталася пригода, яка розвинула перед 
очима України перспективи ще ширші.

Восени того ж 1624 року приїхав до Києва і допитався до митрополита 
чоловічок, що називав себе Яхією, сином і законним наслідником турецького 
султана. Казав, що його мати, грекиня з роду, викрала його з двору султан-
ського і виховала в православній вірі; що його, як законного претендента на 
трон султанський, чекає нетерпляче весь християнський світ Туреччини: 
болгари, албанці і греки присягли вже йому, як свому законному цареві, й 
чекають його з готовим військом у 180 тис. вояків. Але він хоче приєднати до 
сеї спілки ще Україну й Московщину, щоб з ними разом розвалити царство 
Турецьке. Сподівається, одначе, помочі і від ріжних ворогів Туреччини з 
Західної Європи.

Митрополит, вислухавши сих оповідань, не знати, чи повірив тому всьому, 
але подумав, що з сього може вийти щось корисне. Він справив Яхію з свої-
ми людьми на Запорожжя, і той зараз-таки став з козаками і Шагін-Гіреєм 
укладати плани війни з Туреччиною. Митрополит же думав зацікавити сею 
справою Москву і зробити її тим більше охочою для вмішання в українські 
справи. Виїхав сам в сторони козацькі й разом з козаками й Яхією вирядив 
нове посольство до Москви: їхали козаки запорозькі й посланець Яхії. Мали 
вони оповісти цареві про ті плани і союзи Яхіїні та просити для нього царської 
помочі чи військом, чи грошима. Але се не дуже удалось. Цар, видко, теж 
зацікавився справою: посланець Яхії був представлений йому потайки поміж 
запорозькими послами; цар переслав через нього Яхії багаті дарунки, але вмі-
шатися сам у його справи чи в українське повстання все-таки не відважився.

39. Куруківська і Переяславська війна. З широких планів україн-
сько-кримсько-московського і ще не знати якого союзу, що укладали собі 



360 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, ПРИЛАДЖЕНА ДО ПРОГРАМИ ВИЩИХ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ… Україна до заснування Київської держави 361Доба козацька

українські політики – київські чи запорозькі, не вийшло нічого. Переговори 
тодішні зісталися тільки пам’яткою тих широких комбінацій, що нагадують 
собою пізніші заходи Богдана Хмельницького. А тим часом, покладаючися 
на ріжні союзи й загнавшися в широкі плани, козаччина досить болюче на-
скочила на сувору дійсність війни з Польщею.

Військо козацьке сподівалося на те, що є у нього під боком новий союз-
ник, хан кримський, і, мабуть, Польща не схоче зачіпатися відразу і з ним, 
і з козаками, тому далі займалося морськими походами, не журячися поль-
ськими жаданнями та погрозами. Тричі ходило на море з великими силами, 
і ся морська війна затяглася на пізню осінь. А тим часом гетьман польський 
Конецпольський усе збирався приборкати козаків, що і йому самому, як 
державцеві великих земель на Україні, кісткою в горлі сиділи, і саме тепер 
вибрався на них.

Похід сей застав козаків зовсім неприготованими. Не стрічаючи ніде 
козацького війська по дорозі, Конецпольський пройшов цілу Україну аж до 
Канева; але й тут було тільки три тисячі козаків, що не могли помірятися з 
польським військом і оборонною рукою пішли під Черкаси, назустріч го-
ловному війську, що мало прийти з Запорожжя. Сим несподіваним маршем 
Конецпольський примусив Україну сидіти тихо, не дав старшині скликати 
козаків, осілих “на волості”. Тим часом гетьман Жмайло на Запорожжі ба-
гато потратив часу, чекаючи козаків з моря та пересилаючися з ханом, щоб 
поміг козакам, згідно з союзом. Конецпольський за той час дочекався нових 
полків, так що його військо числом зрівнялося з козацьким або навіть і пере-
йшло його, а при тім було краще уоружене і споряджене, ніж неприготоване 
до війни військо козацьке. Козаки, одначе, рішились не піддаватися. Польські 
комісари жадали, щоб козаки видали проводирів морських походів і всяких 
своєвільств, також аби видали Яхію і послів, посиланих до Москви, зменшили 
військо козацьке “до давніше означеного числа” і таке інше – всього сього 
козаки не могли прийняти.

Сталася битва, і хоч козаки держалися добре, але, кінець кінцем, сю 
позицію признали собі незручною і потайки відступили далі на полудне, над 
Курукове озеро, під теперішнім Круковим, на границі теперішньої Київської 
губернії з Херсонською. По дорозі полишили свої застави, які гинули до ноги, 
аби тільки стримати поляків, проте поляки досить скоро добилися до головно-
го козацького війська, перше ніж воно встигло добре заложитися табором. 
Одначе табору козацького здобути не здолали і, кінець кінцем, бачучи перед 
собою затяжну війну, розпочали переговори. По довгих пересилках і торгах 
удалося Конецпольському, що козаки підписали з комісарами умову, аби ко-
заків надалі було тільки 6 тисяч, і мешкати з правами козацькими вони могли 
тільки в королівщинах, зараз мав бути списаний реєстр того шеститисячного 
козацького війська, і хто не попаде до того реєстру, – мав бути в підданстві 
своїм панам і урядам.

Сповнити сього козаки не могли, хоч би як хотіли. Але вони сподівались, 
що незадовго зачнеться нова війна у Польщі зі Швецією, й Польща сама 
буде якнайбільше козаків потребувати, а ті умови підуть в непам’ять. Так 
воно й справді сталось, і козаки знов робили на Україні, що хотіли. Тодішній 
гетьман Михайло Дорошенко, чоловік зручний і добрий правитель, умів, од-
наче, стримувати козаччину, щоб вона не дражнила правительства занадто, 
не ходила на море. В Криму знову почались усобиці, і Дорошенко звернув 
козаків туди, бо се польському урядові не було противно. Кілька разів водив 
він козаків на Крим, поки не поліг в однім з сих походів головою. По його 
смерті козаки почали більше своєволити, а тим часом Конецпольський закін-
чив війну з Швецією й захотів приборкати козаків за те, що не дотримують 
куруківської умови. Але в сій новій війні (1630 р.) полякам пощастило ще 
менше, як у попередній; про сю війну оповідали потім, що як козаки з по-
ляками стояли під Переяславом, то Тарас, гетьман козацький, вночі поляків 
побив (Тарасова ніч зветься):

Лягло сонце за горою, зірки засіяли,
А козаки як та хмара ляхів обступали.
Як став місяць серед неба, ревнула гармата:
Прокинулись ляшки-панки – нікуди втікати.
Прокинулись ляшки-панки – та й не повставали.
Зійшло сонце. Ляшки-панки покотом лежали.

(Шевченко. “Тарасова ніч”).
Звістки очевидців потверджують, що поляків сильно погромлено в сій 

битві: розбито обоз, перервано дорогу до Дніпра, і Конецпольський мусив 
помиритися з козаками. Козаки не вважали за добре доводити його до остан-
нього. Згодилися на тім, що все забувається, і козаки, що збунтувалися, і 
тих трохи реєстрових, що зісталися при поляках (було їх, кажуть, коло двох 
тисяч), не будуть одні одним докоряти. Реєстр збільшено до 8 тисяч, а що 
найважніше – його не переведено вже, так що не знати, хто був козак, а хто 
ні, – кожний, значить, міг користуватися вольностями козацькими.

Скоро потім умер старий король Жиґимонт, завзятий ворог православної 
віри і козацтва, взагалі всього українського. Його син і наступник, Володис-
лав, навпаки, старавсь задоволити православних, щоб прихилити до себе і 
православне громадянство, і козаччину. Мав у планах великі війни і для того 
хотів мати козаків за собою.

Але пани польські хотіли спокою для господарства і не хотіли війни і 
податків для неї. Вони гасили всі війни, які виникали, пильнували короля і 
козаків, аби не давали приводу до війни. Щоб козаки не ходили на море, по-
ставлено коло Кодацького порогу на Дніпрі кріпость Кодак, і так не пускали 
людей на Запорожжя і на степові промисли. Козаки сподівались при новім 
королі поширення вольностей, а опинилися в тісноті, якої ще досі не знали, 
й були дуже незадоволені. Тоді зав’язалась війна з шведами, козаків по-
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українські політики – київські чи запорозькі, не вийшло нічого. Переговори 
тодішні зісталися тільки пам’яткою тих широких комбінацій, що нагадують 
собою пізніші заходи Богдана Хмельницького. А тим часом, покладаючися 
на ріжні союзи й загнавшися в широкі плани, козаччина досить болюче на-
скочила на сувору дійсність війни з Польщею.

Військо козацьке сподівалося на те, що є у нього під боком новий союз-
ник, хан кримський, і, мабуть, Польща не схоче зачіпатися відразу і з ним, 
і з козаками, тому далі займалося морськими походами, не журячися поль-
ськими жаданнями та погрозами. Тричі ходило на море з великими силами, 
і ся морська війна затяглася на пізню осінь. А тим часом гетьман польський 
Конецпольський усе збирався приборкати козаків, що і йому самому, як 
державцеві великих земель на Україні, кісткою в горлі сиділи, і саме тепер 
вибрався на них.

Похід сей застав козаків зовсім неприготованими. Не стрічаючи ніде 
козацького війська по дорозі, Конецпольський пройшов цілу Україну аж до 
Канева; але й тут було тільки три тисячі козаків, що не могли помірятися з 
польським військом і оборонною рукою пішли під Черкаси, назустріч го-
ловному війську, що мало прийти з Запорожжя. Сим несподіваним маршем 
Конецпольський примусив Україну сидіти тихо, не дав старшині скликати 
козаків, осілих “на волості”. Тим часом гетьман Жмайло на Запорожжі ба-
гато потратив часу, чекаючи козаків з моря та пересилаючися з ханом, щоб 
поміг козакам, згідно з союзом. Конецпольський за той час дочекався нових 
полків, так що його військо числом зрівнялося з козацьким або навіть і пере-
йшло його, а при тім було краще уоружене і споряджене, ніж неприготоване 
до війни військо козацьке. Козаки, одначе, рішились не піддаватися. Польські 
комісари жадали, щоб козаки видали проводирів морських походів і всяких 
своєвільств, також аби видали Яхію і послів, посиланих до Москви, зменшили 
військо козацьке “до давніше означеного числа” і таке інше – всього сього 
козаки не могли прийняти.

Сталася битва, і хоч козаки держалися добре, але, кінець кінцем, сю 
позицію признали собі незручною і потайки відступили далі на полудне, над 
Курукове озеро, під теперішнім Круковим, на границі теперішньої Київської 
губернії з Херсонською. По дорозі полишили свої застави, які гинули до ноги, 
аби тільки стримати поляків, проте поляки досить скоро добилися до головно-
го козацького війська, перше ніж воно встигло добре заложитися табором. 
Одначе табору козацького здобути не здолали і, кінець кінцем, бачучи перед 
собою затяжну війну, розпочали переговори. По довгих пересилках і торгах 
удалося Конецпольському, що козаки підписали з комісарами умову, аби ко-
заків надалі було тільки 6 тисяч, і мешкати з правами козацькими вони могли 
тільки в королівщинах, зараз мав бути списаний реєстр того шеститисячного 
козацького війська, і хто не попаде до того реєстру, – мав бути в підданстві 
своїм панам і урядам.

Сповнити сього козаки не могли, хоч би як хотіли. Але вони сподівались, 
що незадовго зачнеться нова війна у Польщі зі Швецією, й Польща сама 
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воно й справді сталось, і козаки знов робили на Україні, що хотіли. Тодішній 
гетьман Михайло Дорошенко, чоловік зручний і добрий правитель, умів, од-
наче, стримувати козаччину, щоб вона не дражнила правительства занадто, 
не ходила на море. В Криму знову почались усобиці, і Дорошенко звернув 
козаків туди, бо се польському урядові не було противно. Кілька разів водив 
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куруківської умови. Але в сій новій війні (1630 р.) полякам пощастило ще 
менше, як у попередній; про сю війну оповідали потім, що як козаки з по-
ляками стояли під Переяславом, то Тарас, гетьман козацький, вночі поляків 
побив (Тарасова ніч зветься):

Лягло сонце за горою, зірки засіяли,
А козаки як та хмара ляхів обступали.
Як став місяць серед неба, ревнула гармата:
Прокинулись ляшки-панки – нікуди втікати.
Прокинулись ляшки-панки – та й не повставали.
Зійшло сонце. Ляшки-панки покотом лежали.

(Шевченко. “Тарасова ніч”).
Звістки очевидців потверджують, що поляків сильно погромлено в сій 

битві: розбито обоз, перервано дорогу до Дніпра, і Конецпольський мусив 
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лав, навпаки, старавсь задоволити православних, щоб прихилити до себе і 
православне громадянство, і козаччину. Мав у планах великі війни і для того 
хотів мати козаків за собою.
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козаків, аби не давали приводу до війни. Щоб козаки не ходили на море, по-
ставлено коло Кодацького порогу на Дніпрі кріпость Кодак, і так не пускали 
людей на Запорожжя і на степові промисли. Козаки сподівались при новім 
королі поширення вольностей, а опинилися в тісноті, якої ще досі не знали, 
й були дуже незадоволені. Тоді зав’язалась війна з шведами, козаків по-
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кликано на Балтійське море воювати з шведською фльотою. Покладаючися 
на сю війну – що польське військо буде там зайняте, козаки під проводом 
Сулими знищили Кодак (1635). Але польські пани загасили війну з шведами 
і польське військо могло вдарити на козаків. Сього не хотілося реєстровим 
козакам, а ще до того польські комісари сипнули грошима між старшину, щоб 
намовляла реєстровців відступити від Сулими. Сулиму з товаришами видано 
на слово польських комісарів, що їм не станеться нічого злого.

Але на соймі їх засудили на смерть. Поляки, навіть неприхильні козакам, 
дуже жалували, що такі славні вояки згинуть від меча катівського – особливо 
Сулима. Він був довголітнім ватажком козацьким, кілька разів був гетьманом, 
безліч разів ходив на турків і ніколи навіть рани на війні не дістав. Мав зо-
лоту медаль від папи Павла (що був папою в другім десятилітті XVII в.), а 
дістав її за те, що, здобувши турецьку галеру і на ній узявши в неволю багато 
турків, триста тих турецьких бранців привів до Риму і подарував папі. Сам 
король силкувався якось вирятувати його від смерті, але не міг. Намовляли 
Сулиму перейти на католицтво, подаючи надію, що се його врятує, і він по-
слухався, але се нічого не помогло: стято його, потім тіло розрубано і повішано 
на чотирьох міських вулицях.

40. Павлюкове повстання і Острянинова війна. Видаючи Сулиму і 
його товаришів на смерть, реєстровці просили у короля ріжних пільг: аби їх 
старости не кривдили, та й гроші за службу давно вже не плачені, аби раз уже 
їм заплатили. Король обіцяв, та не було чим відновити. Тим часом наказувано 
козакам, аби на море не йшли й своєвільних пильнували. Але се приходилось 
їм все тяжче, бо не тільки випищики, а й реєстрові козаки все більше почали 
бунтуватися, жалуючися, що від них служби й послуху хочуть, а грошей не 
платять і від утисків панських і старостинських не дають оборони.

Панам тоді удалось загасити всі війни, і польське військо поставлено по 
кватирах по Україні, для порядку ніби. Та від тих польських вояків завсіди 
тільки непорядки виходили, бо наприкрялись людям, забирали від них всячину, 
зневажали. Піднялось повстання. Зачав його гетьман Павлюк, скликаючи 
всіх “благочестивих” (так православних звали), аби повставали на поляків 
за кривди православній вірі. Сила народу тоді повстала. За сей час дуже на-
множилось люду на Подніпров’ї, пани стали заводити панщину по маєткам, 
що собі засвоїли, а люди на се гнівались. Приставали до козаків, побивали 
панів та панське військо по кватирах. Повстання було велике, але війна того 
року не пощастила козакам; їх побито під Кумейками, реєстровці настраши-
лись і піддались на всю волю польську і видали Павлюка та інших ватажків. 
Потоцький, що командував польським військом та розложив для постраху 
польське військо по обох боках Дніпра, заходився тепер карати збунтовану 
країну, пройшов на Київ, Переяслав, Ніжин, караючи людей, замішаних в 
повстанні: вбивав на палю й інші нелюдські муки завдавав. Потім розложив 
для постраху військо польське по всій Україні Лівобічній і Правобічній.

Никли трави жалощами, гнулось древо з туги:
Дознавали наші предки тяжкої наруги.
Кого били-потопили в глибокій Росаві,
А кого судом судили в далекій Варшаві.
Осудили недобитків на великі муки:
Розійшлися по Вкраїні каліки безрукі.
Огласили із Варшави: “Дивітеся, люде!
Хто вставатиме на шляхту, то всім теє буде”.
Нехай буде, нехай буде, коли Божа воля,
Щоб росла в боях кривавих українська доля.
Нехай знають на всім світі, як ми погибали,
І гинучи, свою правду кров’ю записали!
Записали – прочитають неписьменні люде,
Що до суду із шляхетством згоди в нас не буде.
Поки Рось зоветься Россю, Дніпро в море ллється,
Поти серце українське з панським не зживеться.

(Куліш).
Запорожжя чекало тільки весни, щоб піднятися наново та нагородити собі 

програну війну, і завчасу розіслало своїх людей – підіймати нарід. Старшим 
вибрано сим разом Яцка Острянина, довголітнього полковника козацького. 
Він кинувся на Лівобічну Україну, де люди наші теж розселилися за останній 
час великими слободами до самої московської границі й радо підіймались на 
кождий заклик козацький. Піднялось велике повстання, якого ще не було. 
Військо польське силкувалося загородити Острянинові дорогу, але він зручно 
обминув його й пройшов на устя Голтви, де вона тече до Псла в Полтавщині. 
Тут заложив під м. Голтвою табір на дуже гарній позиції, серед ярів і бай-
раків, і міцно укріпився. Польське військо, що стояло на Україні, кинулось 
на Острянина і пробувало здобути табір козацький, але відбито його, а потім 
козаки, взявши в два огні з засідки, погромили поляків ще гірше, так що цілі 
роти польські погинули, і мусили вони відступити.

Розохочений тим Острянин зробив помилку: замість того щоб зістатися 
на добрій позиції та збирати далі військо до себе, він, не чекаючи полків, що 
наспівали до нього, пішов за поляками навздогін під Лубни. Сподівався він у 
дорозі перейняти ті полки, що поспівали до нього з Чернігівщини, з Київщини, 
з інших місць. Але розминувся і, підійшовши під Лубни, мусив сам з своїми 
силами стати до бою з поляками, програв битву і мусив спішно відступати вгору 
до московської границі. А тим часом і ті полки, що йшли йому в поміч – донці 
й запорожці, не можучи знайти Острянина, наскочили на поляків і мусили 
піддатися, видали своїх полковників, але нічого не виграли тим; повторилася 
історія солоницька: під час дальших переговорів поляки несподівано напали 
на козацький табір і порізали, побили сих козаків до ноги.

До Острянина тим часом приступила така сила покозаченого народу з 
Роменщини, що він задумав знову вдарити на поляків, зайшовши від полудня, 
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на слово польських комісарів, що їм не станеться нічого злого.

Але на соймі їх засудили на смерть. Поляки, навіть неприхильні козакам, 
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слухався, але се нічого не помогло: стято його, потім тіло розрубано і повішано 
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40. Павлюкове повстання і Острянинова війна. Видаючи Сулиму і 
його товаришів на смерть, реєстровці просили у короля ріжних пільг: аби їх 
старости не кривдили, та й гроші за службу давно вже не плачені, аби раз уже 
їм заплатили. Король обіцяв, та не було чим відновити. Тим часом наказувано 
козакам, аби на море не йшли й своєвільних пильнували. Але се приходилось 
їм все тяжче, бо не тільки випищики, а й реєстрові козаки все більше почали 
бунтуватися, жалуючися, що від них служби й послуху хочуть, а грошей не 
платять і від утисків панських і старостинських не дають оборони.

Панам тоді удалось загасити всі війни, і польське військо поставлено по 
кватирах по Україні, для порядку ніби. Та від тих польських вояків завсіди 
тільки непорядки виходили, бо наприкрялись людям, забирали від них всячину, 
зневажали. Піднялось повстання. Зачав його гетьман Павлюк, скликаючи 
всіх “благочестивих” (так православних звали), аби повставали на поляків 
за кривди православній вірі. Сила народу тоді повстала. За сей час дуже на-
множилось люду на Подніпров’ї, пани стали заводити панщину по маєткам, 
що собі засвоїли, а люди на се гнівались. Приставали до козаків, побивали 
панів та панське військо по кватирах. Повстання було велике, але війна того 
року не пощастила козакам; їх побито під Кумейками, реєстровці настраши-
лись і піддались на всю волю польську і видали Павлюка та інших ватажків. 
Потоцький, що командував польським військом та розложив для постраху 
польське військо по обох боках Дніпра, заходився тепер карати збунтовану 
країну, пройшов на Київ, Переяслав, Ніжин, караючи людей, замішаних в 
повстанні: вбивав на палю й інші нелюдські муки завдавав. Потім розложив 
для постраху військо польське по всій Україні Лівобічній і Правобічній.

Никли трави жалощами, гнулось древо з туги:
Дознавали наші предки тяжкої наруги.
Кого били-потопили в глибокій Росаві,
А кого судом судили в далекій Варшаві.
Осудили недобитків на великі муки:
Розійшлися по Вкраїні каліки безрукі.
Огласили із Варшави: “Дивітеся, люде!
Хто вставатиме на шляхту, то всім теє буде”.
Нехай буде, нехай буде, коли Божа воля,
Щоб росла в боях кривавих українська доля.
Нехай знають на всім світі, як ми погибали,
І гинучи, свою правду кров’ю записали!
Записали – прочитають неписьменні люде,
Що до суду із шляхетством згоди в нас не буде.
Поки Рось зоветься Россю, Дніпро в море ллється,
Поти серце українське з панським не зживеться.

(Куліш).
Запорожжя чекало тільки весни, щоб піднятися наново та нагородити собі 

програну війну, і завчасу розіслало своїх людей – підіймати нарід. Старшим 
вибрано сим разом Яцка Острянина, довголітнього полковника козацького. 
Він кинувся на Лівобічну Україну, де люди наші теж розселилися за останній 
час великими слободами до самої московської границі й радо підіймались на 
кождий заклик козацький. Піднялось велике повстання, якого ще не було. 
Військо польське силкувалося загородити Острянинові дорогу, але він зручно 
обминув його й пройшов на устя Голтви, де вона тече до Псла в Полтавщині. 
Тут заложив під м. Голтвою табір на дуже гарній позиції, серед ярів і бай-
раків, і міцно укріпився. Польське військо, що стояло на Україні, кинулось 
на Острянина і пробувало здобути табір козацький, але відбито його, а потім 
козаки, взявши в два огні з засідки, погромили поляків ще гірше, так що цілі 
роти польські погинули, і мусили вони відступити.

Розохочений тим Острянин зробив помилку: замість того щоб зістатися 
на добрій позиції та збирати далі військо до себе, він, не чекаючи полків, що 
наспівали до нього, пішов за поляками навздогін під Лубни. Сподівався він у 
дорозі перейняти ті полки, що поспівали до нього з Чернігівщини, з Київщини, 
з інших місць. Але розминувся і, підійшовши під Лубни, мусив сам з своїми 
силами стати до бою з поляками, програв битву і мусив спішно відступати вгору 
до московської границі. А тим часом і ті полки, що йшли йому в поміч – донці 
й запорожці, не можучи знайти Острянина, наскочили на поляків і мусили 
піддатися, видали своїх полковників, але нічого не виграли тим; повторилася 
історія солоницька: під час дальших переговорів поляки несподівано напали 
на козацький табір і порізали, побили сих козаків до ноги.

До Острянина тим часом приступила така сила покозаченого народу з 
Роменщини, що він задумав знову вдарити на поляків, зайшовши від полудня, 
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але нова битва знову випала для козаків нещасливо, і після того Острянин став 
відступати понад Сулою вниз до Дніпра. Поляки йшли за ним; по новій битві 
під Жовнином Острянин вважав справу програною і, покинувши військо, з 
частиною козаків пішов за московську границю: оселився там в Слобідщині, 
теперішній Харківщині. В ті сторони йшли наші люди з того часу, як пани 
польські стали заводити і за Дніпром польські порядки, а особливо по кождій 
невдатній війні, велика сила нашого народу йшла туди, осідала слободами і 
заводила подібний устрій козацький, як на Україні.

Над полишеним Острянином військом взяв провід Дмитро Томашович 
Гуня, що і в торішній війні вже раз вирятував військо козацьке від погибелі 
й сим разом не допустив козакам розсипатися. Дав добру віправу полякам, 
а потім, чуючи, що надтягає сам гетьман Потоцький з новими силами, від-
ступив на саме Дніприще й заложив тут новий табір на старих окопах, над 
старим річищем Дніпровим, де ще за давніх часів билися козаки з старостою 
черкаським. Позиція була незвичайно добра, а Гуня ще так добре її укріпив, 
що потім польські інженери признавали, що позицію сю ніяк не можна було 
добути; хіба тільки голодом можна було виморити той табір, а не здобути. 
Се відступлення з-під Жовнина і оборона на Старці-Дніпрі записали Гуню 
на вічні часи між найславнішими проводирями козацькими.

Потоцький обложив козацький табір, але побачив, що здобути його не 
можна, і розпочав переговори; Гуня відповів, що не від того, аби миритися, 
але не так, як під Кумейками, а з честю – щоб козакам вернено всі давні 
вольності. Умисно затягав переговори, сподіваючися, що прийде поміч, а 
поляки, постоявши, стратять охоту до війни. Пробував їх Потоцький об-
стрілювати – терпіли. Задумав виманити з табору і почав нищити, палити 
сусідні околиці – козаки жалувалися, але таки терпіли. Зносили недостачу в 
поживі й припасі, сподіваючися полковника Філоненка, що віз до них всякий 
запас із-за Дніпра. Та спіткало їх нещастя: наскочив Філоненко на поляків і 
хоч сам пробився, але з голими руками: весь обоз його попав в руки полякам. 
Дуже се підрізало козаків, і тепер вони вже направду почали просити згоди 
у Потоцького. Але той не мав тепер охоти багато говорити: козаки мусили 
прийняти тяжкі постанови, що уложив на них сойм по торішнім повстанню. 
Одно що козаки вибороли собі своєю завзятою обороною на Старці: поляки 
сим разом не жадали видачі проводирів – всім було пробачено, якщо тільки 
не згинув у битві або в котрійсь різні, що без милосердя задавали козакам 
польські вояки, де мали до того силу.

Аж тепер придушено козаччину. Зіставлено війська козацького всього 
кілька тисяч. Шість тисяч мало бути по закону, але й сього числа не додер-
жувано, бо не вписувано на порожні місця, а крім того повписувано в реєстр 
багато не козаків, а поляків. Виборну старшину скасовано, всіх старшин 
настановляли власті польські, і то полковників не з козаків, а з шляхтичів 
польських, і вся вища старшина була польська. Польські пани мали правити 

козаччиною. Мешкати козакам позволено тільки в староствах Черкаськім, 
Корсунськім і Чигиринськім. Всі не вписані в реєстр мали бути послушні па-
нам і старостам. Знов розложили польське військо по Україні – аби козаків 
пильнувало. Відбудували наново Кодак на Дніпрі і залогу з реєстрових на 
Запорожжі поставили, – аби в степах не піднялась ніяка своєволя козацька. 
І здавалося, справді придушили козаччину, а з нею й цілу Україну.

41. Хмельниччина. В такій неволі прожила Україна без малого десять 
літ. Пани пильнували, щоб король ніякої війни не починав. Польща ні з ким 
війни не мала, козаків не потребувала, і польське військо могло стерегти пан-
ського спокою на Україні. Король Володислав хотів війну з турками почати 
і козаків до того взяти, – навіть з їх старшими накладав і листи їм дав, аби 
човни собі будували та на море йшли, аби з того війна з турком зачалась. Але 
старшина знала, що того пани не хочуть, затаїла листи і не рушила козаків, 
аби з того їй біди не вийшло.

Аж тепер настав добрий час для панів. Козакам по панських маєтностях не 
вільно було пробувати, могли тепер пани господарити, як хотіли. Множились 
села й хутори в їх “підданих”, заводили вони двори й фільварки, накладали 
на селян ріжні оплати та ладилися завести й панщину в самій глибокій, ко-
зацькій Україні.

Але тільки до часу те все держалось. Україна угиналась під тяжким ярмом, 
але тільки часу чекала, аби його скинути. Селяни були невдоволені на панів, 
на їх вимисли, козаки-“випищики”, себто виключені з реєстру, тільки чекали 
хвилі, щоб скинути з себе підданство. Реєстрові були сердиті на польську 
старшину, що їх за слуг своїх мала, зневажала, а грошей заслужених ще не 
платила. Духовні й міщани відказували на кривди, що діялись від уніятів і 
католиків православній вірі і вкраїнським людям. І все чекало тільки іскри, 
аби відразу спалахнути ясним огнем.

І тоді, каже старий літописець український, серед ріжних кривд, які укра-
їнським людям робилися, “натрапили на чоловіка одного, у которого відібрали 
пасіку, а та пасіка наробила лиха на всю Польщу”. А був тим чоловіком сотник 
козацький Зиновій-Богдан Хмельницький.

Був він чоловік заможний, досить учений, у війську козацькім заслуже-
ний; в пізнішім показав він себе як надзвичайний войовник і правитель та 
великого хисту і вдачі чоловік. Після повстання Павлюка настановлено його 
військовим писарем; по повстанні 1638 р., як козаки не могли вищих урядів 
займати, настановлено його сотником чигиринським. Та не злюбив його під-
староста чигиринський. Намовив старосту, щоб відібрав від Хмельницького 
його батьківщину – хутір Суботів, бо він батькові Хмельницького попереднім 
старостою був даний не на віки, а тільки “до ласки”. І відібрано йому той хутір, 
та ще як! Наслали людей, як самого Хмельницького не було дома, – поїхав 
десь у козацькій справі, – знищили майно Хмельницького, а хлопця, сина 
його, так канчуками вибили, що він з того вмер. Хмельницький став своїх 
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але нова битва знову випала для козаків нещасливо, і після того Острянин став 
відступати понад Сулою вниз до Дніпра. Поляки йшли за ним; по новій битві 
під Жовнином Острянин вважав справу програною і, покинувши військо, з 
частиною козаків пішов за московську границю: оселився там в Слобідщині, 
теперішній Харківщині. В ті сторони йшли наші люди з того часу, як пани 
польські стали заводити і за Дніпром польські порядки, а особливо по кождій 
невдатній війні, велика сила нашого народу йшла туди, осідала слободами і 
заводила подібний устрій козацький, як на Україні.

Над полишеним Острянином військом взяв провід Дмитро Томашович 
Гуня, що і в торішній війні вже раз вирятував військо козацьке від погибелі 
й сим разом не допустив козакам розсипатися. Дав добру віправу полякам, 
а потім, чуючи, що надтягає сам гетьман Потоцький з новими силами, від-
ступив на саме Дніприще й заложив тут новий табір на старих окопах, над 
старим річищем Дніпровим, де ще за давніх часів билися козаки з старостою 
черкаським. Позиція була незвичайно добра, а Гуня ще так добре її укріпив, 
що потім польські інженери признавали, що позицію сю ніяк не можна було 
добути; хіба тільки голодом можна було виморити той табір, а не здобути. 
Се відступлення з-під Жовнина і оборона на Старці-Дніпрі записали Гуню 
на вічні часи між найславнішими проводирями козацькими.

Потоцький обложив козацький табір, але побачив, що здобути його не 
можна, і розпочав переговори; Гуня відповів, що не від того, аби миритися, 
але не так, як під Кумейками, а з честю – щоб козакам вернено всі давні 
вольності. Умисно затягав переговори, сподіваючися, що прийде поміч, а 
поляки, постоявши, стратять охоту до війни. Пробував їх Потоцький об-
стрілювати – терпіли. Задумав виманити з табору і почав нищити, палити 
сусідні околиці – козаки жалувалися, але таки терпіли. Зносили недостачу в 
поживі й припасі, сподіваючися полковника Філоненка, що віз до них всякий 
запас із-за Дніпра. Та спіткало їх нещастя: наскочив Філоненко на поляків і 
хоч сам пробився, але з голими руками: весь обоз його попав в руки полякам. 
Дуже се підрізало козаків, і тепер вони вже направду почали просити згоди 
у Потоцького. Але той не мав тепер охоти багато говорити: козаки мусили 
прийняти тяжкі постанови, що уложив на них сойм по торішнім повстанню. 
Одно що козаки вибороли собі своєю завзятою обороною на Старці: поляки 
сим разом не жадали видачі проводирів – всім було пробачено, якщо тільки 
не згинув у битві або в котрійсь різні, що без милосердя задавали козакам 
польські вояки, де мали до того силу.

Аж тепер придушено козаччину. Зіставлено війська козацького всього 
кілька тисяч. Шість тисяч мало бути по закону, але й сього числа не додер-
жувано, бо не вписувано на порожні місця, а крім того повписувано в реєстр 
багато не козаків, а поляків. Виборну старшину скасовано, всіх старшин 
настановляли власті польські, і то полковників не з козаків, а з шляхтичів 
польських, і вся вища старшина була польська. Польські пани мали правити 

козаччиною. Мешкати козакам позволено тільки в староствах Черкаськім, 
Корсунськім і Чигиринськім. Всі не вписані в реєстр мали бути послушні па-
нам і старостам. Знов розложили польське військо по Україні – аби козаків 
пильнувало. Відбудували наново Кодак на Дніпрі і залогу з реєстрових на 
Запорожжі поставили, – аби в степах не піднялась ніяка своєволя козацька. 
І здавалося, справді придушили козаччину, а з нею й цілу Україну.

41. Хмельниччина. В такій неволі прожила Україна без малого десять 
літ. Пани пильнували, щоб король ніякої війни не починав. Польща ні з ким 
війни не мала, козаків не потребувала, і польське військо могло стерегти пан-
ського спокою на Україні. Король Володислав хотів війну з турками почати 
і козаків до того взяти, – навіть з їх старшими накладав і листи їм дав, аби 
човни собі будували та на море йшли, аби з того війна з турком зачалась. Але 
старшина знала, що того пани не хочуть, затаїла листи і не рушила козаків, 
аби з того їй біди не вийшло.

Аж тепер настав добрий час для панів. Козакам по панських маєтностях не 
вільно було пробувати, могли тепер пани господарити, як хотіли. Множились 
села й хутори в їх “підданих”, заводили вони двори й фільварки, накладали 
на селян ріжні оплати та ладилися завести й панщину в самій глибокій, ко-
зацькій Україні.

Але тільки до часу те все держалось. Україна угиналась під тяжким ярмом, 
але тільки часу чекала, аби його скинути. Селяни були невдоволені на панів, 
на їх вимисли, козаки-“випищики”, себто виключені з реєстру, тільки чекали 
хвилі, щоб скинути з себе підданство. Реєстрові були сердиті на польську 
старшину, що їх за слуг своїх мала, зневажала, а грошей заслужених ще не 
платила. Духовні й міщани відказували на кривди, що діялись від уніятів і 
католиків православній вірі і вкраїнським людям. І все чекало тільки іскри, 
аби відразу спалахнути ясним огнем.

І тоді, каже старий літописець український, серед ріжних кривд, які укра-
їнським людям робилися, “натрапили на чоловіка одного, у которого відібрали 
пасіку, а та пасіка наробила лиха на всю Польщу”. А був тим чоловіком сотник 
козацький Зиновій-Богдан Хмельницький.

Був він чоловік заможний, досить учений, у війську козацькім заслуже-
ний; в пізнішім показав він себе як надзвичайний войовник і правитель та 
великого хисту і вдачі чоловік. Після повстання Павлюка настановлено його 
військовим писарем; по повстанні 1638 р., як козаки не могли вищих урядів 
займати, настановлено його сотником чигиринським. Та не злюбив його під-
староста чигиринський. Намовив старосту, щоб відібрав від Хмельницького 
його батьківщину – хутір Суботів, бо він батькові Хмельницького попереднім 
старостою був даний не на віки, а тільки “до ласки”. І відібрано йому той хутір, 
та ще як! Наслали людей, як самого Хмельницького не було дома, – поїхав 
десь у козацькій справі, – знищили майно Хмельницького, а хлопця, сина 
його, так канчуками вибили, що він з того вмер. Хмельницький став своїх 
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кривд доходити, та його оскаржено як бунтівника, всаджено до в’язниці і 
навіть свого життя він був не певний. Тоді, як пущено його з арешту, удавсь 
він на Низ. Як старий козак, знав він там усі входи і виходи, і став збирати 
всіх, хто був з польського панування невдоволений, аби кривд своїх доходити. 
Було се зимою з 1647 року на 1648.

Зібравши людей, Хмельницький опанував Січ – залога з реєстровців, 
що стояла тут, пристала до нього. Взявши в руки Запорожжя, повів він пере-
говори з ханом кримським, щоб прихилити його до помочі козакам на поляків. 
Хан тоді був недобрий на поляків, бо довгий час грошей йому не давали; до 
того в Криму була розруха, був голод, і татарам хотілось війною поживитись. 
Тому хан обіцяв Хмельницькому, що пішле йому в поміч перекопського мурзу 
Тугай-бея з великим військом. Велика се річ була для козаків; не раз уже 
й перед Хмельницьким ріжні гетьмани козацькі старалися дістати поміч від 
татар на поляків, та се їм не вдавалось, а Хмельницькому вдалося.

Коли висланці Хмельницького понесли про се вісті по Україні між людей, 
що реєстровці пристали до Хмельницького, і хан йому помагає, почався ве-
ликий рух між людьми. Старший над військом польським (гетьман коронний 
називався) Потоцький, прочувши про се, почав ладитись і собі до походу.

Наперед вислав на Хмельницького свого сина Стефана з польським вій-
ськом і козаками, решту реєстрових козаків з драгунами виправив Дніпром 
човнами, а сам зі своїм помічником (гетьманом польним) збирав головне вій-
сько і з ним посував на полудне, чекаючи вістей від сина. Тим часом син його 
попавсь у велику біду. Надіючись на свої сили, йшов він не питаючись. А тим 
часом Хмельницький обступив його несподівано з своїм військом і татарами 
на Жовтих Водах. Козаки реєстрові, що в тім війську були, прилучились до 
Хмельницького, а й ті, що Дніпром пливли – реєстрові та драгуни, також з 
українців набрані, теж до Хмельницького пристали, послухавши його вислан-
ців. Побачивши се, став Стефан Потоцький відступати. Але Хмельницький 
з усім військом обпав його і погромив так, що сливе ніхто цілий не вийшов.

Потім Хмельницький пішов на головне польське військо. Воно, не маючи 
вістей від переднього полку, теж почало відступати, але під Корсунем ударив 
на нього Хмельницький, загнав у засідку, в яру, де були рови покопані й 
вода пущена, також вози й гармати польські в болоті загрузли. Погромили 
козаки тут поляків до решти. Обоз, гармати – все забрали. З цілого війська 
ледве кількасот утекло, та й то головно джури та слуги панські. Потоцький і 
Каліновський – обидва в руки козацькі попали, – Хмельницький віддав їх 
татарам. Як у думі співається:

Тоді козаки ляхів доганяли,
Пана Потоцького піймали, як барана, і зв’язали
Та перед Хмельницького-гетьмана примчали;
“Гей, пане Потоцький, чому в тебе й досі розум жіноцький!
Не вмів ти єси в Кам’янці-Подільськім пробувати,

Печеного поросяти, куриці з перцем та з шафраном уживати,
А тепер зумієш ти з нами козаками воювати,
Житньої соломахи з туслуком* уплітати, 
Хіба велю тебе до рук кримському хану дати.
Щоб навчили тебе кримські нагаї сирої кобилини жувати”.

Ще такого не бувало на Україні. Не тільки все українське панство, й ціла 
Польща зісталась без війська й оборони. Якби козаки схотіли, могли б за 
кілька днів безпечно бути в Кракові чи Варшаві. Але Хмельницький тоді не 
мав у гадці нищити Польщу. По побіді корсунській пройшов до Білої Церкви 
й став тут табором. Наоколо Україна, як море, хвилювалась. Підіймалось 
селянство, зброїлось, побивало або проганяло панів та жидів-орендаторів, 
нищило панські двори та католицькі костели, що за той час пани побудували 
на Вкраїні. Тікали пани, куди видно, аж на саму Віслу, – як у пісні співається:

Зависли ляшки, зависли, 
Як чорна хмара, на Віслі, –

збігшися туди з усіх країв. Інші знову, в кім дух український жив, до вій-
ська козацького приставали. За короткий час не стало духу панського та 
польського на Україні тій, що ближче Дніпра, а люди українські співали:

Та немає лучше, та немає краще, 
Як у нас на Вкраїні! 
Та немає ляха, та немає пана –
Не буде ізміни!

42. Україна відривається від Польщі. Хмельницький і його товариші, 
розпочинаючи повстання, не мали іншої думки, як тільки те, щоб вернути воль-
ності козацькі й порядки з-перед повстань Павлюкового та Острянинового, 
прикоротити панування польського панства на Україні. При тім вони були 
певні, що й король сам хотів би помогти козакам, та не може через панів, – 
отже, треба панам трохи нагнати холоду. Тому по своїх побідах Хмельницький 
розписав листи до ріжної польської старшини, де виправдувався з свого по-
встання, а до короля вислав послів, щоб козакам вернули їх давні вольності, 
виплатили незаплачену плату та побільшили реєстр до 12 тисяч (стільки сам 
король хотів побільшити для війни з турками).

Просили, отже, небагато, та сподівались, що по тих побідах козаки на 
Україні будуть панами, як за Сагайдачного, і ніхто їм того реєстру чи інших 
постанов не буде пильнувати.

Але саме під той час умер король Володислав, а пани, зібравшися ви-
бирати короля, одним разом казали козакам чекати з своїми справами до 
нового короля, а другим разом ухваляли збирати військо на козаків. До того 
ще впав тоді між повстанців кн. Ярема Вишневецький, великий ворог козаків, 
що знищили йому його задніпрянські маєтки (Прилуччину та Лубенщину). 

* Сіль, у воді розпущена, щоб рибу солити.
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говори з ханом кримським, щоб прихилити його до помочі козакам на поляків. 
Хан тоді був недобрий на поляків, бо довгий час грошей йому не давали; до 
того в Криму була розруха, був голод, і татарам хотілось війною поживитись. 
Тому хан обіцяв Хмельницькому, що пішле йому в поміч перекопського мурзу 
Тугай-бея з великим військом. Велика се річ була для козаків; не раз уже 
й перед Хмельницьким ріжні гетьмани козацькі старалися дістати поміч від 
татар на поляків, та се їм не вдавалось, а Хмельницькому вдалося.

Коли висланці Хмельницького понесли про се вісті по Україні між людей, 
що реєстровці пристали до Хмельницького, і хан йому помагає, почався ве-
ликий рух між людьми. Старший над військом польським (гетьман коронний 
називався) Потоцький, прочувши про се, почав ладитись і собі до походу.

Наперед вислав на Хмельницького свого сина Стефана з польським вій-
ськом і козаками, решту реєстрових козаків з драгунами виправив Дніпром 
човнами, а сам зі своїм помічником (гетьманом польним) збирав головне вій-
сько і з ним посував на полудне, чекаючи вістей від сина. Тим часом син його 
попавсь у велику біду. Надіючись на свої сили, йшов він не питаючись. А тим 
часом Хмельницький обступив його несподівано з своїм військом і татарами 
на Жовтих Водах. Козаки реєстрові, що в тім війську були, прилучились до 
Хмельницького, а й ті, що Дніпром пливли – реєстрові та драгуни, також з 
українців набрані, теж до Хмельницького пристали, послухавши його вислан-
ців. Побачивши се, став Стефан Потоцький відступати. Але Хмельницький 
з усім військом обпав його і погромив так, що сливе ніхто цілий не вийшов.

Потім Хмельницький пішов на головне польське військо. Воно, не маючи 
вістей від переднього полку, теж почало відступати, але під Корсунем ударив 
на нього Хмельницький, загнав у засідку, в яру, де були рови покопані й 
вода пущена, також вози й гармати польські в болоті загрузли. Погромили 
козаки тут поляків до решти. Обоз, гармати – все забрали. З цілого війська 
ледве кількасот утекло, та й то головно джури та слуги панські. Потоцький і 
Каліновський – обидва в руки козацькі попали, – Хмельницький віддав їх 
татарам. Як у думі співається:

Тоді козаки ляхів доганяли,
Пана Потоцького піймали, як барана, і зв’язали
Та перед Хмельницького-гетьмана примчали;
“Гей, пане Потоцький, чому в тебе й досі розум жіноцький!
Не вмів ти єси в Кам’янці-Подільськім пробувати,

Печеного поросяти, куриці з перцем та з шафраном уживати,
А тепер зумієш ти з нами козаками воювати,
Житньої соломахи з туслуком* уплітати, 
Хіба велю тебе до рук кримському хану дати.
Щоб навчили тебе кримські нагаї сирої кобилини жувати”.

Ще такого не бувало на Україні. Не тільки все українське панство, й ціла 
Польща зісталась без війська й оборони. Якби козаки схотіли, могли б за 
кілька днів безпечно бути в Кракові чи Варшаві. Але Хмельницький тоді не 
мав у гадці нищити Польщу. По побіді корсунській пройшов до Білої Церкви 
й став тут табором. Наоколо Україна, як море, хвилювалась. Підіймалось 
селянство, зброїлось, побивало або проганяло панів та жидів-орендаторів, 
нищило панські двори та католицькі костели, що за той час пани побудували 
на Вкраїні. Тікали пани, куди видно, аж на саму Віслу, – як у пісні співається:

Зависли ляшки, зависли, 
Як чорна хмара, на Віслі, –

збігшися туди з усіх країв. Інші знову, в кім дух український жив, до вій-
ська козацького приставали. За короткий час не стало духу панського та 
польського на Україні тій, що ближче Дніпра, а люди українські співали:

Та немає лучше, та немає краще, 
Як у нас на Вкраїні! 
Та немає ляха, та немає пана –
Не буде ізміни!

42. Україна відривається від Польщі. Хмельницький і його товариші, 
розпочинаючи повстання, не мали іншої думки, як тільки те, щоб вернути воль-
ності козацькі й порядки з-перед повстань Павлюкового та Острянинового, 
прикоротити панування польського панства на Україні. При тім вони були 
певні, що й король сам хотів би помогти козакам, та не може через панів, – 
отже, треба панам трохи нагнати холоду. Тому по своїх побідах Хмельницький 
розписав листи до ріжної польської старшини, де виправдувався з свого по-
встання, а до короля вислав послів, щоб козакам вернули їх давні вольності, 
виплатили незаплачену плату та побільшили реєстр до 12 тисяч (стільки сам 
король хотів побільшити для війни з турками).

Просили, отже, небагато, та сподівались, що по тих побідах козаки на 
Україні будуть панами, як за Сагайдачного, і ніхто їм того реєстру чи інших 
постанов не буде пильнувати.

Але саме під той час умер король Володислав, а пани, зібравшися ви-
бирати короля, одним разом казали козакам чекати з своїми справами до 
нового короля, а другим разом ухваляли збирати військо на козаків. До того 
ще впав тоді між повстанців кн. Ярема Вишневецький, великий ворог козаків, 
що знищили йому його задніпрянські маєтки (Прилуччину та Лубенщину). 

* Сіль, у воді розпущена, щоб рибу солити.
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Почав на Брацлавщині битися з повстанцями, зачіпатися з славним ватажком 
Кривоносом (Перебийносом), що про нього пісня споминає:

Гей не дивуйте, добрії люде,
Що на Вкраїні повстало –
Що за Дашевим, під Сорокою
Множество ляхів пропало.
Перебийніс водить не много,
Сімсот козаків з собою.
Рубає мечем голови з плечей,
А решту топить водою.

Козаччину се дуже роздражнило. Хмельницький з-під Білої Церкви 
відійшов був до Чигирина, покладаючись на польські запевнення, що тепер 
козацька справа буде полагоджена. Тепер він знову рушив на козацьке по-
граниччя, а далі – на Волинь, де польські пани збирали проти нього сили.

Польське військо напало на нього під Пилявцями. Воно було велике, але 
невдале. В першій же серйозній битві поляки стільки потратили свого війська, 
що постановили відступити. Але поки ладились до того відступлення, вночі 
напав на польське військо великий страх: пішла поголоска, що старші з вій-
ська потайки тікають, і всі пустились навтьоки, куди видко. Бігли без пам’яті, 
лишивши козакам пребагатий табір. Військо було зложене з панів-шляхти, 
а вибирались пани на той похід, як на весілля, а не на війну: везли з собою 
дорогоцінні убори, дорогу посуду і всяку всячину, і все те дісталось козакам.

Польща знову зісталась без війська й оборони, але Хмельницький все 
ще хотів з нею не битись, а миритись, – по доброму справу кінчити. Він 
пройшов з військом в Галичину, де люди також піднялись на панів, потім у 
Холмщину, під Замостя, і тут чекав вибору нового короля. Подавав і свій 
голос за брата покійного короля Володислава, Яна-Казимира, й справді його 
поляки вибрали, сподіваючись, що тим скорше прийдуть до згоди з Хмель-
ницьким. По своїм виборі Ян-Казимир написав до Хмельницького, щоб він 
на Україну вертався, а він, король, до нього висилає послів, що всі потреби 
козацькі задовольнять. Одержавши сей лист, Хмельницький казав стріляти 
з гармат на знак радості й військо своє завернув на Україну. Було се під зиму 
1648 р., в місяці падолисті.

Скінчивши таким чином війну, Хмельницький поїхав до Києва, де його 
всі з великою радістю й честю вітали, як свободителя України, називаючи 
новим Мойсеєм: як Мойсей свій народ увільнив з неволі єгипетської, так 
Хмельницький увільнив Україну з неволі лядської, – казали на Україні.

Окружили його тут люди найбільш учені, досвідні та найбільше українству 
вірні й прихильні. Серед них, як ми бачили вже здавна, була така думка, що 
українцям з Польщею нічого робить, треба зв’язатися з Туреччиною або з 
Москвою, та відбитися від поляків і зробити Україну вільним краєм, окремою 
державою. Розмовляючи з тими людьми та з патріархом єрусалимським, 

що там тоді пробував, і Хмельницький став інакшими очима дивитися на 
справу. Досі він мав перед очима козацькі потреби, тепер зрозумів, що се 
справа дрібна, треба брати ширше. Треба думати про увільнення від Польщі 
всього українського народу, щоб міг він жити свобідно і сам собою правити, 
під охороною козацького війська. “Доказав я, чого не думав, тепер покажу, 
що надумав, – казав Хмельницький, – виб’ю з лядської неволі увесь народ 
руський (себто український). Попереду воював я за свою шкоду і кривду, 
тепер буду воювати за нашу православну віру (знаємо, що в тім часі право-
славна віра вважалася за знак української народності). Поможе мені в тім вся 
чернь (простий народ) аж по Люблін, по Краків, та, що не відступає нашої 
віри, і я її не відступлю, бо то права рука наша!”

В лютім (февралі) 1649 р. приїхали королівські посли, привезли Хмель-
ницькому клейноти від короля й хотіли з ним умовлятись, які порядки між 
козаками мають бути. Але для Хмельницького тепер се вже була дрібна річ, 
коли він хотів зовсім увільнити Україну від польських панів і зробити з неї 
самостійну, окрему державу. Він не хотів і умовлятись з тими послами, відіслав 
їх ні з чим; сказав, що буде війна. Натомість вислав послів до інших держав: 
до Туреччини, Московщини, Угорщини, Молдови, намовляючи воювати 
Польщу разом з українцями.

Війна почалася під літо, війна велика, найважніша, яка коли-небудь досі 
підіймалась на Україні. І з української, і з польської сторони розуміли, що се 
буде боротьба на життя і на смерть, буде рішатись доля України і Польщі. На 
Україні Наддніпрянській все, що здужало, йшло в козаки. В поміч Хмель-
ницькому вибрався сам хан з усією ордою, сподіваючись великої здобичі по 
торішніх побідах Хмельницького. В Польщі король зібрав полки, які міг, і 
теж сам пустивсь їх вести на козаків.

Але король був до війни нездалий, а Хмельницький – великий войов-
ник. Іще король полків не зібрав, а Хмельницький уже обступив польське 
передове військо під Збаражем, на границі Волині й Галичини, й притис його 
так, що воно ґвалтом до короля почало кричати, аби йшов виручати. Король 
мусив іти на поміч, хоч не мав іще з собою усього шляхетського війська. Але 
Хмельницький, довідавшися про се, лишив частину під Збаражем, а сам з 
татарами непомітно, серед мраки й дощу, зайшов королеві дорогу коло Збо-
рова. Обступив його військо й почав битву. Королеві з рештою війська не 
було виходу.

Та зрадив Хмельницького хан. Король послав до нього своїх людей та 
почав умовляти, аби відступився від Хмельницького. Обіцяв великі гроші, 
позволив ханові забрати скільки схоче в неволю людей з України, і хан пристав 
на се. Добив з ним король торгу: заплатив йому за згоду золотом і кров’ю 
українською.

Став хан Хмельницькому тоді вже від себе казати, аби помирився з 
королем, а інакше татари злучаться з королем на козаків. Гірко було Хмель-
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Почав на Брацлавщині битися з повстанцями, зачіпатися з славним ватажком 
Кривоносом (Перебийносом), що про нього пісня споминає:

Гей не дивуйте, добрії люде,
Що на Вкраїні повстало –
Що за Дашевим, під Сорокою
Множество ляхів пропало.
Перебийніс водить не много,
Сімсот козаків з собою.
Рубає мечем голови з плечей,
А решту топить водою.

Козаччину се дуже роздражнило. Хмельницький з-під Білої Церкви 
відійшов був до Чигирина, покладаючись на польські запевнення, що тепер 
козацька справа буде полагоджена. Тепер він знову рушив на козацьке по-
граниччя, а далі – на Волинь, де польські пани збирали проти нього сили.

Польське військо напало на нього під Пилявцями. Воно було велике, але 
невдале. В першій же серйозній битві поляки стільки потратили свого війська, 
що постановили відступити. Але поки ладились до того відступлення, вночі 
напав на польське військо великий страх: пішла поголоска, що старші з вій-
ська потайки тікають, і всі пустились навтьоки, куди видко. Бігли без пам’яті, 
лишивши козакам пребагатий табір. Військо було зложене з панів-шляхти, 
а вибирались пани на той похід, як на весілля, а не на війну: везли з собою 
дорогоцінні убори, дорогу посуду і всяку всячину, і все те дісталось козакам.

Польща знову зісталась без війська й оборони, але Хмельницький все 
ще хотів з нею не битись, а миритись, – по доброму справу кінчити. Він 
пройшов з військом в Галичину, де люди також піднялись на панів, потім у 
Холмщину, під Замостя, і тут чекав вибору нового короля. Подавав і свій 
голос за брата покійного короля Володислава, Яна-Казимира, й справді його 
поляки вибрали, сподіваючись, що тим скорше прийдуть до згоди з Хмель-
ницьким. По своїм виборі Ян-Казимир написав до Хмельницького, щоб він 
на Україну вертався, а він, король, до нього висилає послів, що всі потреби 
козацькі задовольнять. Одержавши сей лист, Хмельницький казав стріляти 
з гармат на знак радості й військо своє завернув на Україну. Було се під зиму 
1648 р., в місяці падолисті.

Скінчивши таким чином війну, Хмельницький поїхав до Києва, де його 
всі з великою радістю й честю вітали, як свободителя України, називаючи 
новим Мойсеєм: як Мойсей свій народ увільнив з неволі єгипетської, так 
Хмельницький увільнив Україну з неволі лядської, – казали на Україні.

Окружили його тут люди найбільш учені, досвідні та найбільше українству 
вірні й прихильні. Серед них, як ми бачили вже здавна, була така думка, що 
українцям з Польщею нічого робить, треба зв’язатися з Туреччиною або з 
Москвою, та відбитися від поляків і зробити Україну вільним краєм, окремою 
державою. Розмовляючи з тими людьми та з патріархом єрусалимським, 

що там тоді пробував, і Хмельницький став інакшими очима дивитися на 
справу. Досі він мав перед очима козацькі потреби, тепер зрозумів, що се 
справа дрібна, треба брати ширше. Треба думати про увільнення від Польщі 
всього українського народу, щоб міг він жити свобідно і сам собою правити, 
під охороною козацького війська. “Доказав я, чого не думав, тепер покажу, 
що надумав, – казав Хмельницький, – виб’ю з лядської неволі увесь народ 
руський (себто український). Попереду воював я за свою шкоду і кривду, 
тепер буду воювати за нашу православну віру (знаємо, що в тім часі право-
славна віра вважалася за знак української народності). Поможе мені в тім вся 
чернь (простий народ) аж по Люблін, по Краків, та, що не відступає нашої 
віри, і я її не відступлю, бо то права рука наша!”

В лютім (февралі) 1649 р. приїхали королівські посли, привезли Хмель-
ницькому клейноти від короля й хотіли з ним умовлятись, які порядки між 
козаками мають бути. Але для Хмельницького тепер се вже була дрібна річ, 
коли він хотів зовсім увільнити Україну від польських панів і зробити з неї 
самостійну, окрему державу. Він не хотів і умовлятись з тими послами, відіслав 
їх ні з чим; сказав, що буде війна. Натомість вислав послів до інших держав: 
до Туреччини, Московщини, Угорщини, Молдови, намовляючи воювати 
Польщу разом з українцями.

Війна почалася під літо, війна велика, найважніша, яка коли-небудь досі 
підіймалась на Україні. І з української, і з польської сторони розуміли, що се 
буде боротьба на життя і на смерть, буде рішатись доля України і Польщі. На 
Україні Наддніпрянській все, що здужало, йшло в козаки. В поміч Хмель-
ницькому вибрався сам хан з усією ордою, сподіваючись великої здобичі по 
торішніх побідах Хмельницького. В Польщі король зібрав полки, які міг, і 
теж сам пустивсь їх вести на козаків.

Але король був до війни нездалий, а Хмельницький – великий войов-
ник. Іще король полків не зібрав, а Хмельницький уже обступив польське 
передове військо під Збаражем, на границі Волині й Галичини, й притис його 
так, що воно ґвалтом до короля почало кричати, аби йшов виручати. Король 
мусив іти на поміч, хоч не мав іще з собою усього шляхетського війська. Але 
Хмельницький, довідавшися про се, лишив частину під Збаражем, а сам з 
татарами непомітно, серед мраки й дощу, зайшов королеві дорогу коло Збо-
рова. Обступив його військо й почав битву. Королеві з рештою війська не 
було виходу.

Та зрадив Хмельницького хан. Король послав до нього своїх людей та 
почав умовляти, аби відступився від Хмельницького. Обіцяв великі гроші, 
позволив ханові забрати скільки схоче в неволю людей з України, і хан пристав 
на се. Добив з ним король торгу: заплатив йому за згоду золотом і кров’ю 
українською.

Став хан Хмельницькому тоді вже від себе казати, аби помирився з 
королем, а інакше татари злучаться з королем на козаків. Гірко було Хмель-
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ницькому і козакам, а нічого робити. Мусили миритися з королем. Списали 
йому свої пункти, щоб було за військом козацьким те, чим воно зараз володіє, 
і вірі православній щоб не було утиску, а унія щоб була скасована, – так по-
ляки, маючи за собою хана, і на се не приставали. Мусило військо спускати 
і з тих невеликих жадань.

43. Україна єднається з Москвою проти Польщі. Умова з королем 
під Зборовом стала на тім: козаків має бути 40 тисяч, можуть вони мешкати, 
де хочуть, у воєводствах Київськім, Брацлавськім і Чернігівськім (землях 
побузьких і наддніпрянських), а військо польське в ті землі входити не має: 
начальство в тих землях має бути з православних (українців); кривди право-
славної віри мають бути заспокоєні, хто в козацький реєстр не вписаний, має 
бути своїм панам послушний, і в усім іншім лишалися старі польські порядки.

Умова ся звалась “декларацією” (заявою) королівської ласки козаць-
кому Запорозькому Війську, а козакам такої ласки й дурно не треба було. 
Хмельницький зі старшиною не важились навіть оповістити людям, на чім 
вони погодилися з королем. Особливо був між людьми великий гнів за того 
невільника, що позволено татарам на Україні. Не знали, що то королеве діло, 
і Хмельницький тільки з біди на те позволив. Думали, що то він дав дозвіл 
татарам на Україні брати невільників, і за се його кляли. Таку пісню зложили:

Бодай тебе, Хмельниченьку, перва куля не минула, 
Що велів Орді брати дівки й молодиці. 
Парубки йдуть гукаючи, а дівчата співаючи. 
А молоді молодиці старого Хмеля проклинають... 
Бодай тебе, Хмельниченьку, перва куля не минула, 
А друга устрелила у серденько уцілила.

Не знали люди правди. Як то в думі співається:
Бог святий знає, Бог святий і відає, 
Що Хмельницький думає, гадає.
Тогді ж то не могли знати ні сотники, ні полковники,
Ні джури козацькії, ні мужі громадськії.
Що наш пан-гетьман Хмельницький,
Батю Зинов Богдан чигиринський
У городі у Чигирині задумав вже й загадав.

Побачив він, що люди українські таки ніяк уже не пристануть на те, щоб 
Польща над ними панувала, а йому, Хмельницькому, за се кінець зробили б. 
Тому й не оповіщав людей, на чім згода стала, а всякими способами протягав 
її здійснення: козацьких військ не виводив звідти, звідки їм “трактат” казав, 
польських панів до їх маєтків на Україну не пускав, і польського війська 
також. Знав і те, що польські пани не хочуть Зборівської умови приймати, – 
мовляв, у ній забагато козакам і Україні попущено. Тому далі шукав помочі 
на Польщу по інших державах, сподіваючись скорої війни, і доконче хотів 
відірватися від Польщі.

Вже на другий рік (1650) заносилось на нову війну з поляками. Але що 
хан тримався Польщі й не хотів козакам помагати, то вийшла натомість війна 
з Волощиною (Молдовою), котру Хмельницький немилосердно погромив за 
хистку й невірну політику її воєводи. Тільки за рік пізніше Хмельницький 
перетягнув до себе хана і почав війну з Польщею. Та хан і вдруге зрадив 
Хмельницького, під Берестечком, і знову Хмельницький мусив з королем 
миритись. Се звався Білоцерківський трактат, він був подібний до поперед-
нього, тільки для України ще гірший. Сповняти його Хмельницький не хотів 
і в 1652 р. зачав нову війну. І сим разом татарська Орда почала з королем 
накладати. Але Хмельницький уже не схотів укладати з королем трактатів 
ніяких. Досі він не мав іншої помочі, як тільки від татар, – та й то більше біди 
від них було, як помочі. Тепер же прийшла до нього звістка, що московський 
цар намірився з Хмельницьким Польщу воювати, а скоро по тім сподівався 
Хмельницький помочі від Швеції та з Угорщини.

Хмельницький сливе від самого початку повстання почав намовляти мос-
ковського царя на Польщу. Цареві і хотілось того, і боявсь він з Польщею 
зачинати. Хотілось, бо сподівався від Польщі щось здобути. Давні московські 
царі були з київського княжого роду й вони все думали про те, як би забрати 
ті українські та білоруські землі, що за давніх часів належали до київських 
князів. Бачили ми, що й удалось їм на початку XIV в. чимало пограничних 
земель загорнути. Але недовгими часами Польща, за короля Жиґимонта, 
назад забрала від Москви ті краї, ще й нових причинила, і се Москві хотілося 
теж назад вернути. Але й боялася вона тої війни.

При тім же Хмельницький хотів тільки помочі на Польщу, а Москва, як 
уже воювати з Польщею, хотіла, щоб Україна прилучилась до московської 
держави. Довго про се були переговори. Хмельницькому хотілось якнай-
скорше напустити Москву на Польщу, й для того годився він піддатись з 
Україною під зверхність московського царя й об’єднати Україну з московською 
державою. І з кінцем 1653 р. повідомив його цар, що він з земським собором, 
скликаними з усього царства людьми, порішив Україну прийняти під свою 
зверхність і разом з українцями воювати Польщу. З тим разом вислав він 
своїх бояр до Хмельницького, аби від нього, від старшини козацької й від 
усіх людей прийняти присягу московському цареві.

Сі бояри приїхали до Хмельницького до Переяслава і 8 січня скликав 
Хмельницький раду козацьку військову. На ній ухвалили пристати до Москви 
з тим, щоб цар зіставив Україну при її вольності й ворогам її не віддавав. Тоді 
бояри закликали всіх до церкви, щоб присягли цареві. Але Хмельницький з 
старшиною зажадав, аби наперед бояри присягли за царя, що він вольності й 
порядків України порушати не буде й ворогам її не віддасть. Такий порядок 
у Польщі був – та й скрізь, де свобода має бути забезпечена, – що новий 
король насамперед складає присягу на закони й права, що буде їх сповняти, 
а тоді народ складає йому присягу, що буде його слухати й шанувати.
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ницькому і козакам, а нічого робити. Мусили миритися з королем. Списали 
йому свої пункти, щоб було за військом козацьким те, чим воно зараз володіє, 
і вірі православній щоб не було утиску, а унія щоб була скасована, – так по-
ляки, маючи за собою хана, і на се не приставали. Мусило військо спускати 
і з тих невеликих жадань.

43. Україна єднається з Москвою проти Польщі. Умова з королем 
під Зборовом стала на тім: козаків має бути 40 тисяч, можуть вони мешкати, 
де хочуть, у воєводствах Київськім, Брацлавськім і Чернігівськім (землях 
побузьких і наддніпрянських), а військо польське в ті землі входити не має: 
начальство в тих землях має бути з православних (українців); кривди право-
славної віри мають бути заспокоєні, хто в козацький реєстр не вписаний, має 
бути своїм панам послушний, і в усім іншім лишалися старі польські порядки.

Умова ся звалась “декларацією” (заявою) королівської ласки козаць-
кому Запорозькому Війську, а козакам такої ласки й дурно не треба було. 
Хмельницький зі старшиною не важились навіть оповістити людям, на чім 
вони погодилися з королем. Особливо був між людьми великий гнів за того 
невільника, що позволено татарам на Україні. Не знали, що то королеве діло, 
і Хмельницький тільки з біди на те позволив. Думали, що то він дав дозвіл 
татарам на Україні брати невільників, і за се його кляли. Таку пісню зложили:

Бодай тебе, Хмельниченьку, перва куля не минула, 
Що велів Орді брати дівки й молодиці. 
Парубки йдуть гукаючи, а дівчата співаючи. 
А молоді молодиці старого Хмеля проклинають... 
Бодай тебе, Хмельниченьку, перва куля не минула, 
А друга устрелила у серденько уцілила.

Не знали люди правди. Як то в думі співається:
Бог святий знає, Бог святий і відає, 
Що Хмельницький думає, гадає.
Тогді ж то не могли знати ні сотники, ні полковники,
Ні джури козацькії, ні мужі громадськії.
Що наш пан-гетьман Хмельницький,
Батю Зинов Богдан чигиринський
У городі у Чигирині задумав вже й загадав.

Побачив він, що люди українські таки ніяк уже не пристануть на те, щоб 
Польща над ними панувала, а йому, Хмельницькому, за се кінець зробили б. 
Тому й не оповіщав людей, на чім згода стала, а всякими способами протягав 
її здійснення: козацьких військ не виводив звідти, звідки їм “трактат” казав, 
польських панів до їх маєтків на Україну не пускав, і польського війська 
також. Знав і те, що польські пани не хочуть Зборівської умови приймати, – 
мовляв, у ній забагато козакам і Україні попущено. Тому далі шукав помочі 
на Польщу по інших державах, сподіваючись скорої війни, і доконче хотів 
відірватися від Польщі.

Вже на другий рік (1650) заносилось на нову війну з поляками. Але що 
хан тримався Польщі й не хотів козакам помагати, то вийшла натомість війна 
з Волощиною (Молдовою), котру Хмельницький немилосердно погромив за 
хистку й невірну політику її воєводи. Тільки за рік пізніше Хмельницький 
перетягнув до себе хана і почав війну з Польщею. Та хан і вдруге зрадив 
Хмельницького, під Берестечком, і знову Хмельницький мусив з королем 
миритись. Се звався Білоцерківський трактат, він був подібний до поперед-
нього, тільки для України ще гірший. Сповняти його Хмельницький не хотів 
і в 1652 р. зачав нову війну. І сим разом татарська Орда почала з королем 
накладати. Але Хмельницький уже не схотів укладати з королем трактатів 
ніяких. Досі він не мав іншої помочі, як тільки від татар, – та й то більше біди 
від них було, як помочі. Тепер же прийшла до нього звістка, що московський 
цар намірився з Хмельницьким Польщу воювати, а скоро по тім сподівався 
Хмельницький помочі від Швеції та з Угорщини.

Хмельницький сливе від самого початку повстання почав намовляти мос-
ковського царя на Польщу. Цареві і хотілось того, і боявсь він з Польщею 
зачинати. Хотілось, бо сподівався від Польщі щось здобути. Давні московські 
царі були з київського княжого роду й вони все думали про те, як би забрати 
ті українські та білоруські землі, що за давніх часів належали до київських 
князів. Бачили ми, що й удалось їм на початку XIV в. чимало пограничних 
земель загорнути. Але недовгими часами Польща, за короля Жиґимонта, 
назад забрала від Москви ті краї, ще й нових причинила, і се Москві хотілося 
теж назад вернути. Але й боялася вона тої війни.

При тім же Хмельницький хотів тільки помочі на Польщу, а Москва, як 
уже воювати з Польщею, хотіла, щоб Україна прилучилась до московської 
держави. Довго про се були переговори. Хмельницькому хотілось якнай-
скорше напустити Москву на Польщу, й для того годився він піддатись з 
Україною під зверхність московського царя й об’єднати Україну з московською 
державою. І з кінцем 1653 р. повідомив його цар, що він з земським собором, 
скликаними з усього царства людьми, порішив Україну прийняти під свою 
зверхність і разом з українцями воювати Польщу. З тим разом вислав він 
своїх бояр до Хмельницького, аби від нього, від старшини козацької й від 
усіх людей прийняти присягу московському цареві.

Сі бояри приїхали до Хмельницького до Переяслава і 8 січня скликав 
Хмельницький раду козацьку військову. На ній ухвалили пристати до Москви 
з тим, щоб цар зіставив Україну при її вольності й ворогам її не віддавав. Тоді 
бояри закликали всіх до церкви, щоб присягли цареві. Але Хмельницький з 
старшиною зажадав, аби наперед бояри присягли за царя, що він вольності й 
порядків України порушати не буде й ворогам її не віддасть. Такий порядок 
у Польщі був – та й скрізь, де свобода має бути забезпечена, – що новий 
король насамперед складає присягу на закони й права, що буде їх сповняти, 
а тоді народ складає йому присягу, що буде його слухати й шанувати.
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На те бояри сказали, що вони такої присяги не можуть зложити, бо 
московський цар – “самодержець” і присяги своїм підданим не складає. 
Старшину се дуже збентежило, і вона не могла зрозуміти такого порядку, 
що цар не хоче присягти на заховання свободи України. Але що бояри таки 
ніяк не хотіли присягти, то гетьман з старшиною, аби справи не розбити, – бо 
дуже хотіли мати московську поміч проти Польщі, – згодились присягти на 
слово боярів-послів. Взяли з них слово, що цар не тільки зоставить в цілості 
права й устави, привілеї і всякі свободи України, тобто її нинішній самостійний 
державний устрій, а ще примножить і розширить.

Так сталась “Переяславська умова”, з котрою Україна пристала до Мо-
скви “під високу царську руку”. Як з української, так і з московської сторони 
на неї дивились, як на непорушну умову, котру можна тільки за обопільною 
згодою змінити. Але вона була усна. Щоб цар її закріпив своєю грамотою, 
постановили, що військо пошле своїх послів до Москви і ті вияснять цареві 
та боярам українські порядки, права і вольності, і цар їх потвердить своїм 
привілеєм. На тім гетьман і старшина присягли цареві, й потім люди по всіх 
городах і селах присягли московському цареві.

44. Україна шукає нових союзників. Місяць по Переяславській умові 
вислав Хмельницький з старшиною своїх послів до Москви – умовитися щодо 
дальших порядків на Україні, які мають бути. Та тут уже зараз виявилася 
ріжниця між бажаннями й планами українськими й московськими.

Сі роки – від самого повстання – Україна жила як самостійна держава: 
вибраний гетьман з радою старшини й військовою радою правив усім краєм. 
Хмельницький з старшиною хотіли й надалі задержати такий устрій – щоб 
Україна самостійно правилась собі сама вибраними своїми людьми – тільки 
була під зверхністю московського царя. Але в Москві на те не пристали, бо 
московська держава не мала в собі такого свобідного устрою. Правительство 
московське лишило на Україні поки що все далі в управі гетьмана й старшини 
козацької. Але щоб так на завсіди мало бути, на се не дало згоди в своїх відпо-
відях на козацькі домагання (т. зв. “статтях Б.Хмельницького”). Згодилось, 
щоб військо козацьке свобідно вибирало гетьмана, а царя тільки сповіщало 
при виборі; щоб Україна з гетьманом сама мала зносини з іншими держава-
ми як самостійна держава; щоб було військо козацьке (60 000), гетьманові 
підвласне, і щоб до суду українського ніякі московські власті не мішались.

Але зараз прислано з Москви до Києва московських воєвод з військом – 
нібито України боронити, а більше, щоб України й самого гетьмана пильнувати. 
Ті воєводи побудували собі осібно кріпость у Києві й гетьмана ні в чім не 
слухали. Таких воєвод з військом хотіло правительство московське поставити 
й по інших більших українських городах.

Хмельницький з старшиною з того побачили, що їм з Москвою не по 
дорозі: чого іншого він хотів, а що інше вона задумує. Він хотів, щоб Україна, 
як відірвалась від Польщі, так і зісталась свобідною, самостійною державою, 

а від Москви хотів підмоги, щоб усі українські землі від поляків відібрати й 
докупи злучити. А московські бояри хотіли Україну помаленьку до рук своїх 
взяти й правити нею, як правили іншими землями.

Об’єднанням України вони мало журилися, а хотіли забрати білоруські 
землі від Польщі (чи, властиво, від Литви, що від 1569 року була тісно 
злучена з Польщею). Се їм ішло добре, тим більше, що на Польщу напала 
тоді й Швеція. Тоді поляки почали з царем переговори, обіцяли йому, що 
виберуть його польським королем – так, щоб він польських земель уже не 
нищив. Цар на се пристав, повірив і перемир’я з Польщею зробив. Учинив 
се без порозуміння з українцями, і на Україні се вважали за зламання умови. 
Українці знали, що поляки царя королем не виберуть, але боялися, що, запри-
язнившися з Польщею, Москва, чого доброго, ще й Україну їй назад віддасть. 
Через те гнівались на Москву за се перемир’я, і Хмельницький став шукати 
нових помічників на Польщу, а злуку з Москвою хотів розірвати.

Під Польщу вертатись він ніяк не хотів. Як його король польський намов-
ляв до нього вернутись, він польському послові таку байку сказав: «У одного 
чоловіка жив в хаті уж. Він був домашній, нікого не кусав; йому ставили страву 
і не боронили лазити по хаті. Раз хлопець їв молоко, уж приліз і став собі 
хлебтати: хлопець ударив ложкою ужа, а той зі злості вкусив хлопця. Хло-
пець крикнув, прибіг господар і схотів зарубати ужа, але відрубав йому тільки 
хвоста, а уж утік. Хлопець же з того укушення вмер. З того часу перестало 
вестися господареві, – пішло нещастя за нещастям. Сказали йому, що се через 
те, що він образив ужа. Тоді господар став миритися з ужем, поставив йому 
молока. Але уж наївсь і знову сховавсь до нори. “Вже, – каже, – не буде 
між нами давньої приязні: тобі твого сина не забути, а мені – мого хвоста, 
живім кождий собі сам, у добрій згоді, і один другому помагаймо, а більшого 
вже нічого не видумаємо”. Так і поляки, – казав Хмельницький, – нехай нас 
лишать і зречуться всеї України, то ми будемо їм по силі помічні, будемо їх від 
ворогів боронити. Але що ж! Коли з Польщі хоч сто панів лишиться, то вони 
того не попустять. А козаки знов не пристануть на те, що ті пани хочуть».

Так опинилась Україна в великій замотанині. Хотіла вона жити свобідно, 
по своїй волі, але з одного боку протягала руки Польща, не хотячи пустити 
від себе: то війною пробувала вернути, то намовляла козацьку старшину, аби 
під короля вернулась. З другого боку й Москва, раз Україну під царську руку 
прийнявши, не хотіла упускати. Але вернутися під Польщу, – значило, що й 
пани б на Вкраїну вернулись, почали б підданство та панщину заводити: від 
того б вони нізащо не відреклись. Під Москвою бути – московські бояри 
Україну своїми воєводами та залогами обсадять, московські порядки заведуть. 
А скоро тільки вони себе дали взнаки на Україні, скоро тільки ті воєводи 
з’явились, зараз почались скарги, що воєводи українські права ламають, 
людей зневажають, і від вояків московських, від кривд і здирств Москви 
нема людям просвіту. Не можна було на се пристати.
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На те бояри сказали, що вони такої присяги не можуть зложити, бо 
московський цар – “самодержець” і присяги своїм підданим не складає. 
Старшину се дуже збентежило, і вона не могла зрозуміти такого порядку, 
що цар не хоче присягти на заховання свободи України. Але що бояри таки 
ніяк не хотіли присягти, то гетьман з старшиною, аби справи не розбити, – бо 
дуже хотіли мати московську поміч проти Польщі, – згодились присягти на 
слово боярів-послів. Взяли з них слово, що цар не тільки зоставить в цілості 
права й устави, привілеї і всякі свободи України, тобто її нинішній самостійний 
державний устрій, а ще примножить і розширить.

Так сталась “Переяславська умова”, з котрою Україна пристала до Мо-
скви “під високу царську руку”. Як з української, так і з московської сторони 
на неї дивились, як на непорушну умову, котру можна тільки за обопільною 
згодою змінити. Але вона була усна. Щоб цар її закріпив своєю грамотою, 
постановили, що військо пошле своїх послів до Москви і ті вияснять цареві 
та боярам українські порядки, права і вольності, і цар їх потвердить своїм 
привілеєм. На тім гетьман і старшина присягли цареві, й потім люди по всіх 
городах і селах присягли московському цареві.

44. Україна шукає нових союзників. Місяць по Переяславській умові 
вислав Хмельницький з старшиною своїх послів до Москви – умовитися щодо 
дальших порядків на Україні, які мають бути. Та тут уже зараз виявилася 
ріжниця між бажаннями й планами українськими й московськими.

Сі роки – від самого повстання – Україна жила як самостійна держава: 
вибраний гетьман з радою старшини й військовою радою правив усім краєм. 
Хмельницький з старшиною хотіли й надалі задержати такий устрій – щоб 
Україна самостійно правилась собі сама вибраними своїми людьми – тільки 
була під зверхністю московського царя. Але в Москві на те не пристали, бо 
московська держава не мала в собі такого свобідного устрою. Правительство 
московське лишило на Україні поки що все далі в управі гетьмана й старшини 
козацької. Але щоб так на завсіди мало бути, на се не дало згоди в своїх відпо-
відях на козацькі домагання (т. зв. “статтях Б.Хмельницького”). Згодилось, 
щоб військо козацьке свобідно вибирало гетьмана, а царя тільки сповіщало 
при виборі; щоб Україна з гетьманом сама мала зносини з іншими держава-
ми як самостійна держава; щоб було військо козацьке (60 000), гетьманові 
підвласне, і щоб до суду українського ніякі московські власті не мішались.

Але зараз прислано з Москви до Києва московських воєвод з військом – 
нібито України боронити, а більше, щоб України й самого гетьмана пильнувати. 
Ті воєводи побудували собі осібно кріпость у Києві й гетьмана ні в чім не 
слухали. Таких воєвод з військом хотіло правительство московське поставити 
й по інших більших українських городах.

Хмельницький з старшиною з того побачили, що їм з Москвою не по 
дорозі: чого іншого він хотів, а що інше вона задумує. Він хотів, щоб Україна, 
як відірвалась від Польщі, так і зісталась свобідною, самостійною державою, 

а від Москви хотів підмоги, щоб усі українські землі від поляків відібрати й 
докупи злучити. А московські бояри хотіли Україну помаленьку до рук своїх 
взяти й правити нею, як правили іншими землями.

Об’єднанням України вони мало журилися, а хотіли забрати білоруські 
землі від Польщі (чи, властиво, від Литви, що від 1569 року була тісно 
злучена з Польщею). Се їм ішло добре, тим більше, що на Польщу напала 
тоді й Швеція. Тоді поляки почали з царем переговори, обіцяли йому, що 
виберуть його польським королем – так, щоб він польських земель уже не 
нищив. Цар на се пристав, повірив і перемир’я з Польщею зробив. Учинив 
се без порозуміння з українцями, і на Україні се вважали за зламання умови. 
Українці знали, що поляки царя королем не виберуть, але боялися, що, запри-
язнившися з Польщею, Москва, чого доброго, ще й Україну їй назад віддасть. 
Через те гнівались на Москву за се перемир’я, і Хмельницький став шукати 
нових помічників на Польщу, а злуку з Москвою хотів розірвати.

Під Польщу вертатись він ніяк не хотів. Як його король польський намов-
ляв до нього вернутись, він польському послові таку байку сказав: «У одного 
чоловіка жив в хаті уж. Він був домашній, нікого не кусав; йому ставили страву 
і не боронили лазити по хаті. Раз хлопець їв молоко, уж приліз і став собі 
хлебтати: хлопець ударив ложкою ужа, а той зі злості вкусив хлопця. Хло-
пець крикнув, прибіг господар і схотів зарубати ужа, але відрубав йому тільки 
хвоста, а уж утік. Хлопець же з того укушення вмер. З того часу перестало 
вестися господареві, – пішло нещастя за нещастям. Сказали йому, що се через 
те, що він образив ужа. Тоді господар став миритися з ужем, поставив йому 
молока. Але уж наївсь і знову сховавсь до нори. “Вже, – каже, – не буде 
між нами давньої приязні: тобі твого сина не забути, а мені – мого хвоста, 
живім кождий собі сам, у добрій згоді, і один другому помагаймо, а більшого 
вже нічого не видумаємо”. Так і поляки, – казав Хмельницький, – нехай нас 
лишать і зречуться всеї України, то ми будемо їм по силі помічні, будемо їх від 
ворогів боронити. Але що ж! Коли з Польщі хоч сто панів лишиться, то вони 
того не попустять. А козаки знов не пристануть на те, що ті пани хочуть».

Так опинилась Україна в великій замотанині. Хотіла вона жити свобідно, 
по своїй волі, але з одного боку протягала руки Польща, не хотячи пустити 
від себе: то війною пробувала вернути, то намовляла козацьку старшину, аби 
під короля вернулась. З другого боку й Москва, раз Україну під царську руку 
прийнявши, не хотіла упускати. Але вернутися під Польщу, – значило, що й 
пани б на Вкраїну вернулись, почали б підданство та панщину заводити: від 
того б вони нізащо не відреклись. Під Москвою бути – московські бояри 
Україну своїми воєводами та залогами обсадять, московські порядки заведуть. 
А скоро тільки вони себе дали взнаки на Україні, скоро тільки ті воєводи 
з’явились, зараз почались скарги, що воєводи українські права ламають, 
людей зневажають, і від вояків московських, від кривд і здирств Москви 
нема людям просвіту. Не можна було на се пристати.
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Тому Хмельницький і старшини шукали інших союзників, помічників на 
поляків. Він пересилався з Туреччиною, Швецією, Угорщиною, намовляючи 
їх на Польщу. Хмельницький розумів, що поки Польща буде мати силу, 
вона України не пустить. З Швецією ж скорше можна договоритись, так, 
щоб вона української самостійності не нарушила. З Швецією й угорським 
(семигородським) воєводою Ракоцієм уложив він умову, щоб спільно вою-
вати Польщу, зовсім знищити й між собою її землі поділити. Москва ж тим 
часом, як я вже сказав, встигла помиритися з Польщею і разом із нею зачала 
воювати з шведами. Вона накликала й Хмельницького, аби з Польщею не 
зачіпавсь, а воював шведів. Але Хмельницький не послухав. Він ніяк не хотів 
розривати з Швецією, навпаки, став укладати з нею тісний союз, обіцяючи 
їй помагати проти кождого неприятеля (хоч би й проти Москви), а шведи за 
те обіцяли боронити незалежності України й цілості її земель. Весною 1657 р. 
він і зачав війну з Польщею на спілку з Швецією й Ракоцієм, а проти волі 
Москви. Так мала злука України з Москвою розірватись.

Але в війні козакам не пощастило, в війську прокинувся непослух. Хмель-
ницький і без того був хорий, а ся прикрість іще більш його розстроїла, і він 
умер 27 липня 1657 р., лишивши справи непорішеними.

Дуже не в часі вмер, і з великим жалем проводила його в могилу Украї-
на. Поховали його в Суботові, в церкві, що він побудував. Але кілька років 
пізніше, коли польське військо йшло через Україну, польський воєвода 
Чарнецький казав на злість викопати Богдана з могили, спалити його кості й 
попіл по вітру розвіяти – за те, що він Україну від Польщі відірвав. Польщі 
то нічого не помогло, а Хмельницькому не пошкодило.

За заслуги Хмельницького ще за життя його вибрало військо козацьке 
гетьманом сина його Юрка, – “нехай тая слава буде, що Хмельницький геть-
маном”. Але до булави треба голови, а Юрко був молодий та нездалий. Тому 
старшина потім се перемінила й настановила гетьманом Івана Виговського, що 
був військовим писарем. Був він чоловік освічений і розумний, але козацтво 
з сеї зміни було недовольне, бо вважало, що він панським духом дихає.

45. Відновлена українська державність і тодішній устрій. Велике по-
встання, підняте українським народом під проводом Хмельницького, увільнило 
Україну, Східну принаймні, від польської власті та відновило в ній державне 
життя, що перервалось з пануванням литовсько-польським.

Правда, Україна не називала себе державою. Назва “Великого князівства 
Руського”, що на взір Великого князівства Литовського деякі українські по-
літики хотіли надати сій відновленій державі, не прийнялася в житті. Так само 
тільки зрідка прикладали українці до своєї держави назву “республіки”, на 
взірець поляків, що свою державу звали республікою, або “Річчю Посполи-
тою” (се переклад латинського слова: республіка). Звичайно, вони, говорячи 
про свою державу, називали її “Військом Запорозьким”, тому що на чолі її 

стояло се військо і нею правило. Але фактично вважали свою Україну окремою 
державою, і політика їх виходила з того, що вони мають свою окрему державу.

Головними прикметами держави вважається те, що на певній території 
людність, яка на ній живе (з виїмком чужоземних підданців), підлягає місцевій 
владі, правительству, що вважається на сій території найвищою владою, поза 
котрою ніхто не може на сій території розпоряджатись. Отак воно й стало в 
Східній Україні, яка визволилася від Польщі – аж по річку Случ на сході, 
що тут порядкувала всім вибрана козацьким військом власть – гетьман з 
старшиною. І хоч він називав себе “гетьманом його королівського величества” 
або “його царського величества”, відповідно до того, яку зверхність признавав, 
чи польського короля, чи московського царя, але й він, і старшина, і військо 
стояли на тім, що військо і його виборні власті мають тут усім порядкувати, 
а ні король, ні цар не має мішатись ні до яких справ і навіть безпосередніх 
зносин не повинен мати з українською людністю поза гетьманом.

Не вдалось їм сього обстояти з огляду на трудні політичні обставини. 
Не вдалось через сі обставини та вмішування сторонні розробити гаразд свій 
державний устрій та привести до ладу й системи. Але все-таки, те, що було, 
було, без сумніву, державою, і тодішні політики українські старались сей 
державний устрій упорядкувати, поглибити й закріпити.

Устрій мав характер військовий, тому що основою державного устрою 
було військо, і першим завданням його – військова оборона. Його тільки 
старались приладити до управи громадської, цивільної та фінансової.

Вся Україна, яка стояла під гетьманською управою, поділялась на полки. 
За Хмельницького, як списувано реєстр по Зборівській умові (1649 р.), 
списано було дев’ять полків на правім боці Дніпра і сім на лівім. Пізніше, 
як Правобічна Україна відійшла під Польщу й спустіла, було на лівім боці 
в Гетьманщині десять полків: Стародубський, Чернігівський, Ніжинський, 
Київський (він був переважно на лівім боці, хоч сам Київ на правім), При-
луцький, Переяславський, Лубенський, Миргородський, Гадяцький, Пол-
тавський. Кожний полк поділявся на сотні, так, як тепер повіт поділяється 
на волості, тільки до сотні належали села і містечка, і менші міста (городи). 
В кожній сотні козаки, що в тій сотні жили, вибирали сотника. Сотники з 
іншою полковою старшиною і з козаками того полку вибирали полковника. 
Старшина й козаки з усіх полків на раді військовій вибирали гетьмана. Таке 
було правило, хоч воно і не завсігди додержувалось: гетьмана часом вибирала 
сама старшина, полковників настановляв сам гетьман.

Сотник у своїй сотні, а полковник у полку мали власть не над самими 
тільки козаками, а над всіма людьми, що жили в тій сотні чи полку. Але міста 
мали свою власну управу і суд (звавсь магістрат або ратуш), і хіба відти якісь 
справи переносились до полковника або до гетьмана.

Полковник всякі важніші справи мав рішати по нараді з полковою старши-
ною, а гетьман – з генеральною. Генеральна старшина була також, як полкова: 
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Тому Хмельницький і старшини шукали інших союзників, помічників на 
поляків. Він пересилався з Туреччиною, Швецією, Угорщиною, намовляючи 
їх на Польщу. Хмельницький розумів, що поки Польща буде мати силу, 
вона України не пустить. З Швецією ж скорше можна договоритись, так, 
щоб вона української самостійності не нарушила. З Швецією й угорським 
(семигородським) воєводою Ракоцієм уложив він умову, щоб спільно вою-
вати Польщу, зовсім знищити й між собою її землі поділити. Москва ж тим 
часом, як я вже сказав, встигла помиритися з Польщею і разом із нею зачала 
воювати з шведами. Вона накликала й Хмельницького, аби з Польщею не 
зачіпавсь, а воював шведів. Але Хмельницький не послухав. Він ніяк не хотів 
розривати з Швецією, навпаки, став укладати з нею тісний союз, обіцяючи 
їй помагати проти кождого неприятеля (хоч би й проти Москви), а шведи за 
те обіцяли боронити незалежності України й цілості її земель. Весною 1657 р. 
він і зачав війну з Польщею на спілку з Швецією й Ракоцієм, а проти волі 
Москви. Так мала злука України з Москвою розірватись.

Але в війні козакам не пощастило, в війську прокинувся непослух. Хмель-
ницький і без того був хорий, а ся прикрість іще більш його розстроїла, і він 
умер 27 липня 1657 р., лишивши справи непорішеними.

Дуже не в часі вмер, і з великим жалем проводила його в могилу Украї-
на. Поховали його в Суботові, в церкві, що він побудував. Але кілька років 
пізніше, коли польське військо йшло через Україну, польський воєвода 
Чарнецький казав на злість викопати Богдана з могили, спалити його кості й 
попіл по вітру розвіяти – за те, що він Україну від Польщі відірвав. Польщі 
то нічого не помогло, а Хмельницькому не пошкодило.

За заслуги Хмельницького ще за життя його вибрало військо козацьке 
гетьманом сина його Юрка, – “нехай тая слава буде, що Хмельницький геть-
маном”. Але до булави треба голови, а Юрко був молодий та нездалий. Тому 
старшина потім се перемінила й настановила гетьманом Івана Виговського, що 
був військовим писарем. Був він чоловік освічений і розумний, але козацтво 
з сеї зміни було недовольне, бо вважало, що він панським духом дихає.

45. Відновлена українська державність і тодішній устрій. Велике по-
встання, підняте українським народом під проводом Хмельницького, увільнило 
Україну, Східну принаймні, від польської власті та відновило в ній державне 
життя, що перервалось з пануванням литовсько-польським.

Правда, Україна не називала себе державою. Назва “Великого князівства 
Руського”, що на взір Великого князівства Литовського деякі українські по-
літики хотіли надати сій відновленій державі, не прийнялася в житті. Так само 
тільки зрідка прикладали українці до своєї держави назву “республіки”, на 
взірець поляків, що свою державу звали республікою, або “Річчю Посполи-
тою” (се переклад латинського слова: республіка). Звичайно, вони, говорячи 
про свою державу, називали її “Військом Запорозьким”, тому що на чолі її 

стояло се військо і нею правило. Але фактично вважали свою Україну окремою 
державою, і політика їх виходила з того, що вони мають свою окрему державу.

Головними прикметами держави вважається те, що на певній території 
людність, яка на ній живе (з виїмком чужоземних підданців), підлягає місцевій 
владі, правительству, що вважається на сій території найвищою владою, поза 
котрою ніхто не може на сій території розпоряджатись. Отак воно й стало в 
Східній Україні, яка визволилася від Польщі – аж по річку Случ на сході, 
що тут порядкувала всім вибрана козацьким військом власть – гетьман з 
старшиною. І хоч він називав себе “гетьманом його королівського величества” 
або “його царського величества”, відповідно до того, яку зверхність признавав, 
чи польського короля, чи московського царя, але й він, і старшина, і військо 
стояли на тім, що військо і його виборні власті мають тут усім порядкувати, 
а ні король, ні цар не має мішатись ні до яких справ і навіть безпосередніх 
зносин не повинен мати з українською людністю поза гетьманом.

Не вдалось їм сього обстояти з огляду на трудні політичні обставини. 
Не вдалось через сі обставини та вмішування сторонні розробити гаразд свій 
державний устрій та привести до ладу й системи. Але все-таки, те, що було, 
було, без сумніву, державою, і тодішні політики українські старались сей 
державний устрій упорядкувати, поглибити й закріпити.

Устрій мав характер військовий, тому що основою державного устрою 
було військо, і першим завданням його – військова оборона. Його тільки 
старались приладити до управи громадської, цивільної та фінансової.

Вся Україна, яка стояла під гетьманською управою, поділялась на полки. 
За Хмельницького, як списувано реєстр по Зборівській умові (1649 р.), 
списано було дев’ять полків на правім боці Дніпра і сім на лівім. Пізніше, 
як Правобічна Україна відійшла під Польщу й спустіла, було на лівім боці 
в Гетьманщині десять полків: Стародубський, Чернігівський, Ніжинський, 
Київський (він був переважно на лівім боці, хоч сам Київ на правім), При-
луцький, Переяславський, Лубенський, Миргородський, Гадяцький, Пол-
тавський. Кожний полк поділявся на сотні, так, як тепер повіт поділяється 
на волості, тільки до сотні належали села і містечка, і менші міста (городи). 
В кожній сотні козаки, що в тій сотні жили, вибирали сотника. Сотники з 
іншою полковою старшиною і з козаками того полку вибирали полковника. 
Старшина й козаки з усіх полків на раді військовій вибирали гетьмана. Таке 
було правило, хоч воно і не завсігди додержувалось: гетьмана часом вибирала 
сама старшина, полковників настановляв сам гетьман.

Сотник у своїй сотні, а полковник у полку мали власть не над самими 
тільки козаками, а над всіма людьми, що жили в тій сотні чи полку. Але міста 
мали свою власну управу і суд (звавсь магістрат або ратуш), і хіба відти якісь 
справи переносились до полковника або до гетьмана.

Полковник всякі важніші справи мав рішати по нараді з полковою старши-
ною, а гетьман – з генеральною. Генеральна старшина була також, як полкова: 
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обозний, суддя, осаул і писар, тільки звались генеральними, то значить – що 
вони для цілої України. Їх можна прирівняти до ради міністрів, а гетьмана – до 
президента республіки, але власть його була велика, а генеральні старшини 
були більше членами ради, як самостійними міністрами.

У важніших справах гетьман скликав на пораду полковників та іншу 
старшину, а в найважніших – військову раду, тобто й простих козаків з 
полків. Військова рада й сама могла збиратись, як бачила що недобре; могла 
й скинути самого гетьмана. Так бувало в раніших часах.

Щодо свого зверхника – чи то польського короля, чи московського 
царя – Україна мала, властиво, один обов’язок – помагати військом на  
війні. Ніякої данини до царської казни гетьман не хотів давати. Подарків до 
царського скарбу, так як збирались вони колись до королівського скарбу, 
гетьман з старшиною не хотіли позволити збирати, і царське правительство 
проти їх волі не важилось завести такого збору. Спробувало потім раз за 
згодою гетьмана Брюховецького, але що ся спроба викликала повстання, то 
мусило її залишити. Доходи України йшли до військового скарбу, тратились 
на утримання козацького війська. Військом сим розпоряджав тільки гетьман, 
ніхто більше.

Він же мав право вести зносини з заграничними державами – се право 
признало за ними й московське правительство, хоч і з деякими обмеженнями. 
На ділі він вів самостійну заграничну політику, не оглядаючися на Москву.

Судились українські громадяни тільки своїм судом: козаки – козацьким, 
міщани – магістратським, духовні люди – своїм духовним. Се було застере-
жено і в умові з Москвою.

Церква українська правилась своєю виборною старшиною. По-давньому 
рахувалась під зверхністю царгородського патріарха. Московське прави-
тельство хотіло підвести її під власть московського патріарха, але українське 
духовенство і громадянство не хотіло сього й не давало згоди на се.

46. Гадяцька унія. Отсе була біда, що до всього іншого не стало на 
Україні згоди між самими ж українцями. Дедалі й позначалося все ясніше, 
але вже зараз після вибору Виговського стало видно сей розбрат, як против 
нього піднялось Запорожжя і сусідні полки задніпрянські – Полтавський 
і сусідні, називаючи Виговського гетьманом старшинським, зрадником на-
родним. Коли ж Виговський з старшиною замирився з Польщею й наново 
хотів Україну з Польщею зв’язати, то вже кращого не можна було й знайти, 
щоб нарід против старшини та Виговського підняти.

Старшина козацька відразу, ще за Хмельницького, поміркувала, що під 
Москвою не буде Україні свободи. Тому вона не від того була, щоб прийти 
знову до ладу з Польщею. Але люди українські й чути про Польщу не хотіли, 
і на старшину невірно дивилися за її переговори з королем.

Старий Хмельницький се розумів, що під Польщу вже нема вороття, тому 
накладав з Швецією, Угорщиною, Туреччиною, тільки не з нею. Але його 

наступникам на гетьманстві не було так з чого вибирати, бо Швеція кинула 
війну з Польщею, зайнята іншими справами, а Туреччина й Семигород під-
упали. Щоб вирватися з московських рук, Богданові наступники не бачили 
іншого виходу, як союз з Польщею. Не рахуючися з настроєм народу, вони 
думали, що можна й під польського короля вернутись, тільки забезпечити, 
щоб Україна мала свою автономію: мала свою виборну осібну управу, в яку 
б поляки не мішались, а правили б Україною гетьмани й інші власті, вибрані 
військом і людом українським, що се буде краще, як московська зверхність.

Таку умову й зробив незабаром по смерті Хмельницького новий гетьман 
Виговський в Гадячі, в 1658 р. (називається Гадяцька умова, або Гадяцька 
унія). Україна під назвою В. кн. Руського мала ввійти, як рівноправний з 
Польщею й Литвою член, до “Польської республіки” (Річі Посполитої), 
мала б своїх міністрів, свій скарб і навіть свою монету. Головою В. кн. Русь-
кого мав бути гетьман, вибраний всіма станами (сословіями): стани В. кн. 
Руського будуть вибирати кандидатів, а з них король буде одного іменувати 
гетьманом. Козацького війська буде 30 тисяч, і, крім того, наємного війська 
в розпорядженні гетьмана – 10 тисяч. Православна віра має бути в усім зрів-
няна з католицькою, митрополит і владики матимуть місце в сенаті. Київська 
академія буде зрівняна правами з Краківською, і ще в котрімсь місті України 
має бути заснована одна академія. З політичного і національного боку все 
се виглядало незле. Але люди на Україні – тій, що з-під Польщі вибилась*, 
про Польщу, як я казав уже, ані чути не хотіли. Вони думали, що старшині 
заманулось панувати на Україні над народом з польськими панами разом, і 
через те не хотіли слухати старшини.

Умова укладалася спішно і багато дечого в ній ще не було продумано 
й вияснено. Навздогін потім, на сойм, що мав сей трактат затвердити, по-
слано бажання, щоб у Велике князівство Руське ввійшла не тільки Східна, 
а й Західна, ціла Україна. Виговський спішився з трактатом, щоб дістати 
поміч від Польщі проти Москви. Війна з Москвою тим часом уже почалася. 
Виговський попробував вигнати московського воєводу з Києва, але се йому 
не вдалося. Московське правительство після сього проголосило Виговського 
зрадником і наказало вибрати нового гетьмана. Але, довідавшися про трактат 
Виговського з Польщею, так змішалося, що готове було відступити від своєї 
політики: московському воєводі наказано завести переговори з Виговським, 
обіцяти йому пробачення всього, що сталося, і всякі уступки – навіть вивести 
воєводу з Києва, якби Виговський того домагався. Але Виговський не вірив 
уже в московську щирість і не хотів вертатися.

З початком 1659 р. він пішов за Дніпро, аби приборкати своїх противни-
ків, що знов підняли голову, як Москва була виступила против Виговського. 
Коли проти нього рушило московське військо, він уступився за Дніпро, а 

* Волинь, Галичина й більша частина Поділля зіставались під Польщею. Козацька 
управа тільки по Случ сягала, тому й говорилось: знай, ляше, що по Случ – то наше.
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обозний, суддя, осаул і писар, тільки звались генеральними, то значить – що 
вони для цілої України. Їх можна прирівняти до ради міністрів, а гетьмана – до 
президента республіки, але власть його була велика, а генеральні старшини 
були більше членами ради, як самостійними міністрами.

У важніших справах гетьман скликав на пораду полковників та іншу 
старшину, а в найважніших – військову раду, тобто й простих козаків з 
полків. Військова рада й сама могла збиратись, як бачила що недобре; могла 
й скинути самого гетьмана. Так бувало в раніших часах.

Щодо свого зверхника – чи то польського короля, чи московського 
царя – Україна мала, властиво, один обов’язок – помагати військом на  
війні. Ніякої данини до царської казни гетьман не хотів давати. Подарків до 
царського скарбу, так як збирались вони колись до королівського скарбу, 
гетьман з старшиною не хотіли позволити збирати, і царське правительство 
проти їх волі не важилось завести такого збору. Спробувало потім раз за 
згодою гетьмана Брюховецького, але що ся спроба викликала повстання, то 
мусило її залишити. Доходи України йшли до військового скарбу, тратились 
на утримання козацького війська. Військом сим розпоряджав тільки гетьман, 
ніхто більше.

Він же мав право вести зносини з заграничними державами – се право 
признало за ними й московське правительство, хоч і з деякими обмеженнями. 
На ділі він вів самостійну заграничну політику, не оглядаючися на Москву.

Судились українські громадяни тільки своїм судом: козаки – козацьким, 
міщани – магістратським, духовні люди – своїм духовним. Се було застере-
жено і в умові з Москвою.

Церква українська правилась своєю виборною старшиною. По-давньому 
рахувалась під зверхністю царгородського патріарха. Московське прави-
тельство хотіло підвести її під власть московського патріарха, але українське 
духовенство і громадянство не хотіло сього й не давало згоди на се.

46. Гадяцька унія. Отсе була біда, що до всього іншого не стало на 
Україні згоди між самими ж українцями. Дедалі й позначалося все ясніше, 
але вже зараз після вибору Виговського стало видно сей розбрат, як против 
нього піднялось Запорожжя і сусідні полки задніпрянські – Полтавський 
і сусідні, називаючи Виговського гетьманом старшинським, зрадником на-
родним. Коли ж Виговський з старшиною замирився з Польщею й наново 
хотів Україну з Польщею зв’язати, то вже кращого не можна було й знайти, 
щоб нарід против старшини та Виговського підняти.

Старшина козацька відразу, ще за Хмельницького, поміркувала, що під 
Москвою не буде Україні свободи. Тому вона не від того була, щоб прийти 
знову до ладу з Польщею. Але люди українські й чути про Польщу не хотіли, 
і на старшину невірно дивилися за її переговори з королем.

Старий Хмельницький се розумів, що під Польщу вже нема вороття, тому 
накладав з Швецією, Угорщиною, Туреччиною, тільки не з нею. Але його 

наступникам на гетьманстві не було так з чого вибирати, бо Швеція кинула 
війну з Польщею, зайнята іншими справами, а Туреччина й Семигород під-
упали. Щоб вирватися з московських рук, Богданові наступники не бачили 
іншого виходу, як союз з Польщею. Не рахуючися з настроєм народу, вони 
думали, що можна й під польського короля вернутись, тільки забезпечити, 
щоб Україна мала свою автономію: мала свою виборну осібну управу, в яку 
б поляки не мішались, а правили б Україною гетьмани й інші власті, вибрані 
військом і людом українським, що се буде краще, як московська зверхність.

Таку умову й зробив незабаром по смерті Хмельницького новий гетьман 
Виговський в Гадячі, в 1658 р. (називається Гадяцька умова, або Гадяцька 
унія). Україна під назвою В. кн. Руського мала ввійти, як рівноправний з 
Польщею й Литвою член, до “Польської республіки” (Річі Посполитої), 
мала б своїх міністрів, свій скарб і навіть свою монету. Головою В. кн. Русь-
кого мав бути гетьман, вибраний всіма станами (сословіями): стани В. кн. 
Руського будуть вибирати кандидатів, а з них король буде одного іменувати 
гетьманом. Козацького війська буде 30 тисяч, і, крім того, наємного війська 
в розпорядженні гетьмана – 10 тисяч. Православна віра має бути в усім зрів-
няна з католицькою, митрополит і владики матимуть місце в сенаті. Київська 
академія буде зрівняна правами з Краківською, і ще в котрімсь місті України 
має бути заснована одна академія. З політичного і національного боку все 
се виглядало незле. Але люди на Україні – тій, що з-під Польщі вибилась*, 
про Польщу, як я казав уже, ані чути не хотіли. Вони думали, що старшині 
заманулось панувати на Україні над народом з польськими панами разом, і 
через те не хотіли слухати старшини.

Умова укладалася спішно і багато дечого в ній ще не було продумано 
й вияснено. Навздогін потім, на сойм, що мав сей трактат затвердити, по-
слано бажання, щоб у Велике князівство Руське ввійшла не тільки Східна, 
а й Західна, ціла Україна. Виговський спішився з трактатом, щоб дістати 
поміч від Польщі проти Москви. Війна з Москвою тим часом уже почалася. 
Виговський попробував вигнати московського воєводу з Києва, але се йому 
не вдалося. Московське правительство після сього проголосило Виговського 
зрадником і наказало вибрати нового гетьмана. Але, довідавшися про трактат 
Виговського з Польщею, так змішалося, що готове було відступити від своєї 
політики: московському воєводі наказано завести переговори з Виговським, 
обіцяти йому пробачення всього, що сталося, і всякі уступки – навіть вивести 
воєводу з Києва, якби Виговський того домагався. Але Виговський не вірив 
уже в московську щирість і не хотів вертатися.

З початком 1659 р. він пішов за Дніпро, аби приборкати своїх противни-
ків, що знов підняли голову, як Москва була виступила против Виговського. 
Коли проти нього рушило московське військо, він уступився за Дніпро, а 

* Волинь, Галичина й більша частина Поділля зіставались під Польщею. Козацька 
управа тільки по Случ сягала, тому й говорилось: знай, ляше, що по Случ – то наше.
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московське військо почало підбивати собі сіверську Україну і обложило військо 
Виговського в Конотопі. Виговський же діждався татар і з ордою рушив під 
Конотоп. Московське військо не мало докладних відомостей про його сили, 
рушило назустріч та й попало в два огні, між козаків і татар. Стався погром 
небувалий: знищено ціле військо московське, двох московських воєвод по-
пало в неволю. Трубецькой покинув Конотоп і подався скорше з України. 
Все було тепер в руках Виговського.

Але він не вмів скористати з такої корисної хвилі, не вигнав московських 
залог з українських міст, а відійшов за Дніпро, бо кошовий Сірко з запо-
рожцями – вороги Виговського – вдарили на Крим, змусили татар покинути 
Виговського, а далі напали на Чигирин, столицю гетьманську. Московська 
партія за Дніпром підняла голову знову; поголоска, що Виговський піддався 
полякам, підіймала проти нього людей; ніхто не розбирав, на яких умовах се 
сталося: боялися польського панування і не хотіли про Польшу нічого чути. 
Польське помічне військо, розложене Виговським у Сіверщині, по старій 
пам’яті викликало таку ненависть, що в полках, прихильних Виговському, 
піднялося повстання. Поляків убивали, і з ними загинув і визначний одно-
думець Виговського Юрій Немирич, дуже освічений український шляхтич, 
котрого вважали дійсним автором Гадяцької унії. З лівого берега сей рух 
перекинувся й на правий: козаки й тут заявляли, що не хочуть вертатися під 
Польщу. Тоді уманський полковник Михайло Ханенко з’єднався з січовиками 
Сірка й підняв повстання проти Виговського. Не хотіли його, хотіли Юрія 
Хмельниченка, як законного гетьмана.

Зійшлися і в перших днях вересня 1659 р. під м. Германівкою стали 
проти себе оба війська. Юрій Хмельницький з своїми, Виговський з своїми. 
Всі козаки, одначе, покинули його тепер і перейшли до Хмельниченка: по-
голоски, що Виговський віддає Україну назад полякам, знищили його діло. 
З Виговським було тільки його наємне військо й поляки.

Військо вчинило раду й на ній окричало, що не хочуть піддаватися Польщі, 
не хочуть воювати з Москвою. Поголоски, що Виговський піднявся проти 
Москви на те тільки, аби піддати назад Україну польським панам, знищили 
ціле повстання. Проти Виговського піднялося на раді таке роздраження, що 
мусив іти геть, аби не вбили. Окричали гетьманом Юрася і послали до Ви-
говського, щоб віддав йому гетьманські клейноти. Виговський, бачучи таке 
завзяття, віддав клейноти й уступив.

47. Розбрат між українським народом. Се була правда, що старшина 
дивилась на порядки польські чи московські (де також пани поміщики-бояри 
людей у тяжкім кріпацтві держали), та й собі хотіла на Україні поміщикувати. 
Хутори закладала, людей осаджувала на них та казала собі чинші грошеві чи 
осипи збіжжям давати, в господарстві помагати. Не минуло яких п’ятдесят 
літ від того часу, як народ український, з Хмельницьким повставши, панів з 
України повиганяв і землю всю, що панською була, для всіх вільною зробив, 

а вже з тої козацької старшини нове панство викублилось. Землі позасідало, 
людей своїми підданими поробило і вже до панщини почало нагинати. Сей 
панський дух в старшині почули українські люди дуже скоро – тому й не 
хотіли слухати старшини. Є така гарна дума старосвітська про Феська Ганжу 
Андибера, гетьмана запорозького. Вона зложена недовго по смерті старого 
Хмельницького і з неї видко, як тоді вже люди на Україні невірно дивились 
на старшину, прозиваючи їх ляхами за панський дух. В думі оповідається, як 
зайшов бідний обдертий козак до корчми козацької:

Там пили три ляхи, дуки-срібляники.
Первий пив Гаврило Довгополенко переяславський,
Другий Війтенко ніжинський,
Третій пив Золотаренко чернігівський.
От вони пили-підпивали, з козака-нетяги насміхались,
На шинкарку покликали:
“Гей, шинкарко Горовая, Насте молодая!
Добре ти дбай,
Нам солодкі меди, оковиту горілку ще підсипай!
Сього козака, пресучого сина, у потилицю з хати випихай!”

Але козак-нетяга, випивши доброго меду, став сам на тих дуків гримати:
“Гей ви, ляхове, вразькі синове, ік порогу посувайтесь, 
Мені, козаку-нетязі, на покуті місце попускайте; 
Посувайтесь тісно,
Щоб було мені, козаку-нетязі, де на покуті із лаптями сісти!” 
Тоді ляхи, дуки-срібляники добре дбали, 
Дальше ік порогу посували.
Козаку-нетязі більше місця на покуті поступали. 
Тоді козак-нетяга на покуті сідає, 
Із-під поли позлотистий недолимок* виймає, 
Шинкарці молодій за цебер меду заставляє.

Вийняв з череса червінці та заложив ними весь стіл. Закликав до ква-
тирки: аж тут один козак іде, шати дорогії несе, другий – чоботи-сап’янці, 
третій – шапку козацьку. Убрали нетягу, і пізнали тоді дуки, що се гетьман 
запорозький Фесько Ганжа Андибер. Стали його до себе до компанії запро-
шати та медом-горілкою частувати.

То він теє од дуків-срібляників приймав, сам не випивав.
А все на свої шати проливав:
“Ей, шати, мої шати, пийте, гуляйте!
Не мене шанують, бо вас поважають:
Як я вас на собі не мав,
То й честі від дуків-срібляників не знав”.

Тоді-то Фесько Ганжа Андибер, гетьман запорозький, стиха словами 
промовляє:

* Булаву.
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московське військо почало підбивати собі сіверську Україну і обложило військо 
Виговського в Конотопі. Виговський же діждався татар і з ордою рушив під 
Конотоп. Московське військо не мало докладних відомостей про його сили, 
рушило назустріч та й попало в два огні, між козаків і татар. Стався погром 
небувалий: знищено ціле військо московське, двох московських воєвод по-
пало в неволю. Трубецькой покинув Конотоп і подався скорше з України. 
Все було тепер в руках Виговського.

Але він не вмів скористати з такої корисної хвилі, не вигнав московських 
залог з українських міст, а відійшов за Дніпро, бо кошовий Сірко з запо-
рожцями – вороги Виговського – вдарили на Крим, змусили татар покинути 
Виговського, а далі напали на Чигирин, столицю гетьманську. Московська 
партія за Дніпром підняла голову знову; поголоска, що Виговський піддався 
полякам, підіймала проти нього людей; ніхто не розбирав, на яких умовах се 
сталося: боялися польського панування і не хотіли про Польшу нічого чути. 
Польське помічне військо, розложене Виговським у Сіверщині, по старій 
пам’яті викликало таку ненависть, що в полках, прихильних Виговському, 
піднялося повстання. Поляків убивали, і з ними загинув і визначний одно-
думець Виговського Юрій Немирич, дуже освічений український шляхтич, 
котрого вважали дійсним автором Гадяцької унії. З лівого берега сей рух 
перекинувся й на правий: козаки й тут заявляли, що не хочуть вертатися під 
Польщу. Тоді уманський полковник Михайло Ханенко з’єднався з січовиками 
Сірка й підняв повстання проти Виговського. Не хотіли його, хотіли Юрія 
Хмельниченка, як законного гетьмана.

Зійшлися і в перших днях вересня 1659 р. під м. Германівкою стали 
проти себе оба війська. Юрій Хмельницький з своїми, Виговський з своїми. 
Всі козаки, одначе, покинули його тепер і перейшли до Хмельниченка: по-
голоски, що Виговський віддає Україну назад полякам, знищили його діло. 
З Виговським було тільки його наємне військо й поляки.

Військо вчинило раду й на ній окричало, що не хочуть піддаватися Польщі, 
не хочуть воювати з Москвою. Поголоски, що Виговський піднявся проти 
Москви на те тільки, аби піддати назад Україну польським панам, знищили 
ціле повстання. Проти Виговського піднялося на раді таке роздраження, що 
мусив іти геть, аби не вбили. Окричали гетьманом Юрася і послали до Ви-
говського, щоб віддав йому гетьманські клейноти. Виговський, бачучи таке 
завзяття, віддав клейноти й уступив.

47. Розбрат між українським народом. Се була правда, що старшина 
дивилась на порядки польські чи московські (де також пани поміщики-бояри 
людей у тяжкім кріпацтві держали), та й собі хотіла на Україні поміщикувати. 
Хутори закладала, людей осаджувала на них та казала собі чинші грошеві чи 
осипи збіжжям давати, в господарстві помагати. Не минуло яких п’ятдесят 
літ від того часу, як народ український, з Хмельницьким повставши, панів з 
України повиганяв і землю всю, що панською була, для всіх вільною зробив, 

а вже з тої козацької старшини нове панство викублилось. Землі позасідало, 
людей своїми підданими поробило і вже до панщини почало нагинати. Сей 
панський дух в старшині почули українські люди дуже скоро – тому й не 
хотіли слухати старшини. Є така гарна дума старосвітська про Феська Ганжу 
Андибера, гетьмана запорозького. Вона зложена недовго по смерті старого 
Хмельницького і з неї видко, як тоді вже люди на Україні невірно дивились 
на старшину, прозиваючи їх ляхами за панський дух. В думі оповідається, як 
зайшов бідний обдертий козак до корчми козацької:

Там пили три ляхи, дуки-срібляники.
Первий пив Гаврило Довгополенко переяславський,
Другий Війтенко ніжинський,
Третій пив Золотаренко чернігівський.
От вони пили-підпивали, з козака-нетяги насміхались,
На шинкарку покликали:
“Гей, шинкарко Горовая, Насте молодая!
Добре ти дбай,
Нам солодкі меди, оковиту горілку ще підсипай!
Сього козака, пресучого сина, у потилицю з хати випихай!”

Але козак-нетяга, випивши доброго меду, став сам на тих дуків гримати:
“Гей ви, ляхове, вразькі синове, ік порогу посувайтесь, 
Мені, козаку-нетязі, на покуті місце попускайте; 
Посувайтесь тісно,
Щоб було мені, козаку-нетязі, де на покуті із лаптями сісти!” 
Тоді ляхи, дуки-срібляники добре дбали, 
Дальше ік порогу посували.
Козаку-нетязі більше місця на покуті поступали. 
Тоді козак-нетяга на покуті сідає, 
Із-під поли позлотистий недолимок* виймає, 
Шинкарці молодій за цебер меду заставляє.

Вийняв з череса червінці та заложив ними весь стіл. Закликав до ква-
тирки: аж тут один козак іде, шати дорогії несе, другий – чоботи-сап’янці, 
третій – шапку козацьку. Убрали нетягу, і пізнали тоді дуки, що се гетьман 
запорозький Фесько Ганжа Андибер. Стали його до себе до компанії запро-
шати та медом-горілкою частувати.

То він теє од дуків-срібляників приймав, сам не випивав.
А все на свої шати проливав:
“Ей, шати, мої шати, пийте, гуляйте!
Не мене шанують, бо вас поважають:
Як я вас на собі не мав,
То й честі від дуків-срібляників не знав”.

Тоді-то Фесько Ганжа Андибер, гетьман запорозький, стиха словами 
промовляє:

* Булаву.
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“Ей, козаки, каже, діти, друзі-молодці! 
Прошу я вас, добре дбайте,
Сих дуків-срібляників, наче волів, із-за стола вивождайте,
Перед вікнами покладайте, у три березини потягайте,
Щоб вони мене споминали, мене довіку пам’ятали!”
Тоді ж то козаки, діти, друзі-молодці, добре дбали,
Сих дуків-срібляників за лоб брали,
Із-за стола, наче волів, вивождали,
Перед вікнами покладали, у три березини потягали,
Словами промовляли:
“Ей, дуки, кажуть, ви дуки!
За вами всі луги і луки!
Ніде нашому брату, козаку-нетязі стати
І коня попасти”.

Під тими дуками представлені тут три полковники козацькі: переяслав-
ський, чернігівський і ніжинський, а під тим нетягою – гетьман Брюховецький, 
отаман кошовий запорозький, що по Юрку Хмельниченку хотів на геть-
манство дістатись. Він на старшину відказував, а себе за великого приятеля 
простому людові удавав. Як же гетьманом став, так людей обдирав гірше, 
ніж ті дуки, Москві їх запродав.

Так і не раз бувало: хто під старшиною яму копав та на панський дух 
старшинський нарікав, потім, як сам на верх діставсь, сам таким же зробився. 
Хто тільки з простого народу виходив на верх, зараз тягнуло його до панства; 
хотів маєтності мати, підданих держати, роботою їх обкладати. Щоб тому 
запобігти, треба було інших способів: треба було підданство заборонити, щоб 
один чоловік до другого, до його особи не міг мати ніяких прав, як пан до 
підданого; треба було б міру земельну установити, щоб понад неї ніхто землі 
більше не мав; треба було свобідних земель пильнувати: давати землю для 
господарства, а як хто переставав на ній робити, відбирати і до громади чи до 
війська повертати. Але все се такі річі, до яких тільки за теперішніх часів люди 
стали додумуватись, а тоді того не розуміла ні старшина, ні простий народ.

Простий народ на Москву надії покладав, вірив, коли воєводи його на 
старшину підмовляли.

Ще воєвод і стрільців московських тоді добре й не зазнав він. Як люди 
їх зазнали, то кілька років пізніше уже на них самі бунтувались і скрізь їх по 
Україні побивали. Та все-таки від тих воєвод не сподівались такого лиха, як 
від польських панів. А московські воєводи навмисно ще більше відводили 
людей від старшини: казали людям, що старшина їх хоче своїми підданими 
поробити, під Польщу запроторити, а цар їх хоче від старшини боронити, 
щоб вони від неї кривди не мали. І те роздвоєння, що люди й старшина одні 
одним не вірили та наперекір робили, найгірше Україну підтинало та ворогам 
на поталу давало.

У самій Московщині був кріпацький дух, і Москва на Україні своїм по-
вірникам, що їй прислужувались, роздавала землі, селян, і сама ж найбільше 
помагала їм на Україні кріпацтво заводити, людей приборкувати. Трудовий 
народ український не добачав, що, підтримуючи московську зверхність, він на 
себе ярмо робить. А тим часом, противлячися старшині, наперекір їй роблячи, 
простий народ не добачав і не вмів розріжнити доброго від злого в її роботі. 
Старшина не тільки панування бажала, але хотіла забезпечити й свободу та 
самостійність Україні. Не вміли люди від неї того перейняти, не вміли в тім 
помогти, а панським забаганкам зась сказати.

Без народу ж не могла старшина й за право українське стояти і нарешті 
піддалася Москві, побачивши, що не може без народу їй противитись. Зріклася 
прав і свободи української, а за те від московського правительства дістала 
на простих людей всякі права панські, грамоти царські та надання: віддала 
Москва український народ їй в кріпацтво.

Так і впала українська свобода через те ворогування – що старшина 
панувати хотіла: з чужого ярма народ визволяючи, своє накладала, а люди не 
попускали, та в тій боротьбі з старшиною й свою власну свободу проґавили.  
І не стало ані свободи на Україні, ані людям не покращало. Попали вони таки 
в підданство та кріпацтво старшині, і та ж Москва помагала тим новим панам 
держати своїх людей в лещатах. Свобода людська так само була противна 
московському ладові, як і політична свобода автономної України.

48. Роздвоєна Україна. Українці зневірюються в Москві. Старшина 
хотіла вернутись до Польщі, аби лиш свободу Україні забезпечити, та люди 
хотіли Москви держатись – так Москва не хотіла попустити, щоб Україна 
сама своїми виборними людьми, гетьманом та полковниками, правилась без 
московських воєвод, навпаки, вона все того пильнувала, щоб там своїх воє-
вод завести, а гетьманську власть укоротити. Й кидались і старшина, і люди 
українські то в той бік, то в сей бік, і не було їм просвітку, а в тих роздорах 
та війнах тільки гинула українська сила, земля пустіла, люди розбігались.  
І назвався той час “Руїною”, знищенням України.

Виговський хотів тримати з Польщею, забезпечивши самостійність 
українську, щоб Україна при Польщі була осібним “Великим князівством 
Руським”. Але люди не хотіли вертатись під Польщу, скинули Виговського 
й обрали гетьманом Хмельниченка. Хмельниченко з своєю старшиною рад 
був Москви триматись, тільки хотів, аби Москва де в чім попустила: щоб 
воєвод ніде, окрім Києва, не було; щоб військо московське, яке на Україні 
буде, гетьманові було послушне; щоб московські бояри в українські справи 
поза гетьманом не мішались.

Він стояв тоді з військом на правім боці Дніпра; воєвода московський 
закликав, щоб він до нього приїхав про се умовитись. Коли ж Хмельниченко 
послухав і приїхав, військо московське його обступило, скликали раду з тих 
місць, де люди за Москвою потягали, і тоді на раді бояри московські зовсім 
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“Ей, козаки, каже, діти, друзі-молодці! 
Прошу я вас, добре дбайте,
Сих дуків-срібляників, наче волів, із-за стола вивождайте,
Перед вікнами покладайте, у три березини потягайте,
Щоб вони мене споминали, мене довіку пам’ятали!”
Тоді ж то козаки, діти, друзі-молодці, добре дбали,
Сих дуків-срібляників за лоб брали,
Із-за стола, наче волів, вивождали,
Перед вікнами покладали, у три березини потягали,
Словами промовляли:
“Ей, дуки, кажуть, ви дуки!
За вами всі луги і луки!
Ніде нашому брату, козаку-нетязі стати
І коня попасти”.

Під тими дуками представлені тут три полковники козацькі: переяслав-
ський, чернігівський і ніжинський, а під тим нетягою – гетьман Брюховецький, 
отаман кошовий запорозький, що по Юрку Хмельниченку хотів на геть-
манство дістатись. Він на старшину відказував, а себе за великого приятеля 
простому людові удавав. Як же гетьманом став, так людей обдирав гірше, 
ніж ті дуки, Москві їх запродав.

Так і не раз бувало: хто під старшиною яму копав та на панський дух 
старшинський нарікав, потім, як сам на верх діставсь, сам таким же зробився. 
Хто тільки з простого народу виходив на верх, зараз тягнуло його до панства; 
хотів маєтності мати, підданих держати, роботою їх обкладати. Щоб тому 
запобігти, треба було інших способів: треба було підданство заборонити, щоб 
один чоловік до другого, до його особи не міг мати ніяких прав, як пан до 
підданого; треба було б міру земельну установити, щоб понад неї ніхто землі 
більше не мав; треба було свобідних земель пильнувати: давати землю для 
господарства, а як хто переставав на ній робити, відбирати і до громади чи до 
війська повертати. Але все се такі річі, до яких тільки за теперішніх часів люди 
стали додумуватись, а тоді того не розуміла ні старшина, ні простий народ.

Простий народ на Москву надії покладав, вірив, коли воєводи його на 
старшину підмовляли.

Ще воєвод і стрільців московських тоді добре й не зазнав він. Як люди 
їх зазнали, то кілька років пізніше уже на них самі бунтувались і скрізь їх по 
Україні побивали. Та все-таки від тих воєвод не сподівались такого лиха, як 
від польських панів. А московські воєводи навмисно ще більше відводили 
людей від старшини: казали людям, що старшина їх хоче своїми підданими 
поробити, під Польщу запроторити, а цар їх хоче від старшини боронити, 
щоб вони від неї кривди не мали. І те роздвоєння, що люди й старшина одні 
одним не вірили та наперекір робили, найгірше Україну підтинало та ворогам 
на поталу давало.

У самій Московщині був кріпацький дух, і Москва на Україні своїм по-
вірникам, що їй прислужувались, роздавала землі, селян, і сама ж найбільше 
помагала їм на Україні кріпацтво заводити, людей приборкувати. Трудовий 
народ український не добачав, що, підтримуючи московську зверхність, він на 
себе ярмо робить. А тим часом, противлячися старшині, наперекір їй роблячи, 
простий народ не добачав і не вмів розріжнити доброго від злого в її роботі. 
Старшина не тільки панування бажала, але хотіла забезпечити й свободу та 
самостійність Україні. Не вміли люди від неї того перейняти, не вміли в тім 
помогти, а панським забаганкам зась сказати.

Без народу ж не могла старшина й за право українське стояти і нарешті 
піддалася Москві, побачивши, що не може без народу їй противитись. Зріклася 
прав і свободи української, а за те від московського правительства дістала 
на простих людей всякі права панські, грамоти царські та надання: віддала 
Москва український народ їй в кріпацтво.

Так і впала українська свобода через те ворогування – що старшина 
панувати хотіла: з чужого ярма народ визволяючи, своє накладала, а люди не 
попускали, та в тій боротьбі з старшиною й свою власну свободу проґавили.  
І не стало ані свободи на Україні, ані людям не покращало. Попали вони таки 
в підданство та кріпацтво старшині, і та ж Москва помагала тим новим панам 
держати своїх людей в лещатах. Свобода людська так само була противна 
московському ладові, як і політична свобода автономної України.

48. Роздвоєна Україна. Українці зневірюються в Москві. Старшина 
хотіла вернутись до Польщі, аби лиш свободу Україні забезпечити, та люди 
хотіли Москви держатись – так Москва не хотіла попустити, щоб Україна 
сама своїми виборними людьми, гетьманом та полковниками, правилась без 
московських воєвод, навпаки, вона все того пильнувала, щоб там своїх воє-
вод завести, а гетьманську власть укоротити. Й кидались і старшина, і люди 
українські то в той бік, то в сей бік, і не було їм просвітку, а в тих роздорах 
та війнах тільки гинула українська сила, земля пустіла, люди розбігались.  
І назвався той час “Руїною”, знищенням України.

Виговський хотів тримати з Польщею, забезпечивши самостійність 
українську, щоб Україна при Польщі була осібним “Великим князівством 
Руським”. Але люди не хотіли вертатись під Польщу, скинули Виговського 
й обрали гетьманом Хмельниченка. Хмельниченко з своєю старшиною рад 
був Москви триматись, тільки хотів, аби Москва де в чім попустила: щоб 
воєвод ніде, окрім Києва, не було; щоб військо московське, яке на Україні 
буде, гетьманові було послушне; щоб московські бояри в українські справи 
поза гетьманом не мішались.

Він стояв тоді з військом на правім боці Дніпра; воєвода московський 
закликав, щоб він до нього приїхав про се умовитись. Коли ж Хмельниченко 
послухав і приїхав, військо московське його обступило, скликали раду з тих 
місць, де люди за Москвою потягали, і тоді на раді бояри московські зовсім 
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інші постанови прочитали: гетьманові власті й права ще поменшили, а воєводам 
щоб іще бути в Переяславі, Чернігові, Ніжині й інших містах. Хмельниченко 
з старшиною раді не раді згодились, бо були в московських руках, але мали 
за се великий гнів на Москву.

Пройшло потім півроку. Московське правительство, поріжнившись на-
ново з Польщею, літом 1660 р. задумало похід на Галичину, щоб відтягнути 
польські сили з Білої Русі. Московський воєвода Шереметьєв пішов з ліво-
бічними полками на Волинь, Хмельниченко з правобічними полками йшов до 
нього полудневою границею, охороняючи її від татар. Та польські гетьмани, 
діставши велику поміч із Криму, вийшли між Шереметьєва і Хмельниченка, 
вдарили на московське військо під Любаром і обложили його зі всіх боків, 
так що воно не могло порозумітися з Хмельниченком. По кількох днях збен-
тежений Шереметьєв став відступати назад, сподіваючися через те скорше 
здибатись з Хмельниченком, і став під Чудновим.

Але з Хмельниченком тим часом вели переговори поляки, намовляючи 
його відступити від Москви й відновити унію з Польщею. До сього ж намовляв 
його й Виговський, що таки хотів утримати Гадяцьку унію. Не можучи ніяк 
зійтися з Шереметьєвим і маючи проти себе сильніше польсько-татарське 
військо, Хмельниченко завагався. Старшина, ображена на Москву, що так 
їх підійшла попереднього року, не противилася згоді з Польщею. Але поляки 
також не були розумніші від московських політиків і, покладаючи на трудне 
тодішнє становище українців, уже не згодилися відновити Гадяцьку унію, так, 
як була уложена, а викинули з неї все, що говорилося про Велике кн. Руське. 
На таку унію старшина не мала охоти приставати, але не час був противитися 
і кінець кінцем згодилися.

Шереметьєв по сім мусив піддатися полякам – віддав їм зброю, запаси і 
пообіцяв вивести всяке московське військо з України. Зірвав серце на козаць-
кім війську, що було з ним: видав його полякам і татарам, аби ті не грабували 
й не брали в неволю московського війська. Такий мерзкий вчинок викликав 
по всій Україні великі жалі і гнів на Москву.

Проте все-таки Лівобічна Україна не зважилась відірватись від Москви. 
Тутешні полковники відреклись Хмельниченка, що наново зв’язався з Поль-
щею, і запобігали московської ласки, бо мали те переконання, що Москва 
однаково не пустить з рук Лівобічної України, маючи під рукою своє військо. 
Та й люди тутешні все-таки не хотіли вертатись під Польщу, як не хотіли за 
Виговського.

Тоді Україна розділилась. Правобічна сторона зіставалась при Поль-
щі, а лівобічна – при Москві. Пішли з того війни великі, Польща хотіла й 
Лівобічну Україну забрати, а Москва – Правобічну. І пішло з того велике 
спустошення, й людям біда.

На лівім боці гетьманом вибрано кінець кінцем Брюховецького, що так 
до людей придобрювавсь. Запобігав він ласки у Москви, й Москва помогла 

йому на гетьманство дістатись, а тих полковників, що йому противились, 
Сомка та інших, смертю скарала; та діставши булаву, Брюховецький досить 
скоро побачив, що хитрими інтригами не так легко держатися на гетьманстві. 
Приподоблювався Москві, як тільки міг, щоб мати її за собою: 1665 р. по-
їхав до Москви на поклін (сього московське правительство добивалось ж від 
попередніх гетьманів, тільки ті не хотіли). Попросив, щоб його там оженили 
“на московской девке”, і там його справді оженили з донькою одного боярина 
і справили гучне весілля. Випросив собі двір у Москві й обіцяв там тримати 
свого племінника – для безпеки. А нарешті, сповняючи волю московських 
політиків, подав цареві прошення від себе й старшини, щоб цар перейняв на 
себе управу на Україні, збирав на себе всякі доходи, а для того вислав своїх 
воєвод на Україну і військо, а також, щоб митрополита українцям прислано з 
Москви. Всього сього московське правительство хотіло ще за Хмельницького 
добитись, тільки ні Хмельницький, ні ті гетьмани, що по нім були, на се не 
приставали, аж сей “нижайший підніжок царського величества” Брюховецький 
на се згодився.

За се дістав боярський чин і гойні дарунки і маєтності. Але вернувшися 
на Україну, скоро побачив, яку небезпеку зібрав на голову свою.

Духовенство, старшина і прості люди, навіть саме Запорожжя, – все 
піднялося на нього. Духовні підняли бучу на піддання їх під московське 
начальство. Старшина страшенно була роздражнена тими нечуваними на-
рушеннями українських порядків, а ще більше – що Брюховецький узяв 
собі моду всякого, хто йому противився, засилати до Москви, аби там його 
запроторили на заслання. Простих людей Брюховецький підняв на себе тим, 
що, відступивши збирання доходів Москві, тепер, вернувшися на Україну, 
заходився якомога найбільше здерти з людей до військового скарбу, поки 
приїдуть московські зборщики.

Пішов по Україні крик про здирство гетьманське і всяку принуку, яку 
при тім чинено. Запорожжя, побачивши таке, почало само виступати проти 
свого недавнього кошового, а Брюховецький своїм звичаєм став зараз об-
мовляти запорожців перед московським правительством, що вони зрадники. 
Коли приїхали московські перепищики, переписали людей, їх ґрунти і весь 
маєток і стали накладати московські податки і настановляти московських 
зборщиків, гнів на Брюховецького й на Москву піднявсь ще більший: таких 
високих податків перед тим не чували. Крім того, були великі нарікання на 
московське правительство, що воно згодилося відступити Польщі Правобічну 
Україну, укладаючи перемир’я 1667 року; поділилося Україною з Польщею, 
не додержало того, що обіцяло, приймаючи Україну під царську руку.

Почало підійматись повстання. Брюховецький просив з Москви війська, 
щоб карати всіх непослушних якнайтяжче: всі побунтовані міста і села ви-
різати, випалити і зруйнувати. Та тут уже Москва не схотіла слухати його, 
і Брюховецький побачив, що як так далі піде рух на Україні, то й Москва 
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Проте все-таки Лівобічна Україна не зважилась відірватись від Москви. 
Тутешні полковники відреклись Хмельниченка, що наново зв’язався з Поль-
щею, і запобігали московської ласки, бо мали те переконання, що Москва 
однаково не пустить з рук Лівобічної України, маючи під рукою своє військо. 
Та й люди тутешні все-таки не хотіли вертатись під Польщу, як не хотіли за 
Виговського.

Тоді Україна розділилась. Правобічна сторона зіставалась при Поль-
щі, а лівобічна – при Москві. Пішли з того війни великі, Польща хотіла й 
Лівобічну Україну забрати, а Москва – Правобічну. І пішло з того велике 
спустошення, й людям біда.

На лівім боці гетьманом вибрано кінець кінцем Брюховецького, що так 
до людей придобрювавсь. Запобігав він ласки у Москви, й Москва помогла 

йому на гетьманство дістатись, а тих полковників, що йому противились, 
Сомка та інших, смертю скарала; та діставши булаву, Брюховецький досить 
скоро побачив, що хитрими інтригами не так легко держатися на гетьманстві. 
Приподоблювався Москві, як тільки міг, щоб мати її за собою: 1665 р. по-
їхав до Москви на поклін (сього московське правительство добивалось ж від 
попередніх гетьманів, тільки ті не хотіли). Попросив, щоб його там оженили 
“на московской девке”, і там його справді оженили з донькою одного боярина 
і справили гучне весілля. Випросив собі двір у Москві й обіцяв там тримати 
свого племінника – для безпеки. А нарешті, сповняючи волю московських 
політиків, подав цареві прошення від себе й старшини, щоб цар перейняв на 
себе управу на Україні, збирав на себе всякі доходи, а для того вислав своїх 
воєвод на Україну і військо, а також, щоб митрополита українцям прислано з 
Москви. Всього сього московське правительство хотіло ще за Хмельницького 
добитись, тільки ні Хмельницький, ні ті гетьмани, що по нім були, на се не 
приставали, аж сей “нижайший підніжок царського величества” Брюховецький 
на се згодився.

За се дістав боярський чин і гойні дарунки і маєтності. Але вернувшися 
на Україну, скоро побачив, яку небезпеку зібрав на голову свою.

Духовенство, старшина і прості люди, навіть саме Запорожжя, – все 
піднялося на нього. Духовні підняли бучу на піддання їх під московське 
начальство. Старшина страшенно була роздражнена тими нечуваними на-
рушеннями українських порядків, а ще більше – що Брюховецький узяв 
собі моду всякого, хто йому противився, засилати до Москви, аби там його 
запроторили на заслання. Простих людей Брюховецький підняв на себе тим, 
що, відступивши збирання доходів Москві, тепер, вернувшися на Україну, 
заходився якомога найбільше здерти з людей до військового скарбу, поки 
приїдуть московські зборщики.

Пішов по Україні крик про здирство гетьманське і всяку принуку, яку 
при тім чинено. Запорожжя, побачивши таке, почало само виступати проти 
свого недавнього кошового, а Брюховецький своїм звичаєм став зараз об-
мовляти запорожців перед московським правительством, що вони зрадники. 
Коли приїхали московські перепищики, переписали людей, їх ґрунти і весь 
маєток і стали накладати московські податки і настановляти московських 
зборщиків, гнів на Брюховецького й на Москву піднявсь ще більший: таких 
високих податків перед тим не чували. Крім того, були великі нарікання на 
московське правительство, що воно згодилося відступити Польщі Правобічну 
Україну, укладаючи перемир’я 1667 року; поділилося Україною з Польщею, 
не додержало того, що обіцяло, приймаючи Україну під царську руку.

Почало підійматись повстання. Брюховецький просив з Москви війська, 
щоб карати всіх непослушних якнайтяжче: всі побунтовані міста і села ви-
різати, випалити і зруйнувати. Та тут уже Москва не схотіла слухати його, 
і Брюховецький побачив, що як так далі піде рух на Україні, то й Москва 
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не схоче його підтримувати, незважаючи на всі його залицяння. Тоді ото 
й надумав він за поміччю Дорошенка, що настав гетьманом на правім боці 
Дніпра, підняти повстання проти Москви, щоб тим способом скинути з себе 
ненависть народну. Старшина підтримала його. По всій Україні люди, на-
скучивши кривдами і своєвільствами московських урядників і людей воєнних, 
побивали їх або виганяли. Брюховецький розсилав листи, аби скрізь москалів 
виганяли, і до воєводів писав, аби йшли з України, інакше буде їх воювати. За-
логи московські, настрашені тим повстанням, справді піддавалися й виходили.

На весну до помочі Брюховецькому прийшли татари, і Дорошенко йшов 
з-за Дніпра. Але з дороги Дорошенко прислав до Брюховецького своїх людей, 
жадаючи, аби зрікся гетьманства, віддав клейноти, а за те дістане Гадяч в 
державу до життя свого. Тут виявилася народна неохота до Брюховецького 
за його лукавство. Не врятувало його повстання проти Москви. Перші по-
кинули Брюховецького татари, потім козаки крикнули, що не будуть битися з 
Дорошенком, і кинулися грабувати обоз Брюховецького. Вхопили його само-
го, привели до Дорошенка – той звелів його прикувати до гармати. При тім 
Дорошенко махнув рукою, а козацька юрба подумала, що то він махнув, аби 
з Брюховецьким кінчили, – кинулися на нього з незвичайним роз’яренням, 
били рушницями, списами, “як скаженого пса”, обдерли й кинули голого. 
Дорошенко велів його відвезти до Гадяча й поховати в церкві, що збудував 
Брюховецький.

49. Руїна. На правім боці Дніпра Дорошенко настав гетьманом у 1665 р., 
по тім, як перемінилось кілька гетьманів незначних і невдатних. Дорошенко 
був не такий. Був се чоловік високого духу, великого завзяття, перейнятий 
гадкою про визволення України. В війську його знали й поважали. Був він 
внуком славного гетьмана Михайла Дорошенка, полковником був уже за 
старого Хмельницького. Булаву прийняв з рук ханських. Думка його була, 
видко, така, щоб, користуючи з помочі хана і султана турецького, прикладом 
Хмельницького, відбитися від Польщі й змусити Москву, щоб вона не мі-
шалась до українських справ, щоб Україна була незалежна і нейтральна між 
Москвою, Польщею і Туреччиною. За поміччю татар Дорошенко повиганяв 
польське військо з Київщини й Бессарабщини. З султаном уложив згоду: 
султан прийняв Україну під свою зверхність і обіцяв помогти визволитись 
їй цілій до Сяну й Перемишля на заході, до Німана на півночі, до Путивля 
на сході. Тоді ото Брюховецький закликав Дорошенка, аби йшов Москву 
воювати, всі люди з Лівобічної України пристали до нього, а Брюховецького 
вбили за його невірність. Московське військо вийшло з України – тільки в 
Києві та Чернігові зістались московські залоги. Дорошенко став гетьманом 
обох сторін Дніпра і сподівався, що тепер Москва згодиться на те, чого він 
хотів, – Україні забезпечити свободу.

Але під той час сталася Дорошенкові в його сім’ї пригода, і він, покинув-
ши військо, спішно поїхав до Чигирина. Московські воєводи скористалися 

з сього й почали свою роботу між українцями. Ріжні люди стали говорити, 
що краще таки Москви триматись, аби тільки свободу попустила Україні. 
Полковника Многогрішного, котрого Дорошенко замість себе лишив, вони 
проголосили гетьманом. Але й Многогрішний того ж від Москви допевнявся, 
що й Дорошенко, – аби вона в українські справи не втручалась. Московські 
бояри стали водити та пробувати, котрий поступить з свого, Дорошенко чи 
Многогрішний. Многогрішний був слабший і пристав на московські бажання. 
Тільки недовго гетьманував, бо його старшина не любила і скинула, а собі 
нового гетьмана вибрала – Самойловича, Поповича за призвищем.

Дорошенко тим часом накликав турків, аби йшли та помогли йому Укра-
їну визволити – усю, де лиш живе український народ, від Перемишля аж до 
Путивля – так йому турки обіцяли. Дорошенка тоді держалася Київщина, 
Полуднева Полтавщина й Запорожжя. На Запорожжі тоді верховодив Сірко, 
славний лицар – він Москві дуже протививсь, особливо відколи на Сибіру 
побував, боярами засланий без вини й права. Але як люди довідалися, що 
Дорошенко піддавсь туркові, багато людей від нього відкинулись. Бо люди 
турків боялись і ненавиділи як бусурменів, татарських братів, і з Київщини 
багато людей стало тікати за Дніпро. В 1672 р. прийшли турки Дорошенкові в 
поміч, вигнали поляків з Київщини, Брацлавщини й Поділля, й видали сі землі 
Дорошенкові. Але сей похід турецький ще більше настрашив тутешніх людей. 
Особливо то їх гнівало і страшило, що турки малих хлопців забирали, турчили 
їх і в турецьке військо потім записували. Тому люди тікали від Дорошенка.

Дорошенко переговорював з Москвою, що піддався б їй, якби вона його 
хоч на самім правім березі гетьманом лишала і в тутешні справи не мішалась. 
Але Самойлович відмовляв московських бояр від того, тому що боявся До-
рошенка. Та й Польща не приставала на те, щоб Правобічна Україна була 
під Дорошенком, і протестувалась перед Москвою, а Москва недовго перед 
тим, в 1667 р., таку угоду з Польщею зробила, що, крім Києва самого, вся 
Україна на правім боці Дніпра зістається Польщі, тільки Лівобічна під Мо-
сквою має бути. Дуже українці за се на Москву тоді жалувалися, що вона 
Україною з Польщею поділилась – проти умови з Богданом Хмельницьким. 
І се правда, що якби Москва схотіла була Україну при її свободі держати, то 
Україна ціла б Москви трималась, і не прийшлося б їй з Польщею ділитись.

Так розбилися Дорошенкові плани. Ще кілька років держався він на 
правім боці, в Чигирині. Завзятий козак був, не хотів піддатися Москві. Все 
думав якось викрутитись та тої свободи дійти. Але вже мало що не всі його 
покинули, зневірившися в його планах.

Нарід утомився від тих вічних війн і руїн; цілих двадцять літ уже, і біль-
ше навіть, ішла сливе безпостійна війна: то польське військо наступало, то 
московське, то орда крутилася й брала в неволю, то свої гетьмани й ватажки 
воювались, людей під свій реймент (владу) приводили, а котрі другого три-
мались, тих для постраху рубали та палили. Чиста руїна настала – так сей 
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не схоче його підтримувати, незважаючи на всі його залицяння. Тоді ото 
й надумав він за поміччю Дорошенка, що настав гетьманом на правім боці 
Дніпра, підняти повстання проти Москви, щоб тим способом скинути з себе 
ненависть народну. Старшина підтримала його. По всій Україні люди, на-
скучивши кривдами і своєвільствами московських урядників і людей воєнних, 
побивали їх або виганяли. Брюховецький розсилав листи, аби скрізь москалів 
виганяли, і до воєводів писав, аби йшли з України, інакше буде їх воювати. За-
логи московські, настрашені тим повстанням, справді піддавалися й виходили.

На весну до помочі Брюховецькому прийшли татари, і Дорошенко йшов 
з-за Дніпра. Але з дороги Дорошенко прислав до Брюховецького своїх людей, 
жадаючи, аби зрікся гетьманства, віддав клейноти, а за те дістане Гадяч в 
державу до життя свого. Тут виявилася народна неохота до Брюховецького 
за його лукавство. Не врятувало його повстання проти Москви. Перші по-
кинули Брюховецького татари, потім козаки крикнули, що не будуть битися з 
Дорошенком, і кинулися грабувати обоз Брюховецького. Вхопили його само-
го, привели до Дорошенка – той звелів його прикувати до гармати. При тім 
Дорошенко махнув рукою, а козацька юрба подумала, що то він махнув, аби 
з Брюховецьким кінчили, – кинулися на нього з незвичайним роз’яренням, 
били рушницями, списами, “як скаженого пса”, обдерли й кинули голого. 
Дорошенко велів його відвезти до Гадяча й поховати в церкві, що збудував 
Брюховецький.

49. Руїна. На правім боці Дніпра Дорошенко настав гетьманом у 1665 р., 
по тім, як перемінилось кілька гетьманів незначних і невдатних. Дорошенко 
був не такий. Був се чоловік високого духу, великого завзяття, перейнятий 
гадкою про визволення України. В війську його знали й поважали. Був він 
внуком славного гетьмана Михайла Дорошенка, полковником був уже за 
старого Хмельницького. Булаву прийняв з рук ханських. Думка його була, 
видко, така, щоб, користуючи з помочі хана і султана турецького, прикладом 
Хмельницького, відбитися від Польщі й змусити Москву, щоб вона не мі-
шалась до українських справ, щоб Україна була незалежна і нейтральна між 
Москвою, Польщею і Туреччиною. За поміччю татар Дорошенко повиганяв 
польське військо з Київщини й Бессарабщини. З султаном уложив згоду: 
султан прийняв Україну під свою зверхність і обіцяв помогти визволитись 
їй цілій до Сяну й Перемишля на заході, до Німана на півночі, до Путивля 
на сході. Тоді ото Брюховецький закликав Дорошенка, аби йшов Москву 
воювати, всі люди з Лівобічної України пристали до нього, а Брюховецького 
вбили за його невірність. Московське військо вийшло з України – тільки в 
Києві та Чернігові зістались московські залоги. Дорошенко став гетьманом 
обох сторін Дніпра і сподівався, що тепер Москва згодиться на те, чого він 
хотів, – Україні забезпечити свободу.

Але під той час сталася Дорошенкові в його сім’ї пригода, і він, покинув-
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з сього й почали свою роботу між українцями. Ріжні люди стали говорити, 
що краще таки Москви триматись, аби тільки свободу попустила Україні. 
Полковника Многогрішного, котрого Дорошенко замість себе лишив, вони 
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бояри стали водити та пробувати, котрий поступить з свого, Дорошенко чи 
Многогрішний. Многогрішний був слабший і пристав на московські бажання. 
Тільки недовго гетьманував, бо його старшина не любила і скинула, а собі 
нового гетьмана вибрала – Самойловича, Поповича за призвищем.
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час і прозвавсь Руїною, а ще як почали навідуватися турки, зовсім усяка надія 
у людей пропала, що буде якийсь лад. Мандрували за Дніпро цілими села-
ми – почалось се ще від Хмельниччини, – як не вдалося велике повстання, 
та закінчилося “королівською ласкою” під Зборовом; з 1660–1661 років 
пішло ще більше, а тепер дійшло до краю. 

Даремно Дорошенко спиняв, ставив на перевозах своїх козаків, щоб не 
пускали сих пересельців за Дніпро, посилав своїх сердюків, щоб вони роз-
бивали їх валки, аби відстрашити інших, – нічого не помагало.

Коли Самойлович пішов з московським військом на Дорошенка за Дні-
про, тутешні полки відступили від Дорошенка й піддались Самойловичу: але 
побачивши, що взяти в свою оборону тутешню країну він не може, люди ще 
більше пустились переселятися за Дніпро. Дорошенко зіставсь в Чигирині 
сам один з своїми сердюками, і як Самойлович прийшов знову в 1676 р. з 
московським військом під самий Чигирин, – піддавсь йому Дорошенко. Хотів 
в спокою свою старість дожити, коли не вдалось те, що він думав, – Україну 
визволити, цілу докупи злучити й над нею гетьманувати. Але Москва казала 
йому в московські краї їхати, а там він і умер:

Мов орел той приборканий 
Без крил та без волі, 
Знеміг славний Дорошенко 
Сидячи в неволі; 
Та й умер з нудьги. Остило 
Волочить кайдани. 
І забули на Вкраїні 
Славного гетьмана.

Забули тоді, а тепер спом’янули за його завзяття!
50. Українське культурне життя і упадок в часах Руїни. Отсі війни 

та військові чвари і вся та руїна часів Хмельниччини та Дорошенка відбилися 
сумно і на українськім культурнім житті, що почало було підійматися від часів 
свого відродження з кінцем XVI віку.

Ми бачили, як за часів Сагайдачного воно стало збиратися в Києві, нав-
коло Печерської лаври та новозаснованого братства й “під крилами христо-
любного воїнства козацького”. Острозький гурток за той час розлетівся, бо рід 
князів Острозьких покатоличився й звівся, а Львівське братство, зіставшися 
без можних панських добродіїв, змаліло, присіло й стратило своє колишнє 
значіння. Цілий ряд учених людей з Галичини перейшов до Києва – до 
Печерської лаври, до братства, заснованого під протекцією Сагайдачного в 
1615 р., і заложеної при нім школи, і до друкарні, що Печерська лавра заку-
пила від наслідників львівського владики. Десь в тім же році 1615 пущено її в 
рух. (Перша книжка київського друку вийшла в 1616 р., – був то Псалтир, 
книжка потрібна для шкільної науки, бо по ній вчили читати). Завдяки тому, 
що Печерська лавра мала великі доходи, печерська друкарня могла бути 

поставлена широко, – при ній заведено паперову фабрику, відливарню для 
ілюстрації книг, способлено різьбярів і граверів. Друкарня випускала багато 
книг в порівнянні з іншими українськими друкарнями, і то видання великі, 
капітальні, коло котрих працювало чимало перекладчиків, справщиків, уче-
них-філософів і богословів. Разом з братською школою ся печерська друкарня 
творила таке культурне огнище, якого ще досі не мала Україна.

Душею його був спочатку Єлисей Плетенецький, ігумен печерський, 
галичанин, учасник берестейського собору, потім його наступник Захарія 
Копистинський, дуже учений богослов і проповідник. Визначною фігурою в 
сім київськім гурті був ще Йов Борецький, перший ректор братської школи, 
потім митрополит, поставлений патріархом Теофаном, і Мелетій Смотриць-
кий, славний філолог і письменник, автор слов’янської граматики, по котрій 
учились цілі століття у нас і на Московщині. З 1530 р. велико заважив в сім 
київськім гурті і в усім українськім культурнім житті Петро Могила, син 
господаря молдавського, людина з зв’язками в польських панських кругах. 
Він спочатку дістався на архимандрію (ігуменство) печерську, потім на ми-
трополію Київську. Був се чоловік з великою енергією, і, поклавши своїм 
завданням поставити українську православну церкву нарівні з католицькою, 
він працював над її організацією незвичайно запопадливо і багато зробив для 
її упорядкування. Під його проводом вийшов великий “Требник”, де були зі-
брані молитви й обряди на всякі випадки, православний катехизис, прийнятий 
всією східною церквою, й багато інших писань. Він сформував братську школу 
на взірець католицьких академій і поставив її нарівні з польськими вищими 
школами, – в пам’ять сього вона потім звалась “Могилянською академією”. 
Запопадливо громадив учених людей, висилав їх на науку до чужих країв і 
заохочував ріжними високими духовними посадами.

Його діяльність закінчила діло, почате Плетенецьким і Копистинським. 
Київ став важним культурним осередком найбільших центрів східного, право-
славного християнства, – бо грецькі краї були в упадку, а московські тільки 
що підіймались. Вони звертались за культурними і науковими силами власне 
до Києва – відти брали собі учителів, друкарів, проповідників, учених.

Ученість і культура київська, особливо в тій формі, яку надав їй Моги-
ла, мали, правда, закраску латинську та польську, бо він і інші провідники 
школи вважали, що з католиками православні мусять боротись їх же зброєю, 
латинською та польською ученістю. Але вони служили і національній куль-
турі, підтримували пам’ять про свійську старовину (традицію), піднімали 
поважання до свого народу. В 1674 р. надрукована була в київській друкарні 
перша історія України, називалася “Синопсіс” (грецьке слово, значить огляд); 
правда, українська історія в ній була помішана з московською, а багато чого 
бракувало й зовсім, – наприклад, про козаччину, проте її багато разів потім 
передруковувано. Патерик Печерський видано з багатьма малюнками, і він 
в сім друкованім виді став поширюватись ще більше між нашими людьми, 
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її упорядкування. Під його проводом вийшов великий “Требник”, де були зі-
брані молитви й обряди на всякі випадки, православний катехизис, прийнятий 
всією східною церквою, й багато інших писань. Він сформував братську школу 
на взірець католицьких академій і поставив її нарівні з польськими вищими 
школами, – в пам’ять сього вона потім звалась “Могилянською академією”. 
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заохочував ріжними високими духовними посадами.
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турі, підтримували пам’ять про свійську старовину (традицію), піднімали 
поважання до свого народу. В 1674 р. надрукована була в київській друкарні 
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передруковувано. Патерик Печерський видано з багатьма малюнками, і він 
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його було дуже багато видань, і він після Святого Письма став у нас найбільш 
читаною культурною книгою.

Ся культурна робота, одначе, була сильно підрізана в тім часі. Не кажу-
чи вже про війну і спустошення, від котрих пустіла Україна, і в самім Києві 
робився такий заколот, що навіть в академії наука перервалась, і московський 
уряд хотів її зовсім скасувати, тільки українського громадянства побоявся. 
Велику шкоду зробив їм поділ України між Москвою і Польщею. Коли Мо-
сква віддала Польщі всю Західну Україну, аж по Дніпро, то се відтяло від 
Києва половину України, і польське правительство навіть заборонило своїм 
підданим мати зносини з Києвом. Московське ж правительство, зрікшися 
Західної України, тим більше заходилось узяти до рук Україну Східну з 
Києвом, і між іншим доконче старалось провести під власть свого патріарха 
Київську митрополію і всю українську церкву з нею.

Заходи такі вона почала ще за Хмельницького, се ми вже знаємо, та 
тільки гетьмани, і старшина, і духовенство ніяк того не хотіли, бо дуже ціни-
ли самостійність своєї церкви. Аж Самойлович на се згодився й поміг свому 
родичеві дістатись на митрополиче місце з тим, щоб він прийняв зверхність 
московського патріарха. Царгородський патріарх не давав на се своєї згоди, 
так московський уряд заплатив візирові турецькому і той силою примусив 
царгородського патріарха, щоб згодився. Так в 1685 р. У к р а ї н с ь к о - К и -
ї в с ь к а  м и т р о п о л і я  о п и н и л а с ь  п і д  м о с к о в с ь к о ю  з в е р х н і с т ю.

Тоді московські патріархи взялись і до київських видань. Вони вже перед 
тим скоса дивились на них, тому що в них уживано мову українську, а не мос-
ковську, і були всякі ріжниці від московських книг, тому навіть забороняли 
привозити до московських країв київські книги, відбирали й палили. Тепер 
же, як київське духовенство перейшло під їх власть, вони надумали й зовсім 
заборонити їм випускати які-небудь книги на Україні без дозволу москов-
ського, а потім заведено цензуру на них, і тим дуже загальмовано культурну 
роботу на Україні.

51. Самойлович і Мазепа. І після того, як Дорошенко піддався, не за-
спокоїлось на правім березі. Турки, не підтримавши його, коли він їх чекав, 
тепер вислали на Україну Юрася Хмельницького, ще раз гетьманувати, і 
двічі ходили походом на Чигирин виганяти московську залогу. Скінчилось 
тим, що московське правительство розпорядилось, щоб військо з Чигирина 
вийшло, Чигирин зірвано порохом, а Самойлович силоміць перегнав за Дні-
про останки народу, щоб не було за що воюватись. В 1681 р. й сталась така 
умова між Москвою та Кримом, щоб землі між Дніпром та Богом лежали 
пусткою. Але ні Туреччина, ні Польща не приставали на те, щоб тут була 
пустка. Туреччина тут своїх гетьманів пробувала настановляти, Польща 
підтримувала з свого боку полковників, що заводили тут козацтво наново й 
обіцяли королеві йти на татар.

Найславніший з тих полковників був Семен Палій, що осівся в Фастові. 
Він був славний войовник, мав велику славу між козацтвом, і до нього з усіх 
боків тягло козацтво. Так ся країна знову віджила при кінці століття, і навіть 
з Лівобіччя стали туди люди тікати, бо і в Лівобічній Гетьманщині дедалі 
несолодко ставало людям.

Тимчасом як Правобічна Україна переходила такі сильні зміни, такі 
страшні катастрофи, переходила з рук польських до московських, з москов-
ських до турецьких, пустіла і наповнялася, умирала й оживала, стогнала під 
вічними карами й опустошеннями і знову поправлялася на свободі, невмируща, 
як саме життя, – життя Лівобічної Гетьманщини тихо й поволі котилося під 
гору своєї політичної і суспільної вольності. Від повстання Брюховецького 
протягом кількадесяти літ вона не переживала ніяких різких заворушень, 
сильних схвилювань. Потихеньку спрятала старшина немилого їй “мужичого 
сина” Многогрішного й посадила на його місце ґречного й огрядного Попови-
ча, – так само п’ятнадцять літ пізніше потому спрятала Поповича і перемінила 
його на Мазепу. Тихенько обкарнала при тім, чи позволила московському 
правительству обкарнати ще деякі останки українських політичних прав, і 
вірно сповняла всякі бажання московських політиків.

Маючи перед очима приклад Многогрішного, що бідував в Сибіру, 
“скитався між дворов і помирав голодною смертю”, – як сам писав у своїх 
прошеннях, – обережний Самойлович пильно обминав все, що могло б збу-
дити на нього невдоволення московських правителів. Синів своїх повисилав 
до Москви – се було добре для них, бо заробляли собі тут ласку московських 
правителів, а заразом се свідчило про вірність їх батька. Сих синів потім він 
вивів на полковників; доньку видав за московського боярина і випросив, щоб 
його прислали воєводою в Київ. І Москва цінила службу вірного гетьмана і 
його розумні ради, не давала ходи доносам, які йшли на нього, і здавалося, 
що Самойлович уже може бути безпечним своєї булави. Підбив ворогів своїх, 
обсадився свояками, мав ласку царську.

Правда, за сю ласку приходилося Самойловичу сповняти дуже прикрі 
річі – як-от приводити українську церкву під московську власть, а його про-
шення, які зачіпали московську політику, зіставалися даремними. Просив 
він піддати під його реймент Слобідські полки, що зібралися з українських 
пересельців за московською границею, в теперішній Харківщині, Курщині та 
Воронежчині. Вони несли службу на спосіб козацький і мали такий же лад, 
як в Гетьманщині, тільки підлягали московським боярам. Самойлович хотів, 
щоб їх віддано під його реймент, але Москва не згодилась. А як не вдались 
кримські походи, що робив улюбленець московської царівни боярин Голіцин 
разом з Самойловичем, то щоб вигородити Голіцина, всю вину зложено на 
Самойловича. Старшині сказано його скинути і вибрати на його місце нового 
гетьмана. А Самойловича заслано на Сибір,  як перед тим Много-
гр ішного, за все його вислужування перед Москвою.
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читаною культурною книгою.
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чи вже про війну і спустошення, від котрих пустіла Україна, і в самім Києві 
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Київську митрополію і всю українську церкву з нею.
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тільки гетьмани, і старшина, і духовенство ніяк того не хотіли, бо дуже ціни-
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ковську, і були всякі ріжниці від московських книг, тому навіть забороняли 
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ського, а потім заведено цензуру на них, і тим дуже загальмовано культурну 
роботу на Україні.
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спокоїлось на правім березі. Турки, не підтримавши його, коли він їх чекав, 
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як в Гетьманщині, тільки підлягали московським боярам. Самойлович хотів, 
щоб їх віддано під його реймент, але Москва не згодилась. А як не вдались 
кримські походи, що робив улюбленець московської царівни боярин Голіцин 
разом з Самойловичем, то щоб вигородити Голіцина, всю вину зложено на 
Самойловича. Старшині сказано його скинути і вибрати на його місце нового 
гетьмана. А Самойловича заслано на Сибір,  як перед тим Много-
гр ішного, за все його вислужування перед Москвою.
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На його місце Голіцин порадив старшині вибрати гетьманом Мазепу, що 
обіцяв йому заплатити велику суму грошей, і справді заплатив потім з великого 
майна, що забрано у Самойловича. І Мазепу вибрано. Було се в році 1687.

Новий гетьман був з української шляхти, з Білоцерківщини. Був чоловік 
освічений, гладкий в обходженні. Замолоду служив на королівськім дворі, 
потім пішов звідти, мабуть, через любовну пригоду, про котру зложено потім 
стільки оповідань славними світовими поетами. Оповідали, що розгніваний 
чоловік велів своїм людям прив’язати його до дикого коня, і той кінь заніс 
його на Запорожжя до козаків. Багато чужоземних малярів малювали сей 
образ – як Мазепу дикий кінь по степу несе.

Видумано се, очевидно, а щось мусило статись таке, і через те Мазепа 
пішов з королівського двору. Був близьким чоловіком до Дорошенка, але 
якось їдучи в посольстві до Криму, попався козакам Самойловича, і до нього 
в службу перейшов. Був генеральним осаулом, коли Самойловича скинено, і 
дістався на гетьманство, підплативши Голіцина. Політики такої тримався, як 
Самойлович. У всім творив волю московську й накладав з старшиною. Люди 
сим були дуже невдоволені – як Самойловича скинено, то по ріжних місцях 
пішло повстання проти старшини, але Мазепа з старшиною приборкали його. 
І проти Мазепи пробував Україну підняти один канцелярист військовий – 
Петрик Іваненко, утікши на Січ.

Січ, як за Самойловича, так і за Мазепи, була ворожо настроєна до 
гетьманського і старшинського правління і до московського правительства, на 
котрім опирався новий лад. Кошовий запорозький Гусак в листах до Мазепи 
дорікав, що тепер в Гетьманщині бідним людям стало гірше, як за ляхів, бо 
кому й не треба, і той завів собі підданих, щоб йому сіно й дрова возили, в печах 
палили, стайні чистили (зовсім так, як нарікали на поляків перед повстанням 
Хмельницького). Петрик, знаючи такий настрій Запорожжя, сподівався 
підняти запорожців і, крім того, дістати поміч від кримської орди. Москов-
ське правительство, а з ним і Гетьманщина далі стояли на воєннім становищі 
супроти Криму й Туреччини, і хан признав Петрика гетьманом українським і 
обіцяв поміч для визволення України, щоб князівство Київське і Чернігівське 
з усім Військом Запорозьким і народом малоросійським, з Слобідщиною і 
Правобережжям стало осібною державою, а Крим буде її боронити від во-
рогів, за те ж козаки не боронитимуть кримцям воювати московські землі. 
Запорожцям Петрик казав: “Я стою за посполитий нарід, за самих бідних 
і простих – Богдан Хмельницький визволив нарід малоросійський з неволі 
лядської, а я хочу визволити його від нової неволі – від москалів і своїх панів”. 
І обіцяв, що весь народ український повстане з ним:

“Я, пане кошовий, горло своє ставлю – веліть мене на сустави порубати, 
коли вся Україна, від самої Полтави почавши, не поклониться тобі – аби тільки 
хоч шість тисяч орди взяв та й ходім! Думаєш, не поможуть нам браття наші 
голоколінки з бідними людьми, котрих сердюки, орендарі та тії дуки, що їм 

царі маєтності понадавали, мало вже живими не їдять? Та вони, як почують 
тільки, що ти з військом із Січі рушаєш, то самі тих чортів панів подавлять, 
і ми вже на готовий лад прийдемо. А гетьман зараз на Москву втіче, бо там 
вся його душа, а тут тільки тінь одна у Війську Запорозькім”...

Від тих вістей про Петрика справді пішов гомін по Україні й затривожив 
гетьмана й старшину. Люди похвалялися: як прийде Петрик з Військом Запо-
розьким, пристанемо, поб’ємо старшину, орендарів та зробимо по-давньому, 
щоб усі були козаки, а панів не було. Мазепа тривожився, просив москов-
ського війська, бо боявся, що як рушить сам з України, то піде повстання. 
Але страхи сі не справдилися. Запорожці, хоч самі таким же духом дихали на 
Мазепу й усю старшину, не дуже охотилися йти з Петриком на Україну, та й 
ставати союзниками кримців не дуже їм хотілося. Петрик кілька разів ходив 
з татарами та з охочими січовиками на Україну, але люди, бачучи слабкі сили 
його, не важились піднятись і за останнім разом вбив його один козак, щоб 
дістати нагороду, обіцяну Мазепою за голову Петрика, – тисяча карбованців.

Але настрій через се не покращав. На Січ далі тікала сила всякого бід-
ного, неімущого, незадоволеного люду, – даремно гетьман наказував своїм 
“компаніям” стерегти і не пускати туди людей. Далі йшли з Січі погрози, що 
підуть на Україну бити панів і орендарів, а Мазепа скаржився цареві, що “не 
такі страшні запорожці, як цілий український посполитий нарід, весь пере-
йнятий своєвільним духом, – не хоче бути під своєю властю” і готов кождої 
хвилі перекинутися до запорожців.

В другий бік так само тікали люди за Дніпро до козаків Палієвих, що 
почали тоді повставати проти сусідніх панів, грозилися “прогнати ляхів за 
Віслу – щоб і нога їх тут не постала”, і справді, швидко поширювали свою 
козацьку територію на всі боки, виганяючи шляхту.

Палій став народним героєм, і Мазепа зачинав уже боятися його гірше, 
як перед тим Петрика, – що з нього піде повстання по Гетьманщині. “У всіх 
одно – іти за Дніпро, і з того може вийти велика біда, – писав гетьман у 
Москву. – І козаки, і посполиті – всі на мене недобрі, всі кричать в один 
голос: пропадемо до кінця, заїдять нас москалі”.

Тому Мазепа завзявся Палія знищити. Неправдою обвинуватив Палія 
перед царем. Під час одного походу вхоплено його й заслано на Сибір. Па-
лієву пригоду оспівано в пісні, дуже розповсюдженій між народом, що довго 
пам’ятав Палія й багато зложив про нього ріжних оповідань і казок:

Пише, пише та гетьман Мазепа
Та до Палія листи:
“Ой, прибудь, прибудь, Палію Семене,
Та на бенкет до мене”...
Ой, вже Семен, ой, вже Палієнко
На подвір’я виїжджає,
А там його вельможний Мазепа
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На його місце Голіцин порадив старшині вибрати гетьманом Мазепу, що 
обіцяв йому заплатити велику суму грошей, і справді заплатив потім з великого 
майна, що забрано у Самойловича. І Мазепу вибрано. Було се в році 1687.

Новий гетьман був з української шляхти, з Білоцерківщини. Був чоловік 
освічений, гладкий в обходженні. Замолоду служив на королівськім дворі, 
потім пішов звідти, мабуть, через любовну пригоду, про котру зложено потім 
стільки оповідань славними світовими поетами. Оповідали, що розгніваний 
чоловік велів своїм людям прив’язати його до дикого коня, і той кінь заніс 
його на Запорожжя до козаків. Багато чужоземних малярів малювали сей 
образ – як Мазепу дикий кінь по степу несе.

Видумано се, очевидно, а щось мусило статись таке, і через те Мазепа 
пішов з королівського двору. Був близьким чоловіком до Дорошенка, але 
якось їдучи в посольстві до Криму, попався козакам Самойловича, і до нього 
в службу перейшов. Був генеральним осаулом, коли Самойловича скинено, і 
дістався на гетьманство, підплативши Голіцина. Політики такої тримався, як 
Самойлович. У всім творив волю московську й накладав з старшиною. Люди 
сим були дуже невдоволені – як Самойловича скинено, то по ріжних місцях 
пішло повстання проти старшини, але Мазепа з старшиною приборкали його. 
І проти Мазепи пробував Україну підняти один канцелярист військовий – 
Петрик Іваненко, утікши на Січ.

Січ, як за Самойловича, так і за Мазепи, була ворожо настроєна до 
гетьманського і старшинського правління і до московського правительства, на 
котрім опирався новий лад. Кошовий запорозький Гусак в листах до Мазепи 
дорікав, що тепер в Гетьманщині бідним людям стало гірше, як за ляхів, бо 
кому й не треба, і той завів собі підданих, щоб йому сіно й дрова возили, в печах 
палили, стайні чистили (зовсім так, як нарікали на поляків перед повстанням 
Хмельницького). Петрик, знаючи такий настрій Запорожжя, сподівався 
підняти запорожців і, крім того, дістати поміч від кримської орди. Москов-
ське правительство, а з ним і Гетьманщина далі стояли на воєннім становищі 
супроти Криму й Туреччини, і хан признав Петрика гетьманом українським і 
обіцяв поміч для визволення України, щоб князівство Київське і Чернігівське 
з усім Військом Запорозьким і народом малоросійським, з Слобідщиною і 
Правобережжям стало осібною державою, а Крим буде її боронити від во-
рогів, за те ж козаки не боронитимуть кримцям воювати московські землі. 
Запорожцям Петрик казав: “Я стою за посполитий нарід, за самих бідних 
і простих – Богдан Хмельницький визволив нарід малоросійський з неволі 
лядської, а я хочу визволити його від нової неволі – від москалів і своїх панів”. 
І обіцяв, що весь народ український повстане з ним:

“Я, пане кошовий, горло своє ставлю – веліть мене на сустави порубати, 
коли вся Україна, від самої Полтави почавши, не поклониться тобі – аби тільки 
хоч шість тисяч орди взяв та й ходім! Думаєш, не поможуть нам браття наші 
голоколінки з бідними людьми, котрих сердюки, орендарі та тії дуки, що їм 

царі маєтності понадавали, мало вже живими не їдять? Та вони, як почують 
тільки, що ти з військом із Січі рушаєш, то самі тих чортів панів подавлять, 
і ми вже на готовий лад прийдемо. А гетьман зараз на Москву втіче, бо там 
вся його душа, а тут тільки тінь одна у Війську Запорозькім”...

Від тих вістей про Петрика справді пішов гомін по Україні й затривожив 
гетьмана й старшину. Люди похвалялися: як прийде Петрик з Військом Запо-
розьким, пристанемо, поб’ємо старшину, орендарів та зробимо по-давньому, 
щоб усі були козаки, а панів не було. Мазепа тривожився, просив москов-
ського війська, бо боявся, що як рушить сам з України, то піде повстання. 
Але страхи сі не справдилися. Запорожці, хоч самі таким же духом дихали на 
Мазепу й усю старшину, не дуже охотилися йти з Петриком на Україну, та й 
ставати союзниками кримців не дуже їм хотілося. Петрик кілька разів ходив 
з татарами та з охочими січовиками на Україну, але люди, бачучи слабкі сили 
його, не важились піднятись і за останнім разом вбив його один козак, щоб 
дістати нагороду, обіцяну Мазепою за голову Петрика, – тисяча карбованців.

Але настрій через се не покращав. На Січ далі тікала сила всякого бід-
ного, неімущого, незадоволеного люду, – даремно гетьман наказував своїм 
“компаніям” стерегти і не пускати туди людей. Далі йшли з Січі погрози, що 
підуть на Україну бити панів і орендарів, а Мазепа скаржився цареві, що “не 
такі страшні запорожці, як цілий український посполитий нарід, весь пере-
йнятий своєвільним духом, – не хоче бути під своєю властю” і готов кождої 
хвилі перекинутися до запорожців.

В другий бік так само тікали люди за Дніпро до козаків Палієвих, що 
почали тоді повставати проти сусідніх панів, грозилися “прогнати ляхів за 
Віслу – щоб і нога їх тут не постала”, і справді, швидко поширювали свою 
козацьку територію на всі боки, виганяючи шляхту.

Палій став народним героєм, і Мазепа зачинав уже боятися його гірше, 
як перед тим Петрика, – що з нього піде повстання по Гетьманщині. “У всіх 
одно – іти за Дніпро, і з того може вийти велика біда, – писав гетьман у 
Москву. – І козаки, і посполиті – всі на мене недобрі, всі кричать в один 
голос: пропадемо до кінця, заїдять нас москалі”.

Тому Мазепа завзявся Палія знищити. Неправдою обвинуватив Палія 
перед царем. Під час одного походу вхоплено його й заслано на Сибір. Па-
лієву пригоду оспівано в пісні, дуже розповсюдженій між народом, що довго 
пам’ятав Палія й багато зложив про нього ріжних оповідань і казок:

Пише, пише та гетьман Мазепа
Та до Палія листи:
“Ой, прибудь, прибудь, Палію Семене,
Та на бенкет до мене”...
Ой, вже Семен, ой, вже Палієнко
На подвір’я виїжджає,
А там його вельможний Мазепа
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Вином-медом напуває.
Ой, вже Семен, ой, вже Палієнко
Меду-вина та й напився
Та свойому вороному коню
Та й на гриву похилився.
Ой, як крикнув вельможний Мазепа
Гей на свої сердюки:
“Ой, візьміть, візьміть Палія Семена
Та закуйте йому руки”.

52. Поневолення народу в Гетьманщині. Недурно люди таким недоб-
рим духом дихали на Самойловича та Мазепу. Те, чого вони боялись іще за 
Виговського та Хмельниченка, – що старшина хоче в панів переробитись, а 
людей собі в кріпацтво підгорнуть, те самим ділом тепер стало. Часи Само-
йловича та Мазепи – разом сорок літ, се був той час, коли, маючи спокій від 
ворогів і поміч московську за собою, старшина козацька на Лівобічній Україні 
загорнула собі землю й зв’язала людей ріжними обов’язками та панщиною, 
так, як колись польські пани.

Бо то треба знати: як за Богдана Хмельницького вигнано панів з України, 
то були всі люди вільні; тільки дещо трохи підданства лишилося на землях 
монастирських та владик православних. Заможніші люди писалися в козаки 
й мали служити військову службу, а інші – в селяни – мали давати податок 
до скарбу військового. Землі було багато вільної, так що хто хотів, займав 
її собі по силам під господарство, а багато землі зіставалося за громадами 
спільної і нерозділеної. Та вже й тоді заможніші люди, особливо старшина, 
позаймала собі значніші частки землі.

Потім люди далі приходили з-за Дніпра, але вже для них землі вільної 
не було. Багато присідалось до заможніших козаків, що мали більше землі, 
а інші просились до старшини, сідали на її займанщинах, брали від неї до-
помогу на загосподарення, а за те мали давати данину, чи в роботі помагати 
свому панові. Тої старшини, панів домородних множилося все більше, і 
охоти до землі та підданих у неї прибувало, як вона бачила, що з того дохід 
іде. Розхапувала ґрунти громадські або такі, що належалися до урядів. Сі 
землі звалися рангові, приписані до рангу і уряду, себто, приміром, з такого 
села доходи мали йти на полковника чернігівського, хто на тім уряді (рангу) 
був, а котрийсь полковник забирав те село на вічність собі й своїм дітям і 
випрошував собі потвердження гетьманське або царське.

Інші, особливо котрі високих урядів не мали, купували землю у козаків та 
селян. Та тільки говорилося, що купували, а, властиво, відбирали або змушу-
вали віддавати за дурничку під скрутну хвилю. Козацьких ґрунтів, властиво, 
не вільно було купувати, тому полковники та сотники переписували козаків 
в селяни і купували чи забирали їх ґрунти, а ті безземельні селяни чи козаки 
вважалися, що сидять на панських землях, як панські піддані.

Спочатку ті піддані тільки щось небагато помагали в господарстві свому 
панові. А далі, вже з Мазепиних часів, бачимо й панщину, і осип вівсом чи-
малий давали, а далі – більше, так хоч би в Польщі або Московщині.

Так ото не минуло сто літ від Хмельниччини, а вже на Україні тільки 
козаки та міщани ще були свобідні, а селяни – то всі в підданстві. І земля, 
крім козацьких та церковних ґрунтів, вся за панами була – за тими нови-
ми панами з своєї таки козацької старшини, “дуками-срібляниками”, як їх 
дума називала. Тільки все те ще не було міцне. Ще пам’ятали люди недавні 
часи – звідки ті маєтки пішли і звідки ті пани взялись. І селяни ще своїх прав 
доходили. Вільно також було їм переходити від одного пана до другого і тому 
не можна було їх обтяжати так дуже.

Кріпкі та певні стали ті маєтки аж тоді, як ті пани-старшини подіставали 
грамоти царські на ті землі і на селян, котрих усякою неправдою загарбали, – 
або й на ті землі та селян, котрих ще не встигли загарбати. Діставали вони ті 
грамоти, мовляв, за свої “заслуги”, а заслуги їх були в тім, що ті пани-старшини 
прав українських не обороняли, ні в чім Москві не перешкоджали. Так за ті 
“заслуги” загарбали вони землі й людей.

Розуміється, ся нова панщина страшенно бентежила селянство, що ще 
в свіжій пам’яті мало часи безпанські, як собі на вільній землі господарило.

Ой горе нам, не Гетьманщина – 
Надокучила вража панщина, 
Що ходячи поїси, сидячи виспишся!
Як на панщину йду – торбу хліба несу, 
А з панщини йду – ані кришечки, 
Обливають мене дрібні слізочки... –

як співається в пісні.
Гірка злоба підіймалася в нім на сю старшину, що так хитро й швидко 

вміла взяти його в свої лабети. Особливим гнівом дихали люди на гетьмана 
Мазепу, підозріваючи, що то він, як шляхтич і “поляк”, як його прозвали, 
напосівся завести на Україні польські панські порядки. З великою підозрі-
лістю ставилися до всіх вчинків його і старшини; навпаки, не підозрівали в 
тім руки московського правительства і навіть готові були вірити, що все се 
діється против його волі. З особливою теж симпатією зверталися до вождів 
правобічної козаччини, особливо до Палія, величаючи його, як вірного пред-
ставника свободолюбної і вільної козаччини в протиставленні до Мазепи.

Мазепа і старшина чи не розуміли ваги сього, чи не вміли сьому запобігти.
Зайнявши місце польської шляхти, козацька старшина вважала себе за 

панську верству, що має стати на місце шляхти. Старшинські роди прийма-
ють герби шляхетські, винаходять або й видумують собі родоводи від ріжних 
шляхетських родів. За недостачею власних збірників законів, які б порядку-
вали новий лад, вони по судах і урядах міських і козацьких уживають старі 
збірники законів – Литовський статут і Магдебурзьке німецьке право міське, 
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Вином-медом напуває.
Ой, вже Семен, ой, вже Палієнко
Меду-вина та й напився
Та свойому вороному коню
Та й на гриву похилився.
Ой, як крикнув вельможний Мазепа
Гей на свої сердюки:
“Ой, візьміть, візьміть Палія Семена
Та закуйте йому руки”.

52. Поневолення народу в Гетьманщині. Недурно люди таким недоб-
рим духом дихали на Самойловича та Мазепу. Те, чого вони боялись іще за 
Виговського та Хмельниченка, – що старшина хоче в панів переробитись, а 
людей собі в кріпацтво підгорнуть, те самим ділом тепер стало. Часи Само-
йловича та Мазепи – разом сорок літ, се був той час, коли, маючи спокій від 
ворогів і поміч московську за собою, старшина козацька на Лівобічній Україні 
загорнула собі землю й зв’язала людей ріжними обов’язками та панщиною, 
так, як колись польські пани.

Бо то треба знати: як за Богдана Хмельницького вигнано панів з України, 
то були всі люди вільні; тільки дещо трохи підданства лишилося на землях 
монастирських та владик православних. Заможніші люди писалися в козаки 
й мали служити військову службу, а інші – в селяни – мали давати податок 
до скарбу військового. Землі було багато вільної, так що хто хотів, займав 
її собі по силам під господарство, а багато землі зіставалося за громадами 
спільної і нерозділеної. Та вже й тоді заможніші люди, особливо старшина, 
позаймала собі значніші частки землі.

Потім люди далі приходили з-за Дніпра, але вже для них землі вільної 
не було. Багато присідалось до заможніших козаків, що мали більше землі, 
а інші просились до старшини, сідали на її займанщинах, брали від неї до-
помогу на загосподарення, а за те мали давати данину, чи в роботі помагати 
свому панові. Тої старшини, панів домородних множилося все більше, і 
охоти до землі та підданих у неї прибувало, як вона бачила, що з того дохід 
іде. Розхапувала ґрунти громадські або такі, що належалися до урядів. Сі 
землі звалися рангові, приписані до рангу і уряду, себто, приміром, з такого 
села доходи мали йти на полковника чернігівського, хто на тім уряді (рангу) 
був, а котрийсь полковник забирав те село на вічність собі й своїм дітям і 
випрошував собі потвердження гетьманське або царське.

Інші, особливо котрі високих урядів не мали, купували землю у козаків та 
селян. Та тільки говорилося, що купували, а, властиво, відбирали або змушу-
вали віддавати за дурничку під скрутну хвилю. Козацьких ґрунтів, властиво, 
не вільно було купувати, тому полковники та сотники переписували козаків 
в селяни і купували чи забирали їх ґрунти, а ті безземельні селяни чи козаки 
вважалися, що сидять на панських землях, як панські піддані.

Спочатку ті піддані тільки щось небагато помагали в господарстві свому 
панові. А далі, вже з Мазепиних часів, бачимо й панщину, і осип вівсом чи-
малий давали, а далі – більше, так хоч би в Польщі або Московщині.

Так ото не минуло сто літ від Хмельниччини, а вже на Україні тільки 
козаки та міщани ще були свобідні, а селяни – то всі в підданстві. І земля, 
крім козацьких та церковних ґрунтів, вся за панами була – за тими нови-
ми панами з своєї таки козацької старшини, “дуками-срібляниками”, як їх 
дума називала. Тільки все те ще не було міцне. Ще пам’ятали люди недавні 
часи – звідки ті маєтки пішли і звідки ті пани взялись. І селяни ще своїх прав 
доходили. Вільно також було їм переходити від одного пана до другого і тому 
не можна було їх обтяжати так дуже.

Кріпкі та певні стали ті маєтки аж тоді, як ті пани-старшини подіставали 
грамоти царські на ті землі і на селян, котрих усякою неправдою загарбали, – 
або й на ті землі та селян, котрих ще не встигли загарбати. Діставали вони ті 
грамоти, мовляв, за свої “заслуги”, а заслуги їх були в тім, що ті пани-старшини 
прав українських не обороняли, ні в чім Москві не перешкоджали. Так за ті 
“заслуги” загарбали вони землі й людей.

Розуміється, ся нова панщина страшенно бентежила селянство, що ще 
в свіжій пам’яті мало часи безпанські, як собі на вільній землі господарило.

Ой горе нам, не Гетьманщина – 
Надокучила вража панщина, 
Що ходячи поїси, сидячи виспишся!
Як на панщину йду – торбу хліба несу, 
А з панщини йду – ані кришечки, 
Обливають мене дрібні слізочки... –

як співається в пісні.
Гірка злоба підіймалася в нім на сю старшину, що так хитро й швидко 

вміла взяти його в свої лабети. Особливим гнівом дихали люди на гетьмана 
Мазепу, підозріваючи, що то він, як шляхтич і “поляк”, як його прозвали, 
напосівся завести на Україні польські панські порядки. З великою підозрі-
лістю ставилися до всіх вчинків його і старшини; навпаки, не підозрівали в 
тім руки московського правительства і навіть готові були вірити, що все се 
діється против його волі. З особливою теж симпатією зверталися до вождів 
правобічної козаччини, особливо до Палія, величаючи його, як вірного пред-
ставника свободолюбної і вільної козаччини в протиставленні до Мазепи.

Мазепа і старшина чи не розуміли ваги сього, чи не вміли сьому запобігти.
Зайнявши місце польської шляхти, козацька старшина вважала себе за 

панську верству, що має стати на місце шляхти. Старшинські роди прийма-
ють герби шляхетські, винаходять або й видумують собі родоводи від ріжних 
шляхетських родів. За недостачею власних збірників законів, які б порядку-
вали новий лад, вони по судах і урядах міських і козацьких уживають старі 
збірники законів – Литовський статут і Магдебурзьке німецьке право міське, 
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і з них старі поняття про права панські, властительські починають всякати в 
нові відносини, точать самі підстави нового ладу та заводять його поволі на 
старі панські дороги. На підставі тих старих законів серед старшини росли 
й скріплялися права на землю, права на селянський, не козацький люд – і 
вона думала, що поступає по праву. Знаючи народні жалі і недовір’я, вони 
не звірялися навіть на козаків і побіч козацьких полків заводили собі полки 
наємні з усякої наволочі – так званих сердюків, компанейців, просили також 
московського війська на Україні. Але не робили нічого, щоб знищити при-
чини народного невдоволення і їх відчуження від народу і простого козацтва 
все збільшалося. А се з часом відбилося дуже тяжко на них, – коли їм при-
йшлося стрінутися з московським правительством, за кермою котрого так 
довго і спокійно плили.

53. Розцвіт українського мистецтва і культури. Не любили в народі 
“вельможного Мазепу”, і не без причини, як ми бачили. А проте не був він 
ворогом українському народові. Навпаки, судячи по всьому, він був україн-
ським патріотом, хотів високо піднести Україну, її освіту й культуру, як в тих 
кругах її розуміли, де він обертався. Було, певно, в тім і власного його рахунку: 
хотів він з тим піднести свою славу й блиск, прихилити до себе духовенство 
і людям доказати, що він не “лях”, коли так заходиться коло православної 
церкви, показує їй таку охоту й прихильність. Але українській культурі він 
тим справді велико послужив, і від його часу починається сильний розвій і 
розцвіт українського мистецтва, котрим зазначився XVIII в.

Діставши після Самойловича великі багатства, що той збирав так за-
попадливо за свого гетьманства, Мазепа вжив їх між іншим на церковне 
будівництво, на всякі прикраси церков, на підмогу школам і освіті.

На кождім місці перед очима і уявою народу записував він свою побож-
ність, прихильність українській народності і культурі, і заразом – свою славу, 
могутність, багатство. Навіть після того як ся українська церква, так багато 
ним обдарована, мусила за наказами царськими його проклясти і відректися 
від нього, і всякі пам’ятки Мазепі нищено, затирано всяку пам’ять по нім, – 
ще й тепер уся Україна повна тих ріжних пам’яток небувалої гетьманської 
щедроти для церкви і всього того, що в тім часі підходило під розуміння 
української культури.

Печерську лавру Мазепа відновив, обвів монументальною камінною 
огорожею, що й тепер дивує око глядача, поставив гарні брами з церквами 
на них – так звану Святу браму і другу, так звану Економську; недурно його 
портрет на стіні олтаря лаврської церкви ховався до самих останніх часів.  
В Пустинно-Миколаївськім монастирі вибудував нову величаву церкву 
св. Миколая, відібрану потім від монастиря на воєнний собор. Вибудував 
наново братську церкву Богоявлення і поставив новий будинок для академії. 
Поставив величаву церкву Вознесення в Переяславі, згадувану Шевченком 
в його славній панорамі України:

Вечірнє сонце гай золотило,
Дніпро і поле золотом крило;
Собор Мазепи сяє, біліє,
Батька Богдана могила мріє...
Київським шляхом верби похилі
Требратні давні могили вкрили;
З Трубайлом Альта між осокою
Зійшлись, з’єднались, мов брат з сестрою, –
І все те, все те радує очі,
А серце плаче, глянуть не хоче...

Довго було б вичисляти всі пам’ятки Мазепині по Україні і поза нею.  
В церкві Гробу Господнього в Єрусалимі на великі свята й досі уживають 
замість антимінсу срібну плиту, артистично гравіровану (мабуть, італійської 
роботи), “подаянієм ясновельможного єго милости пана Іоанна Мазепи, 
російського гетьмана”*, – як значиться на ній.

Багато займала Мазепу також українська освіта і книжність. Головним 
огнищем сеї освіти і взагалі культурного руху українського була Київська 
академія. Після свого упадку в 1660-х рр., як її московське правительство 
трохи не закрило, в часах Мазепи вона наново упорядкувалася, поширила 
свою програму на взір католицьких, головно єзуїтських академій, і одержала 
від московського правительства підтвердження титулу і прав академії. Оті часи 
гетьманства Мазепи, щирого покровителя українського культурного життя, 
були добою найвищого розвитку Київської академії. З неї вийшло багато людей, 
які зайняли перші місця в літературнім, церковнім і політичнім житті тодіш-
ньої України і Московщини. Потім майже до самої половини XVIII в. вона 
зіставалася головною школою для освіченого українського громадянства – не 
тільки духовного, а й світського. Гетьман Апостол, потверджуючи маєтності 
академії, зве її школою “всьому суспільству нашому благопотребною, де сини 
малоросійські в науках свобідних мають наставленіє”. Справді, переглядаючи 
реєстр учеників академії того часу, бачимо між ними хлопців майже з усіх 
значніших старшинських родин; звичайно бувало в академії більше світських, 
ніж духовних, і виходили вони потім на ріжну світську діяльність. Через те 
Київську академію дуже цінено і на взірець її засновувано вищі школи по інших 
місцях і в Московщині (почавши від московської слов’яно-греко-латинської 
академії і веденої київськими вихованцями), і на Україні, де на київський взір 
заснувалися колегії й семінарії в Чернігові, Переяславі, Харкові, Полтаві.

Багато в сім часі виходить книг і листів, оздоблених гравюрами, різаними 
на дереві і на міді українськими майстрами. Українська гравюра з сих часів до-
ходить великого розвитку, йдучи за західними, головно німецькими майстрами.

В мистецтві українськім починає вироблятися свій осібний стиль, котрий 
робить нам дуже дорогими сі часи. За півстоліття сорозмірного спокою за-

* “Російського” в значінні “руського”, того, що ми тепер звемо українським.
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і з них старі поняття про права панські, властительські починають всякати в 
нові відносини, точать самі підстави нового ладу та заводять його поволі на 
старі панські дороги. На підставі тих старих законів серед старшини росли 
й скріплялися права на землю, права на селянський, не козацький люд – і 
вона думала, що поступає по праву. Знаючи народні жалі і недовір’я, вони 
не звірялися навіть на козаків і побіч козацьких полків заводили собі полки 
наємні з усякої наволочі – так званих сердюків, компанейців, просили також 
московського війська на Україні. Але не робили нічого, щоб знищити при-
чини народного невдоволення і їх відчуження від народу і простого козацтва 
все збільшалося. А се з часом відбилося дуже тяжко на них, – коли їм при-
йшлося стрінутися з московським правительством, за кермою котрого так 
довго і спокійно плили.

53. Розцвіт українського мистецтва і культури. Не любили в народі 
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і людям доказати, що він не “лях”, коли так заходиться коло православної 
церкви, показує їй таку охоту й прихильність. Але українській культурі він 
тим справді велико послужив, і від його часу починається сильний розвій і 
розцвіт українського мистецтва, котрим зазначився XVIII в.
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багатіли й загосподарилися церкви, духовенство, козаки, заможне міщанство, 
старшина. Вони шукають, чим прикрасити не тільки церковну обстанову, 
але й свою хатню. Шукають і вивозять гарні річі з-за границі, особливо з 
Шлезька і ¥данська, куди посилали на ярмарки свої товари – волів, спирт, 
шкіри, прядиво і на взірець їх виробляють свої. При великім почутті україн-
ського народу до краси і вмінні з чужих взірців творити щось відмінне, своє, 
бачимо ми, як з старих взірців візантійсько-українських, персько-турецьких і 
західних виробляється свій стиль і в мистецтві монументальнім – у будівництві 
кам’янім і дерев’янім, і в мистецтві практичнім – в орнаменті, в виробах для 
домашнього вжитку: килимах, в вишивках, в посуді, в золотництві, в малярстві, 
в друкарській штуці. Потім, як пішли російські моди, се мистецтво перестали 
цінити, не стали дорожити й тими старими пам’ятками українського стилю, 
аж останніми часами почали придивлятись тому, цінити український стиль 
і в кам’янім будівництві XVIII віку, розуміти красу українських дерев’яних 
церков, що російське духовне начальство веліло потім заступити негарними 
синодальними взірцями і оздобленнями в усяких річах.

В літературі й словесній творчості ся доба також зазначилася поважно. 
Покоління, які на своїх плечах винесли велику боротьбу за визволення України 
з польської кормиги, сходили з сцени, пам’ять сеї боротьби забувалася. Тому 
українська інтелігенція тілько заходиться збирати всякі матеріали до історії її, 
перекладати з чужих мов, записувати, що хто пам’ятав. З’являються літопис-
ні оповідання про війни з козаками, декотрі дуже інтересні, як літопись так 
званого Самовидця або оповідання Величка, що підходять скорше під наше 
поняття історичного роману, як історії. Складаються чудові думи козацькі про 
війни Хмельницького і боротьбу з татарами та турками. Залюбки збираються 
пісні і вірші на народній мові. До друку се не попало через московські забо-
рони, і більшість того, певно, загинуло. Але й те, що додержалося до наших 
часів, дає зрозуміти, яке жваве духове життя тоді підіймалось, і як би воно 
могло розвинутись, коли б не впали на нього всякі біди.

54. Замисли Мазепи. В московських паперах про зраду Мазепи зі-
сталась пісня, прислана Кочубеєм на доказ його зрадливих замислів. Як 
близькому до гетьмана чоловікові можна Кочубеєві повірити, що зложив її 
справді Мазепа:

Всі покою щире прагнуть;
А не в єден гуж тягнуть;
Той направо, той наліво,
А всі браття: то-то диво!
Не маш любви, не маш згоди;
От Жовтої взявши Води
През незгоду всі пропали,
Самі себе звоєвали!
Ей, братища, пора знати,

Що не всім нам панувати,
Не всім дано всеє знати
І зрічами керувати!
На корабель поглядимо!
Много людей полічимо,
Однак старик сам керуєт,
Весь корабель управуєт.
Пчулка бідна матку маєт
І оное послухаєт.

Жалься, Боже, України,
Що не вкупі маєт сини!
Єдин живет із погани,
Кличет: “Сюди, отамани!
Ідим матки ратувати,
Не даймо єй погибати”.
Другий ляхом за грош служить,
По Вкраїні і той тужить:
“Мати моя, старенькая!
Чом ти вельми слабенькая?
Розно тебе розшарпали,
Гди аж по Дніпр туркам дали,
Все то фортель, щоб слабіла
І аж в конець сил не міла”.
Третій Москві юж голдуєт
І єй вірне услугуєт.
Той на матку нарікаєт
І недолю проклинаєт:
“Ліпше було не родити,
Нежли в таких бідах жити!

От всіх сторон ворогують,
Огнем, мечем руїнують.
От всіх немаш зичливости,
Ані слушной учтивости:
Мужиками називають,
А подданством дорікають”,
Ей, панове єнерали,
Чому ж єсте так оспалі?
І ви, панство полковники,
Без жадної політики 
Возьмітеся всі за руки, 
Не допустить гіркої муки 
Матці своїй більш терпіти! 
Нуте врагов, нуте бити! 
Самопали набивайте, 
Острих шабель добувайте, 
А за віру хоч умріте 
І вольностей бороніте! 
Нехай вічна буде слава, 
Же през шаблю маєм права.

Ся пісня може служити до певної міри поясненням політики Мазепи. Він 
хотів створити сильну власть гетьманську, оперту на відданій їй старшині, 
піднести особу гетьмана високо в очах громадянства і народу і заступити 
ріжномисленність виборного устрою однодушністю монархії, об’єднаної в 
особі гетьмана. На се й пішли двадцять літ панування Мазепи.

Але він будував свої плани на власті й підмозі Москви. А тим часом, що 
далі виявилось, що трудно буде дійти з нею до кінця. Дуже вона багато ви-
магала від України й козаччини, так що та й витримати вже далі не могла, і 
гнів український за сі незносні тягарі готов був обернутись і на самого Мазепу 
та й знищити його передусім.

Новий московський цар Петро відновив війну з Туреччиною і Кримом у 
1695 році і чотири роки раз у раз козацьке військо мусило ходити походами, 
куди посилав цар, – то на турецькі городи, то на татар, а крім того, сильно 
терпіла Україна ще й від татарських нападів через сю війну. Та се ще було 
нічого, як виявилося потім. Гірше йшло далі. Скінчивши війну з турками, 
цар Петро пристав до війни Польщі з шведами, щоб при сій оказії відкрити 
Московщині дорогу до Балтійського моря. І знов, почавши від 1700 р., ко-
зацьке військо мусило ходити рік за роком, своїм коштом, не маючи ніякої 
заплати, в далекі походи на північ, де багато козаків пропадало зовсім від 
непривичного повітря, від тяжкої служби, а котрі й верталися – то піші й голі, 
а до того приймали всяку зневагу від московського начальства, що ними там 
розпоряджалось – било, лаяло, калічило, робило, що хотіло. Крім війни, раз 
у раз уживано їх на ріжні тяжкі роботи, на будування кріпостей; сила народу 
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багатіли й загосподарилися церкви, духовенство, козаки, заможне міщанство, 
старшина. Вони шукають, чим прикрасити не тільки церковну обстанову, 
але й свою хатню. Шукають і вивозять гарні річі з-за границі, особливо з 
Шлезька і ¥данська, куди посилали на ярмарки свої товари – волів, спирт, 
шкіри, прядиво і на взірець їх виробляють свої. При великім почутті україн-
ського народу до краси і вмінні з чужих взірців творити щось відмінне, своє, 
бачимо ми, як з старих взірців візантійсько-українських, персько-турецьких і 
західних виробляється свій стиль і в мистецтві монументальнім – у будівництві 
кам’янім і дерев’янім, і в мистецтві практичнім – в орнаменті, в виробах для 
домашнього вжитку: килимах, в вишивках, в посуді, в золотництві, в малярстві, 
в друкарській штуці. Потім, як пішли російські моди, се мистецтво перестали 
цінити, не стали дорожити й тими старими пам’ятками українського стилю, 
аж останніми часами почали придивлятись тому, цінити український стиль 
і в кам’янім будівництві XVIII віку, розуміти красу українських дерев’яних 
церков, що російське духовне начальство веліло потім заступити негарними 
синодальними взірцями і оздобленнями в усяких річах.

В літературі й словесній творчості ся доба також зазначилася поважно. 
Покоління, які на своїх плечах винесли велику боротьбу за визволення України 
з польської кормиги, сходили з сцени, пам’ять сеї боротьби забувалася. Тому 
українська інтелігенція тілько заходиться збирати всякі матеріали до історії її, 
перекладати з чужих мов, записувати, що хто пам’ятав. З’являються літопис-
ні оповідання про війни з козаками, декотрі дуже інтересні, як літопись так 
званого Самовидця або оповідання Величка, що підходять скорше під наше 
поняття історичного роману, як історії. Складаються чудові думи козацькі про 
війни Хмельницького і боротьбу з татарами та турками. Залюбки збираються 
пісні і вірші на народній мові. До друку се не попало через московські забо-
рони, і більшість того, певно, загинуло. Але й те, що додержалося до наших 
часів, дає зрозуміти, яке жваве духове життя тоді підіймалось, і як би воно 
могло розвинутись, коли б не впали на нього всякі біди.

54. Замисли Мазепи. В московських паперах про зраду Мазепи зі-
сталась пісня, прислана Кочубеєм на доказ його зрадливих замислів. Як 
близькому до гетьмана чоловікові можна Кочубеєві повірити, що зложив її 
справді Мазепа:

Всі покою щире прагнуть;
А не в єден гуж тягнуть;
Той направо, той наліво,
А всі браття: то-то диво!
Не маш любви, не маш згоди;
От Жовтої взявши Води
През незгоду всі пропали,
Самі себе звоєвали!
Ей, братища, пора знати,

Що не всім нам панувати,
Не всім дано всеє знати
І зрічами керувати!
На корабель поглядимо!
Много людей полічимо,
Однак старик сам керуєт,
Весь корабель управуєт.
Пчулка бідна матку маєт
І оное послухаєт.

Жалься, Боже, України,
Що не вкупі маєт сини!
Єдин живет із погани,
Кличет: “Сюди, отамани!
Ідим матки ратувати,
Не даймо єй погибати”.
Другий ляхом за грош служить,
По Вкраїні і той тужить:
“Мати моя, старенькая!
Чом ти вельми слабенькая?
Розно тебе розшарпали,
Гди аж по Дніпр туркам дали,
Все то фортель, щоб слабіла
І аж в конець сил не міла”.
Третій Москві юж голдуєт
І єй вірне услугуєт.
Той на матку нарікаєт
І недолю проклинаєт:
“Ліпше було не родити,
Нежли в таких бідах жити!

От всіх сторон ворогують,
Огнем, мечем руїнують.
От всіх немаш зичливости,
Ані слушной учтивости:
Мужиками називають,
А подданством дорікають”,
Ей, панове єнерали,
Чому ж єсте так оспалі?
І ви, панство полковники,
Без жадної політики 
Возьмітеся всі за руки, 
Не допустить гіркої муки 
Матці своїй більш терпіти! 
Нуте врагов, нуте бити! 
Самопали набивайте, 
Острих шабель добувайте, 
А за віру хоч умріте 
І вольностей бороніте! 
Нехай вічна буде слава, 
Же през шаблю маєм права.

Ся пісня може служити до певної міри поясненням політики Мазепи. Він 
хотів створити сильну власть гетьманську, оперту на відданій їй старшині, 
піднести особу гетьмана високо в очах громадянства і народу і заступити 
ріжномисленність виборного устрою однодушністю монархії, об’єднаної в 
особі гетьмана. На се й пішли двадцять літ панування Мазепи.

Але він будував свої плани на власті й підмозі Москви. А тим часом, що 
далі виявилось, що трудно буде дійти з нею до кінця. Дуже вона багато ви-
магала від України й козаччини, так що та й витримати вже далі не могла, і 
гнів український за сі незносні тягарі готов був обернутись і на самого Мазепу 
та й знищити його передусім.

Новий московський цар Петро відновив війну з Туреччиною і Кримом у 
1695 році і чотири роки раз у раз козацьке військо мусило ходити походами, 
куди посилав цар, – то на турецькі городи, то на татар, а крім того, сильно 
терпіла Україна ще й від татарських нападів через сю війну. Та се ще було 
нічого, як виявилося потім. Гірше йшло далі. Скінчивши війну з турками, 
цар Петро пристав до війни Польщі з шведами, щоб при сій оказії відкрити 
Московщині дорогу до Балтійського моря. І знов, почавши від 1700 р., ко-
зацьке військо мусило ходити рік за роком, своїм коштом, не маючи ніякої 
заплати, в далекі походи на північ, де багато козаків пропадало зовсім від 
непривичного повітря, від тяжкої служби, а котрі й верталися – то піші й голі, 
а до того приймали всяку зневагу від московського начальства, що ними там 
розпоряджалось – било, лаяло, калічило, робило, що хотіло. Крім війни, раз 
у раз уживано їх на ріжні тяжкі роботи, на будування кріпостей; сила народу 
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мусила працювати коло будови нової кріпості в Києві, на Печерську, бо цар 
Петро боявся шведського походу на Україну. Козаки мусили робити зимою і 
літом, під доглядом московських приставників, що поводилися з ними грубо і 
немилосердно. До того ще раз у раз швендяли через Україну московські полки 
й команди і чинили всякі кривди, забирали всякий припас, поводилися грубо 
не тільки з простим народом, але і з старшиною. З усіх боків підіймалися 
“плач, стогін і лемент” козацтва, народу, і навіть найбільш покірливі перед 
московським пануванням люди починали нарікати, що так далі бути не можна.

Ось як описує се Филип Орлик, писар військовий і довірений чоловік 
гетьмана в пізнішім листі:

«Зачалася робота коло фортифікації печерської, наступили переходи через 
українські городи до головної армії то рекрутів, то всяких начальників, і пол-
ковники з старшиною часто, приходячи до гетьмана з жалями, оповідали, що 
пристави коло тої фортифікаційної роботи козаків палицями по голові б’ють, 
уха шпагами обтинають і всяку наругу чинять. Козаки, покинувши доми свої, 
косовицю й жнива, зносять тяготу й спеку на службі царського величества, 
а там великоросійські люди доми їх грабують, розбирають, палять, жінкам і 
донькам їх чинять насильства, коней, худобу і всяке майно забирають, стар-
шину б’ють смертельним боєм. Два полковники, миргородський (Апостол) 
і прилуцький (Горленко), як головніші і від інших до Мазепи сміливіші, так 
сказали Мазепі: “Очі всіх на тя уповають, і не дай Боже на тебе смерті, а як 
зістанемося в такій неволі, то й кури нас загребуть”. А прилуцький то потвер-
див такими словами: “Як ми за душу Хмельницького завсіди Бога молимо, 
так, навпаки, ми і діти наші во вічні роди будемо душу і кості твої проклинати, 
коли нас за гетьманства свого в такій неволі зіставиш”».

Мусила боліти від того душа й Мазепі самому, а крім того, й ріжні три-
вожні гадки виникали у нього. Опирався він на московській підмозі: але з 
кінцем 1705 року московська справа в шведській війні починає обертатися на 
гірше. Шведський король, сміливий Карло XII, за сей час упорався з іншими 
учасниками війни: королем данським і польським. Треба було сподіватися 
шведів на Україну, а на Москву була мала надія. Коли Мазепа завів мову з 
царем про обезпеку від шведів, то цар сказав йому рішуче, щоб не сподівався 
помочі: не може йому дати московського війська, бо самому потрібне. Ну а з 
своїми силами Мазепі не було що й думати боротися з Карлом. Очевидна річ, 
що якби шведи тільки вступили в покинену Москвою Україну, то там зараз 
би піднялося повстання: люди, роздражнені московськими кривдами, певно, 
пристали б до шведів, а й старшина, хтозна, чи схотіла б стати проти них.

З другого боку, мав Мазепа не раз добру нагоду переконатися, що 
московська ласка швидким конем їздить. В неспокійній голові царя Петра 
виникали все нові й нові проекти, і між ними дуже часто випливали й ріжні 
комбінації щодо України. То він задумував скасувати військо козацьке й 
завести на Україні рекрутчину. То думав зробити з України князівство для 

якогось потрібного чоловіка (напр., для англійського герцога Мальборо, через 
котрого цар думав втягнути в свої плани Англію), і навіть на потіху Мазепи 
Петро випросив уже у німецького цісаря титул князя німецького цісарства; 
виготовлено уже для нього і грамоту від цісаря, і герб. Знаючи ближче Петра, 
Мазепа бачив, що, як справді трапиться якась корисна комбінація з Україною, 
то не пожалує він ані гетьманських заслуг, ані його вірності. Не можна було 
на нього полягати, а треба було самому думати про себе.

До ріжних інших болючих справ приєдналася ще одна, а то про Право-
бічну Україну. Правобічні полковники, задумуючи боротьбу з поляками, хотіли 
з’єднатися з Гетьманщиною, щоб мати від неї поміч. Палій і інші полковники 
раз у раз просили Мазепу, щоб прийняв їх під свій “реймент”. Мазепа дуже 
рад був взяти під свою власть Правобічне Подніпров’я, але цар тому проти-
вивсь, бо був в союзі з королем польським і не хотів приймати земель, котрі 
Польща вважала своїми.

Тоді Мазепа самовільно заволодів правобічними полками, виславши відти 
Палія. А коли цар звелів йому віддати сі землі полякам, Мазепа не послухав і 
під ріжними вимівками далі держав правобічні землі, бо дуже дорожив ними.

55. Шведчина. Тривожно приглядаючися до успіхів Карлових, Мазепа 
вже досить давно забезпечився на обидві сторони, – поводячись як вірний 
слуга московський, мав зносини з шведською партією через своїх знайомих, 
і через них завів переговори з новим польським королем з Карлової руки. 
Подробиць тих переговорів досі не маємо: Мазепа вів їх дуже секретно, не 
відкриваючи навіть перед найближчими своїми повірниками, дарма, що між 
ними декотрі дуже налягали на нього, аби заводив зносини з Карлом, – не 
знали, що гетьман уже мостить в той бік стежку.

Та, власне, ся обережність найбільше підрізала Мазепу. Він все боявся 
чимось показати себе аж до останньої хвилі, ждав, що може без нього самі 
справи виясняться, і через сю обережність власними руками нищив те, що 
могло б потім йому дуже стати в пригоді. Не важився нічим показати народові 
свою неохоту до Москви. Посилав війська далі, куди йому цар казав. А як на 
Дону, при самій границі українській, піднялося дуже небезпечне для Москви 
повстання донських козаків, Мазепа не тільки нічим не підтримав донців, а 
ще й своїми козаками поміг Москві задавити се повстання – саме перед тим, 
як сам він піднявся проти Москви.

Карло тоді воював в землях литовських, на пограниччі України й Мос-
ковщини. Саме мав рішитися дальший план шведської війни – чи буде вона 
перенесена в землі московські, чи на Україну. Якби Карло пішов на Москов-
щину, Мазепа міг би зістатися далі глядачем, і по тім, котра сторона взяла 
гору, міг би безпечно виміркувати собі, кого триматися. Але в місяці вересні 
(сентябрі) 1708 р. Карло повернув на Україну, на Стародуб.

Ся вістка захопила Мазепу зовсім неприготованим. Саме перед тим за 
наказом царським повисилав він козацькі полки з України – в землі литов-
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мусила працювати коло будови нової кріпості в Києві, на Печерську, бо цар 
Петро боявся шведського походу на Україну. Козаки мусили робити зимою і 
літом, під доглядом московських приставників, що поводилися з ними грубо і 
немилосердно. До того ще раз у раз швендяли через Україну московські полки 
й команди і чинили всякі кривди, забирали всякий припас, поводилися грубо 
не тільки з простим народом, але і з старшиною. З усіх боків підіймалися 
“плач, стогін і лемент” козацтва, народу, і навіть найбільш покірливі перед 
московським пануванням люди починали нарікати, що так далі бути не можна.

Ось як описує се Филип Орлик, писар військовий і довірений чоловік 
гетьмана в пізнішім листі:

«Зачалася робота коло фортифікації печерської, наступили переходи через 
українські городи до головної армії то рекрутів, то всяких начальників, і пол-
ковники з старшиною часто, приходячи до гетьмана з жалями, оповідали, що 
пристави коло тої фортифікаційної роботи козаків палицями по голові б’ють, 
уха шпагами обтинають і всяку наругу чинять. Козаки, покинувши доми свої, 
косовицю й жнива, зносять тяготу й спеку на службі царського величества, 
а там великоросійські люди доми їх грабують, розбирають, палять, жінкам і 
донькам їх чинять насильства, коней, худобу і всяке майно забирають, стар-
шину б’ють смертельним боєм. Два полковники, миргородський (Апостол) 
і прилуцький (Горленко), як головніші і від інших до Мазепи сміливіші, так 
сказали Мазепі: “Очі всіх на тя уповають, і не дай Боже на тебе смерті, а як 
зістанемося в такій неволі, то й кури нас загребуть”. А прилуцький то потвер-
див такими словами: “Як ми за душу Хмельницького завсіди Бога молимо, 
так, навпаки, ми і діти наші во вічні роди будемо душу і кості твої проклинати, 
коли нас за гетьманства свого в такій неволі зіставиш”».

Мусила боліти від того душа й Мазепі самому, а крім того, й ріжні три-
вожні гадки виникали у нього. Опирався він на московській підмозі: але з 
кінцем 1705 року московська справа в шведській війні починає обертатися на 
гірше. Шведський король, сміливий Карло XII, за сей час упорався з іншими 
учасниками війни: королем данським і польським. Треба було сподіватися 
шведів на Україну, а на Москву була мала надія. Коли Мазепа завів мову з 
царем про обезпеку від шведів, то цар сказав йому рішуче, щоб не сподівався 
помочі: не може йому дати московського війська, бо самому потрібне. Ну а з 
своїми силами Мазепі не було що й думати боротися з Карлом. Очевидна річ, 
що якби шведи тільки вступили в покинену Москвою Україну, то там зараз 
би піднялося повстання: люди, роздражнені московськими кривдами, певно, 
пристали б до шведів, а й старшина, хтозна, чи схотіла б стати проти них.

З другого боку, мав Мазепа не раз добру нагоду переконатися, що 
московська ласка швидким конем їздить. В неспокійній голові царя Петра 
виникали все нові й нові проекти, і між ними дуже часто випливали й ріжні 
комбінації щодо України. То він задумував скасувати військо козацьке й 
завести на Україні рекрутчину. То думав зробити з України князівство для 

якогось потрібного чоловіка (напр., для англійського герцога Мальборо, через 
котрого цар думав втягнути в свої плани Англію), і навіть на потіху Мазепи 
Петро випросив уже у німецького цісаря титул князя німецького цісарства; 
виготовлено уже для нього і грамоту від цісаря, і герб. Знаючи ближче Петра, 
Мазепа бачив, що, як справді трапиться якась корисна комбінація з Україною, 
то не пожалує він ані гетьманських заслуг, ані його вірності. Не можна було 
на нього полягати, а треба було самому думати про себе.

До ріжних інших болючих справ приєдналася ще одна, а то про Право-
бічну Україну. Правобічні полковники, задумуючи боротьбу з поляками, хотіли 
з’єднатися з Гетьманщиною, щоб мати від неї поміч. Палій і інші полковники 
раз у раз просили Мазепу, щоб прийняв їх під свій “реймент”. Мазепа дуже 
рад був взяти під свою власть Правобічне Подніпров’я, але цар тому проти-
вивсь, бо був в союзі з королем польським і не хотів приймати земель, котрі 
Польща вважала своїми.

Тоді Мазепа самовільно заволодів правобічними полками, виславши відти 
Палія. А коли цар звелів йому віддати сі землі полякам, Мазепа не послухав і 
під ріжними вимівками далі держав правобічні землі, бо дуже дорожив ними.

55. Шведчина. Тривожно приглядаючися до успіхів Карлових, Мазепа 
вже досить давно забезпечився на обидві сторони, – поводячись як вірний 
слуга московський, мав зносини з шведською партією через своїх знайомих, 
і через них завів переговори з новим польським королем з Карлової руки. 
Подробиць тих переговорів досі не маємо: Мазепа вів їх дуже секретно, не 
відкриваючи навіть перед найближчими своїми повірниками, дарма, що між 
ними декотрі дуже налягали на нього, аби заводив зносини з Карлом, – не 
знали, що гетьман уже мостить в той бік стежку.

Та, власне, ся обережність найбільше підрізала Мазепу. Він все боявся 
чимось показати себе аж до останньої хвилі, ждав, що може без нього самі 
справи виясняться, і через сю обережність власними руками нищив те, що 
могло б потім йому дуже стати в пригоді. Не важився нічим показати народові 
свою неохоту до Москви. Посилав війська далі, куди йому цар казав. А як на 
Дону, при самій границі українській, піднялося дуже небезпечне для Москви 
повстання донських козаків, Мазепа не тільки нічим не підтримав донців, а 
ще й своїми козаками поміг Москві задавити се повстання – саме перед тим, 
як сам він піднявся проти Москви.

Карло тоді воював в землях литовських, на пограниччі України й Мос-
ковщини. Саме мав рішитися дальший план шведської війни – чи буде вона 
перенесена в землі московські, чи на Україну. Якби Карло пішов на Москов-
щину, Мазепа міг би зістатися далі глядачем, і по тім, котра сторона взяла 
гору, міг би безпечно виміркувати собі, кого триматися. Але в місяці вересні 
(сентябрі) 1708 р. Карло повернув на Україну, на Стародуб.

Ся вістка захопила Мазепу зовсім неприготованим. Саме перед тим за 
наказом царським повисилав він козацькі полки з України – в землі литов-
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ські, на поляків, а на Україну, в саму середину її Петро прислав московське 
військо, вважаючи на нарікання Мазепи на непевний настрій українського 
народу. Тепер, одержавши вість про рух шведського війська, цар вперейми 
послав своє військо, що й перехопило Стародуб у шведів, а Мазепі наказав 
послати туди ще й своїх козаків, в поміч московському війську. Слідом і сам 
цар рушив на Україну, і Мазепі звелів прибути до нього самому. Настала 
страшна хвиля, де треба було рушитися в той або другий бік.

Властиво, під ту хвилю Мазепа був уже так обсочений, що не міг і ру-
шитися проти Москви. Але він і старшина горіли бажанням не упустити сеї 
нагоди, коли можна було ще визволити Україну; ся думка, очевидно, так 
глибоко впилася в їх голови, що вони вже не міркували, як обставини оберта-
ються проти них, вирішили своїм переходом на шведську сторону переважити 
справу в шведський бік.

Треба тямити, що зі шведами була зв’язана пам’ять про давніші трактати 
за часів Хмельницького та Виговського, коли-то під шведською протекцією і 
охороною мала бути забезпечена свобода і незалежність України. З сим були 
зв’язані ріжні надії, і вони так зісталися не розбиті і не опоганені, тільки не 
здійснені, бо шведи тоді відійшли на Україну, і старшина чула, як на неї неначе 
спадає обов’язок довести до кінця діло, не доведене її предками, – спробувати 
за поміччю шведською визволити Україну від московської власті, що останніми 
роками так тяжко, безжалісно і немилосердно затяжіла над українським життям.

День у день старшина наставала на Мазепу, щоб посилав до Карла, 
порозумівся з ним щодо дальшої боротьби з Москвою спільними силами, 
і нарешті Мазепа за спільною радою розпочав зносини з Карлом, далі, об-
садивши козацьким військом свою резиденцію Батуринську, з тим військом 
козацьким, яке йому зісталося, і з старшиною поїхав до шведського табору, 
що стояв саме над Десною. На чім тут стало порозуміння між ними, не маємо 
ближчих відомостей, і тільки з пізніших документів можемо міркувати, чого 
хотіли Мазепа й старшини, пристаючи до шведського короля:

“Україна обох сторін Дніпра з Військом Запорозьким і народом мало-
російським має бути вічними часами свобідна від всякого чужого володіння”. 
Швеція чи інші союзні держави “ані для визволення, ані для опіки, ані для 
інших цілей не мають претендувати на власть над Україною і Військом За-
порозьким, чи на зверхність або яку-небудь підвласність, ані не мають брати 
яких-небудь доходів чи податків. Не мають забирати собі або займати своїми 
залогами кріпості українські, які були б зброєю чи трактатами здобуті від Мо-
скви. Мають Україну содержувати в цілості і іншим не позволяти її неволити 
яким-небудь чином. Мають свято заховувати цілість границь, непорушність 
вольностей, законів, прав і привілегій, аби Україна вічними часами свобідно 
уживала своїх прав і вольностей без усякого ущербу”.

Се може служити за пояснення бажань Мазепи і його однодумців у сім 
моменті. Та скоро вони мусили переконатися, що помилилися в своїй рахубі.

Свою політику Мазепа вів у такім секреті, що навіть козацьке військо, 
яке він вів з собою до короля, не знало про його замисли і довідалося тільки 
на дорозі. Про союз Мазепи з Карлом довідався цар Петро скоріше, ніж 
українське громадянство; перше ніж Мазепа встиг оповістити українську 
людність про свій союз з шведами, цар уже наложив свою тяжку руку на 
Україну, не дав і рушитися.

Зараз же московське військо обложило Батурин, здобуло його через зраду 
одного чоловіка, захопило Мазепині запаси і скарби, гармату і всякий припас і 
страшно розправилося з людністю: людей порізало, місто зруйнувало до решти, 
начальників віддало на страшні муки. По інших місцях також всіх підозрених 
у спілці з Мазепою і шведами страшно карано, але з старшиною велено по-
водитися ласкаво, аби затримати при московській стороні. Розіслано царські 
листи між народ, де представлювано, що Мазепа передався до шведів на те, 
аби Україну віддати під Польщу, завести на Україні унію, а благочестиву віру 
викорінити; що був він боговідступник, тайний католик, українському народові 
ворог, обтяжав його беззаконними поборами. А від московського правління 
обіцяно українцям всяку полегкість і ласку. Заразом усю старшину оповіщено, 
аби з’їхалися до Глухова вибрати нового гетьмана на місце Мазепи.

Натомість Мазепа і король шведський в своїх листах, котрі теж розси-
лали до українських людей, закликали всіх до себе, запевняючи, що король 
шведський не мислить ніякого лиха, а хоче Україну “од того московського 
тиранського iгa оборонити”, вернути давні права і вольності, а Москва хоче 
Україну поневолити і, коли тепер тому не запобіжать, не мине її погибель.

Не знати, за ким би пішов український народ і старшина – чи за листами 
царськими, чи за Мазепиними, якби мав волю вибирати між ними. Знаємо, 
що на Москву і людей великоросійських мали люди жалі великі; але не любили 
й Мазепи, не вірили йому й уважали досі за найвірнішого прислужника мос-
ковського. Але тепер не могли вони вибирати. Військо московське вступило 
в саму середину України, страшно і немилосердно карало всіх прихильників 
Мазепиних і грозило всім тим же за всяку приклонність до шведа. Військо 
козацьке було між військами московськими, а з Мазепою було всього яких 
чотири тисячі козаків! Україна не важилася ворухнутися проти Москви.

Старшина покірно прибула до Глухова, тут перед нею з ріжними це-
ремоніями скинено Мазепу з гетьманства, повішено заочно фігуру його на 
шибениці й проклято всенародно, потім вчинено вибір нового гетьмана і по 
волі царській вибрано покірного і плохого полковника стародубського Івана 
Скоропадського. Духовенство послушно проголосило анатему на гетьмана, 
найбільше заслуженого для української церкви з усіх попередників. Громадян-
ство українське, щоб скинути з себе підозріння, свідчило свою вірність цареві 
і при тій оказії пильнувало урвати що-небудь і собі з тих багатих милостей, 
нових і відібраних від мазепинців. Навіть з тої старшини, що пішла була за 
Мазепою до шведів, чимало поверталося назад. Сам Мазепа завагався і завів 
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ські, на поляків, а на Україну, в саму середину її Петро прислав московське 
військо, вважаючи на нарікання Мазепи на непевний настрій українського 
народу. Тепер, одержавши вість про рух шведського війська, цар вперейми 
послав своє військо, що й перехопило Стародуб у шведів, а Мазепі наказав 
послати туди ще й своїх козаків, в поміч московському війську. Слідом і сам 
цар рушив на Україну, і Мазепі звелів прибути до нього самому. Настала 
страшна хвиля, де треба було рушитися в той або другий бік.

Властиво, під ту хвилю Мазепа був уже так обсочений, що не міг і ру-
шитися проти Москви. Але він і старшина горіли бажанням не упустити сеї 
нагоди, коли можна було ще визволити Україну; ся думка, очевидно, так 
глибоко впилася в їх голови, що вони вже не міркували, як обставини оберта-
ються проти них, вирішили своїм переходом на шведську сторону переважити 
справу в шведський бік.

Треба тямити, що зі шведами була зв’язана пам’ять про давніші трактати 
за часів Хмельницького та Виговського, коли-то під шведською протекцією і 
охороною мала бути забезпечена свобода і незалежність України. З сим були 
зв’язані ріжні надії, і вони так зісталися не розбиті і не опоганені, тільки не 
здійснені, бо шведи тоді відійшли на Україну, і старшина чула, як на неї неначе 
спадає обов’язок довести до кінця діло, не доведене її предками, – спробувати 
за поміччю шведською визволити Україну від московської власті, що останніми 
роками так тяжко, безжалісно і немилосердно затяжіла над українським життям.

День у день старшина наставала на Мазепу, щоб посилав до Карла, 
порозумівся з ним щодо дальшої боротьби з Москвою спільними силами, 
і нарешті Мазепа за спільною радою розпочав зносини з Карлом, далі, об-
садивши козацьким військом свою резиденцію Батуринську, з тим військом 
козацьким, яке йому зісталося, і з старшиною поїхав до шведського табору, 
що стояв саме над Десною. На чім тут стало порозуміння між ними, не маємо 
ближчих відомостей, і тільки з пізніших документів можемо міркувати, чого 
хотіли Мазепа й старшини, пристаючи до шведського короля:

“Україна обох сторін Дніпра з Військом Запорозьким і народом мало-
російським має бути вічними часами свобідна від всякого чужого володіння”. 
Швеція чи інші союзні держави “ані для визволення, ані для опіки, ані для 
інших цілей не мають претендувати на власть над Україною і Військом За-
порозьким, чи на зверхність або яку-небудь підвласність, ані не мають брати 
яких-небудь доходів чи податків. Не мають забирати собі або займати своїми 
залогами кріпості українські, які були б зброєю чи трактатами здобуті від Мо-
скви. Мають Україну содержувати в цілості і іншим не позволяти її неволити 
яким-небудь чином. Мають свято заховувати цілість границь, непорушність 
вольностей, законів, прав і привілегій, аби Україна вічними часами свобідно 
уживала своїх прав і вольностей без усякого ущербу”.

Се може служити за пояснення бажань Мазепи і його однодумців у сім 
моменті. Та скоро вони мусили переконатися, що помилилися в своїй рахубі.

Свою політику Мазепа вів у такім секреті, що навіть козацьке військо, 
яке він вів з собою до короля, не знало про його замисли і довідалося тільки 
на дорозі. Про союз Мазепи з Карлом довідався цар Петро скоріше, ніж 
українське громадянство; перше ніж Мазепа встиг оповістити українську 
людність про свій союз з шведами, цар уже наложив свою тяжку руку на 
Україну, не дав і рушитися.

Зараз же московське військо обложило Батурин, здобуло його через зраду 
одного чоловіка, захопило Мазепині запаси і скарби, гармату і всякий припас і 
страшно розправилося з людністю: людей порізало, місто зруйнувало до решти, 
начальників віддало на страшні муки. По інших місцях також всіх підозрених 
у спілці з Мазепою і шведами страшно карано, але з старшиною велено по-
водитися ласкаво, аби затримати при московській стороні. Розіслано царські 
листи між народ, де представлювано, що Мазепа передався до шведів на те, 
аби Україну віддати під Польщу, завести на Україні унію, а благочестиву віру 
викорінити; що був він боговідступник, тайний католик, українському народові 
ворог, обтяжав його беззаконними поборами. А від московського правління 
обіцяно українцям всяку полегкість і ласку. Заразом усю старшину оповіщено, 
аби з’їхалися до Глухова вибрати нового гетьмана на місце Мазепи.

Натомість Мазепа і король шведський в своїх листах, котрі теж розси-
лали до українських людей, закликали всіх до себе, запевняючи, що король 
шведський не мислить ніякого лиха, а хоче Україну “од того московського 
тиранського iгa оборонити”, вернути давні права і вольності, а Москва хоче 
Україну поневолити і, коли тепер тому не запобіжать, не мине її погибель.

Не знати, за ким би пішов український народ і старшина – чи за листами 
царськими, чи за Мазепиними, якби мав волю вибирати між ними. Знаємо, 
що на Москву і людей великоросійських мали люди жалі великі; але не любили 
й Мазепи, не вірили йому й уважали досі за найвірнішого прислужника мос-
ковського. Але тепер не могли вони вибирати. Військо московське вступило 
в саму середину України, страшно і немилосердно карало всіх прихильників 
Мазепиних і грозило всім тим же за всяку приклонність до шведа. Військо 
козацьке було між військами московськими, а з Мазепою було всього яких 
чотири тисячі козаків! Україна не важилася ворухнутися проти Москви.

Старшина покірно прибула до Глухова, тут перед нею з ріжними це-
ремоніями скинено Мазепу з гетьманства, повішено заочно фігуру його на 
шибениці й проклято всенародно, потім вчинено вибір нового гетьмана і по 
волі царській вибрано покірного і плохого полковника стародубського Івана 
Скоропадського. Духовенство послушно проголосило анатему на гетьмана, 
найбільше заслуженого для української церкви з усіх попередників. Громадян-
ство українське, щоб скинути з себе підозріння, свідчило свою вірність цареві 
і при тій оказії пильнувало урвати що-небудь і собі з тих багатих милостей, 
нових і відібраних від мазепинців. Навіть з тої старшини, що пішла була за 
Мазепою до шведів, чимало поверталося назад. Сам Мазепа завагався і завів 
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листування з царем, але кінець кінцем побоявся звіритися на слово Петрові, 
та й шведи стерегли його пильно.

56. Погром мазепинців. Що замисел не удався, було очевидно. Але 
Мазепа ще дурив себе надіями, що справа обернеться на його користь, тому 
намовив Карла зимувати на Україні і тим підірвав ще гірше свого союзника: 
ся зимівля на Україні знищила шведські сили.

Одиноким успіхом було, що Запорозька Січ пристала до шведів. Давніше 
була вона дуже неприхильна Мазепі, як московському і старшинському при-
служнику, – се ми знаємо. Кошовий Кость Гордієнко, Головко прізвищем, 
що старшував у Січі, був великий ворог московської і старшинської неволі 
й дуже гостро виступав проти Мазепи. Але тепер, як Мазепа перейшов до 
шведів, Гордієнко потягнув в його бік. Одначе пройшло кілька місяців, поки 
йому вдалося повести за собою січове товариство. Тільки в березні кошовий 
з Військом Запорозьким прибув сам в шведський табір і вітав короля латин-
ською промовою.

Шведи були дуже втішені сим Запорозьким Військом, його воєнним 
вишколенням і досвідом, але їм сей прибуток не пішов на здоров’я, а запо-
рожцям тим менше. Шведський король, щоб забезпечити собі зносини з 
Запорожжям, посунувся ще далі на Україну й застряг під Полтавою, що не 
піддалася йому, а загороджувала дорогу на Запорожжя. А на Січ послано 
московські війська й здобуто її завдяки бувшому січовику Галагану, що те-
пер, відставши від Мазепи, з усіх сил вислужувався перед царем, а знав усі 
запорозькі стежки і доріжки. Запорожці піддалися на обіцянку Галагана і 
московських офіцерів, але слова їм не додержано і немилосердно покарано 
за повстання: голови луплено, шию до плахи рубано, вішано й інші тиранські 
смерті задавано, мертвих з гробів багато – не тільки товариства (козаків), 
але й ченців – відкопувано, голови їм відтинано, шкуру луплено, вішано. 
Запорожці по сім, які заціліли, перенесли свій кіш на татарську територію, 
до Олешок, недалеко устя Дніпра. І там Січа була 19 літ.

За сим погромом Січі наступив, місяць пізніше, погром і шведської армії 
під Полтавою. Розгромлено шведське військо і останки його рушили за Дніпро 
на турецьку територію. Але московське військо йшло за ними слідом. Карло 
і Мазепа з невеликими відділами солдатів і козаків ледве встигли утекти за 
Дніпро, решта війська мусила піддатися московському війську, що догонило 
їх над Дніпром.

Мазепа з королем добились до Тягині (Бендер) і тут отаборилися з 
ним на кілька літ. Карло заходився втягнути доконче Туреччину в війну з 
Москвою, і се вдалося йому. Але Мазепа не дожив до сього, був зломле-
ний і перемучений всякими тривогами, свого життя непевний, бо цар Петро 
неустанно силкувався добути його в свої руки і візиру турецькому обіцяв  
300 тис. талярів, якби його видав. Він розхорувався і вмер, – похоронено 
його в монастирі в Галаці, на Дунаї.

Старшина, що була при Мазепі, козаки та січовики з своїм Гордієнком 
все-таки ще не покидали своєї думки про те, щоб за поміччю Швеції й Ту-
реччини вирвати Україну з московських рук: в тім була тепер вся їх надія. 
По довгих переговорах на місце Мазепи вибрано гетьманом Орлика. При 
тім списано інтересні постанови, яке має бути правління гетьманське. Хоч 
сі постанови не були здійснені, бо взяти Україну в свої руки сим людям не 
удалося ніколи, – але вони цікаві, бо виявляють погляди й бажання сих лю-
дей, що зв’язали свою долю з визволенням України. В постановах сих багато 
нового, що могло б бути важним кроком наперед. Єсть тут і замітні початки 
чисто парламентського устрою. Зазначено тут, що останніми часами гетьма-
ни стали присвоювати собі “самодержавную владу, узаконили самовластієм 
такоє право: так хочу, так повеліваю”. Тому ся конституція постановляє на 
будуче такі порядки: 

Три рази щороку: на Різдво, Великдень і Покрову мають бути “генеральні 
ради” в гетьманській резиденції для порішення всяких важніших справ; на ті 
ради мають приїздити: генеральна старшина, полковники з усією полковою 
старшиною і сотниками, виборні від полків “генеральні совітники” і депута-
ти Запорозької Січі. Якби в управі гетьмана або в його ділах помітне було 
щось шкідливе для народного добра, тоді старшини і сотники мають право 
то “виговорити” гетьманові, а він за те не має на них гніватися або їх карати. 
Без рішення отсеї генеральної ради гетьман може відправляти тільки пильні 
справи, яких не можна відкласти, і то тільки за радою генеральної старшини. 
Ніяких секретних зносин і кореспонденцій гетьман не має права вести. Не 
може також розпоряджати скарбом військовим: до того має бути вибраний 
генеральний підскарбій, а гетьман має свої доходи, призначені “на булаву і 
особу його гетьманську”.

Далі постановлялося, аби гетьман пильнував, щоб людям військовим і 
посполитим не чинено надмірної тяжкості, утиску і здирства, від котрого вони 
кидають свої оселі та йдуть “у прочку”, шукати легшого прожитку в загра-
ничних сторонах. Заборонялося старшині і всяким “військовим і посполитим 
урядникам” обертати козаків і посполитих, до них не належних, на свої госпо-
дарські роботи, відбирати ґрунти або силою змушувати до продажу, забирати 
за яку-небудь вину майно людське або обертати людей собі на роботу і т. д.

Добре то все було – але не вдалося його здійснити, не вдалося укладчикам 
сеї конституції вернутися на Україну – заводити ті нові порядки.

Надія, правда, якийсь час манила, а була хвиля, що й здійснення її здава-
лось дуже близьким. Король шведський прирік, що не замириться з Москвою, 
поки не доб’ється, що Україні повернена буде її свобода. Те саме пообіцяв 
запорожцям хан кримський. Туреччина, боячися московської переваги, теж 
пристала до Швеції, розірвала зносини з Москвою і на весну визначила похід. 
1711 р. Орлик з своїми козаками і татарами та помічними полками польських 
панів зі шведської партії рушив на Правобічну Україну, в ті полки правобіч-
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листування з царем, але кінець кінцем побоявся звіритися на слово Петрові, 
та й шведи стерегли його пильно.

56. Погром мазепинців. Що замисел не удався, було очевидно. Але 
Мазепа ще дурив себе надіями, що справа обернеться на його користь, тому 
намовив Карла зимувати на Україні і тим підірвав ще гірше свого союзника: 
ся зимівля на Україні знищила шведські сили.

Одиноким успіхом було, що Запорозька Січ пристала до шведів. Давніше 
була вона дуже неприхильна Мазепі, як московському і старшинському при-
служнику, – се ми знаємо. Кошовий Кость Гордієнко, Головко прізвищем, 
що старшував у Січі, був великий ворог московської і старшинської неволі 
й дуже гостро виступав проти Мазепи. Але тепер, як Мазепа перейшов до 
шведів, Гордієнко потягнув в його бік. Одначе пройшло кілька місяців, поки 
йому вдалося повести за собою січове товариство. Тільки в березні кошовий 
з Військом Запорозьким прибув сам в шведський табір і вітав короля латин-
ською промовою.

Шведи були дуже втішені сим Запорозьким Військом, його воєнним 
вишколенням і досвідом, але їм сей прибуток не пішов на здоров’я, а запо-
рожцям тим менше. Шведський король, щоб забезпечити собі зносини з 
Запорожжям, посунувся ще далі на Україну й застряг під Полтавою, що не 
піддалася йому, а загороджувала дорогу на Запорожжя. А на Січ послано 
московські війська й здобуто її завдяки бувшому січовику Галагану, що те-
пер, відставши від Мазепи, з усіх сил вислужувався перед царем, а знав усі 
запорозькі стежки і доріжки. Запорожці піддалися на обіцянку Галагана і 
московських офіцерів, але слова їм не додержано і немилосердно покарано 
за повстання: голови луплено, шию до плахи рубано, вішано й інші тиранські 
смерті задавано, мертвих з гробів багато – не тільки товариства (козаків), 
але й ченців – відкопувано, голови їм відтинано, шкуру луплено, вішано. 
Запорожці по сім, які заціліли, перенесли свій кіш на татарську територію, 
до Олешок, недалеко устя Дніпра. І там Січа була 19 літ.

За сим погромом Січі наступив, місяць пізніше, погром і шведської армії 
під Полтавою. Розгромлено шведське військо і останки його рушили за Дніпро 
на турецьку територію. Але московське військо йшло за ними слідом. Карло 
і Мазепа з невеликими відділами солдатів і козаків ледве встигли утекти за 
Дніпро, решта війська мусила піддатися московському війську, що догонило 
їх над Дніпром.

Мазепа з королем добились до Тягині (Бендер) і тут отаборилися з 
ним на кілька літ. Карло заходився втягнути доконче Туреччину в війну з 
Москвою, і се вдалося йому. Але Мазепа не дожив до сього, був зломле-
ний і перемучений всякими тривогами, свого життя непевний, бо цар Петро 
неустанно силкувався добути його в свої руки і візиру турецькому обіцяв  
300 тис. талярів, якби його видав. Він розхорувався і вмер, – похоронено 
його в монастирі в Галаці, на Дунаї.

Старшина, що була при Мазепі, козаки та січовики з своїм Гордієнком 
все-таки ще не покидали своєї думки про те, щоб за поміччю Швеції й Ту-
реччини вирвати Україну з московських рук: в тім була тепер вся їх надія. 
По довгих переговорах на місце Мазепи вибрано гетьманом Орлика. При 
тім списано інтересні постанови, яке має бути правління гетьманське. Хоч 
сі постанови не були здійснені, бо взяти Україну в свої руки сим людям не 
удалося ніколи, – але вони цікаві, бо виявляють погляди й бажання сих лю-
дей, що зв’язали свою долю з визволенням України. В постановах сих багато 
нового, що могло б бути важним кроком наперед. Єсть тут і замітні початки 
чисто парламентського устрою. Зазначено тут, що останніми часами гетьма-
ни стали присвоювати собі “самодержавную владу, узаконили самовластієм 
такоє право: так хочу, так повеліваю”. Тому ся конституція постановляє на 
будуче такі порядки: 

Три рази щороку: на Різдво, Великдень і Покрову мають бути “генеральні 
ради” в гетьманській резиденції для порішення всяких важніших справ; на ті 
ради мають приїздити: генеральна старшина, полковники з усією полковою 
старшиною і сотниками, виборні від полків “генеральні совітники” і депута-
ти Запорозької Січі. Якби в управі гетьмана або в його ділах помітне було 
щось шкідливе для народного добра, тоді старшини і сотники мають право 
то “виговорити” гетьманові, а він за те не має на них гніватися або їх карати. 
Без рішення отсеї генеральної ради гетьман може відправляти тільки пильні 
справи, яких не можна відкласти, і то тільки за радою генеральної старшини. 
Ніяких секретних зносин і кореспонденцій гетьман не має права вести. Не 
може також розпоряджати скарбом військовим: до того має бути вибраний 
генеральний підскарбій, а гетьман має свої доходи, призначені “на булаву і 
особу його гетьманську”.

Далі постановлялося, аби гетьман пильнував, щоб людям військовим і 
посполитим не чинено надмірної тяжкості, утиску і здирства, від котрого вони 
кидають свої оселі та йдуть “у прочку”, шукати легшого прожитку в загра-
ничних сторонах. Заборонялося старшині і всяким “військовим і посполитим 
урядникам” обертати козаків і посполитих, до них не належних, на свої госпо-
дарські роботи, відбирати ґрунти або силою змушувати до продажу, забирати 
за яку-небудь вину майно людське або обертати людей собі на роботу і т. д.

Добре то все було – але не вдалося його здійснити, не вдалося укладчикам 
сеї конституції вернутися на Україну – заводити ті нові порядки.

Надія, правда, якийсь час манила, а була хвиля, що й здійснення її здава-
лось дуже близьким. Король шведський прирік, що не замириться з Москвою, 
поки не доб’ється, що Україні повернена буде її свобода. Те саме пообіцяв 
запорожцям хан кримський. Туреччина, боячися московської переваги, теж 
пристала до Швеції, розірвала зносини з Москвою і на весну визначила похід. 
1711 р. Орлик з своїми козаками і татарами та помічними полками польських 
панів зі шведської партії рушив на Правобічну Україну, в ті полки правобіч-
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ні, що були під Мазепиною зверхністю. Тутешні городки піддавалися йому. 
Вислане з-за Дніпра військо Орлик розбив. Але коли приступив під Білу 
Церкву, тут діло не пішло, багато з Орликового війська погинуло, а татари 
тим часом почали грабувати край, серце людей тутешніх почало від Орлика 
відпадати, і він скорше завернувся назад.

Літом рушив на турків цар Петро. Понадіявшися на обіцянки молдовські, 
необережно загнався він на Прут, як шведи на Україну. А тут його обступило 
турецьке військо, і попав він в останню біду. Орлик сподівався, що тепер 
можна буде продиктувати цареві свої бажання щодо українців: цар мусить 
зріктися всяких прав на Україну. Та все поправили побрязкачі царські: візира 
турецького підкуплено, він випустив Петра з його армією на дуже легких 
умовах, а українську справу в умові згадано такими неясними словами, що 
кождий їх собі по-своєму толкував. Орлик казав, що на основі сеї умови 
Москва обов’язалася уступитися з України по обох боках Дніпра, а царські 
представники доводили, що в тих словах нема для Москви такого обов’язку. 
Турецьке правительство прийняло толкування Орлика і заповіло нову війну 
з Москвою за те, що вона не хоче уступитися з України. Але знов московські 
гроші все змінили: таки потверджено торішню умову, а справу українську при 
тім пояснено так, що Москва зрікається Правобічної України (окрім Києва) 
і Запорозької Січі, а Лівобічна Україна зістається під Москвою. Коштувало 
се цареві ще 100 тисяч червоних, але зате, як не силкувався Орлик подвиг-
нути турків, щоб допоминалися й Лівобічної України – як козакам обіцяли, 
все було даремне. Та й з Правобічної України не було потіхи, бо на підставі 
давніших трактатів претензії на неї заявили поляки.

УПАДОК КОЗАЧЧИНИ І УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ

57. Скасування Гетьманщини. Хоч Україна зовсім не пішла за Мазе-
пою, цар Петро задумав скористатися з прилучення Мазепи до шведів, щоб 
зробити кінець Гетьманщині. Москва, як ми бачили, віддавна того пильнувала, 
щоб українські права поволі вкорочувати, а тепер та Мазепина історія добру 
нагоду давала, щоб “Малую Россію к рукам прибрать”, як Петрові міністри 
та генерали казали. Бачили ми, який лад утворився на Україні від Хмель-
ниччини. Як Хмельницький до Москви приставав, то Москва обіцяла, що в 
той лад мішатись не буде й його переміняти не стане. Але насправжки поволі, 
при кожній нагоді, особливо при кожній зміні, як новий гетьман наставав, 
московські бояри все вкорочували українські права і все більше мішались до 
українського устрою. Приміром, завели вони так, що без царського позволення 
не можна було скинути гетьмана й нового вибрати, і гетьман тільки тоді мав 
власть, як його цар затвердив. На ділі се потім на те зійшло, що московські 
бояри з старшиною умовлялись, кому гетьманом бути, і настановляли його 
без правдивої військової ради, без козаків. По Самойловичу Мазепа пообі-

цяв хабаря московському найстаршому воєводі, той сказав старшині вибрати 
гетьманом Мазепу, і та так і зробила. Потім Мазепа, ставши гетьманом, 
заплатив ті гроші воєводі з маєтку Самойловича, що відібрано від нього не-
мовби за зраду.

Військову повну раду зовсім не скликали. До полковників московські 
бояри писали поза гетьманом і приймали від них листи й скарги. Тому пол-
ковники більше дбали про ласку московську, а гетьмана часом не дуже й 
слухали. Цар Петро став полковників призначати таки сам, без гетьмана і без 
козацької ради; визначав людей навіть не тутешніх, а московських офіцерів, і 
ті ні гетьмана, ні кого іншого на Україні не слухали, а робили, що хотіли. Але 
й тим цар Петро не вдоволився, а намірявся зовсім знищити гетьманство.

Потім, як Мазепа пристав до шведів, цар Петро велів вибрати гетьмана, 
аби в тій небезпечній хвилі не дражнити українців. Але ні в чім йому власті 
не давав, а сам скидав і визначав полковників та іншу старшину. До гетьмана 
приставив двох комісарів, які мали наглядати за гетьманом. Держав при нім 
своє московське військо й казав мешкати не в Батурині, як перше, а в Глухові, 
ближче до московської границі.

Потім (1722 р.) визначив шість офіцерів і одного бригадира з московських 
полків і приставив їх до гетьмана, аби вони приймали скарги на українську стар-
шину й суди, переглядали всі писання, які виходять з гетьманської канцелярії, 
збирали самі всі податки й гроші. Звалось се “Малороссійская колєґія”. Вона 
відібрала всяку власть від гетьмана і козацької управи, а щоб люди не наріка-
ли, цар розписав, що се він заводить на те, аби від старшини не було людям 
кривди. Але від тієї колегії робились кривди ще гірші, і заразом по Україні ще 
більше ширилися московські кріпацькі порядки за приводом самої Москви.

Та хоч за тою Малоросійською колегією гетьман вже не багато що значив, 
то Петро все-таки навіть і того імені не хотів. Як умер гетьман Скоропад-
ський, що був гетьманом по Мазепі, то цар Петро видав такий маніфест, що 
гетьмана вибирати не будуть, бо цар мусить добре надуматись, аби знайти на 
гетьманство вірного чоловіка, тому що попередні гетьмани були зрадники. Тим 
часом буде Україною правити генеральна старшина разом з Малоросійською 
колегією. Насправді ж рішив Петро так, що гетьмана більше на Україні не 
має бути, а правити буде власне Малоросійська колегія, і навіть заборонив 
нагадувати йому про вибори гетьмана.

Се було нарушенням умови Москви з Україною, уложеної за 
Б.Хмельницького. Так се розумів і цар Петро. Він сам признавав сю умову 
“трактатомъ учиненнымъ съ Хмельницкимъ”. Але він і його наступники 
надіялись на свою силу й ламали той “трактат”.

Ближчі наступники царя Петра, одначе, не були такі сміливі, боялись 
українців дуже дражнити. З огляду, що приходилось воювати то з Туреччи-
ною, то з Польщею, боялись, щоб українці до ворогів не приставали. Тому 
ще два рази дозволяли вибирати гетьманів: в р. 1727 був вибраний гетьманом 
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ні, що були під Мазепиною зверхністю. Тутешні городки піддавалися йому. 
Вислане з-за Дніпра військо Орлик розбив. Але коли приступив під Білу 
Церкву, тут діло не пішло, багато з Орликового війська погинуло, а татари 
тим часом почали грабувати край, серце людей тутешніх почало від Орлика 
відпадати, і він скорше завернувся назад.

Літом рушив на турків цар Петро. Понадіявшися на обіцянки молдовські, 
необережно загнався він на Прут, як шведи на Україну. А тут його обступило 
турецьке військо, і попав він в останню біду. Орлик сподівався, що тепер 
можна буде продиктувати цареві свої бажання щодо українців: цар мусить 
зріктися всяких прав на Україну. Та все поправили побрязкачі царські: візира 
турецького підкуплено, він випустив Петра з його армією на дуже легких 
умовах, а українську справу в умові згадано такими неясними словами, що 
кождий їх собі по-своєму толкував. Орлик казав, що на основі сеї умови 
Москва обов’язалася уступитися з України по обох боках Дніпра, а царські 
представники доводили, що в тих словах нема для Москви такого обов’язку. 
Турецьке правительство прийняло толкування Орлика і заповіло нову війну 
з Москвою за те, що вона не хоче уступитися з України. Але знов московські 
гроші все змінили: таки потверджено торішню умову, а справу українську при 
тім пояснено так, що Москва зрікається Правобічної України (окрім Києва) 
і Запорозької Січі, а Лівобічна Україна зістається під Москвою. Коштувало 
се цареві ще 100 тисяч червоних, але зате, як не силкувався Орлик подвиг-
нути турків, щоб допоминалися й Лівобічної України – як козакам обіцяли, 
все було даремне. Та й з Правобічної України не було потіхи, бо на підставі 
давніших трактатів претензії на неї заявили поляки.

УПАДОК КОЗАЧЧИНИ І УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ

57. Скасування Гетьманщини. Хоч Україна зовсім не пішла за Мазе-
пою, цар Петро задумав скористатися з прилучення Мазепи до шведів, щоб 
зробити кінець Гетьманщині. Москва, як ми бачили, віддавна того пильнувала, 
щоб українські права поволі вкорочувати, а тепер та Мазепина історія добру 
нагоду давала, щоб “Малую Россію к рукам прибрать”, як Петрові міністри 
та генерали казали. Бачили ми, який лад утворився на Україні від Хмель-
ниччини. Як Хмельницький до Москви приставав, то Москва обіцяла, що в 
той лад мішатись не буде й його переміняти не стане. Але насправжки поволі, 
при кожній нагоді, особливо при кожній зміні, як новий гетьман наставав, 
московські бояри все вкорочували українські права і все більше мішались до 
українського устрою. Приміром, завели вони так, що без царського позволення 
не можна було скинути гетьмана й нового вибрати, і гетьман тільки тоді мав 
власть, як його цар затвердив. На ділі се потім на те зійшло, що московські 
бояри з старшиною умовлялись, кому гетьманом бути, і настановляли його 
без правдивої військової ради, без козаків. По Самойловичу Мазепа пообі-

цяв хабаря московському найстаршому воєводі, той сказав старшині вибрати 
гетьманом Мазепу, і та так і зробила. Потім Мазепа, ставши гетьманом, 
заплатив ті гроші воєводі з маєтку Самойловича, що відібрано від нього не-
мовби за зраду.

Військову повну раду зовсім не скликали. До полковників московські 
бояри писали поза гетьманом і приймали від них листи й скарги. Тому пол-
ковники більше дбали про ласку московську, а гетьмана часом не дуже й 
слухали. Цар Петро став полковників призначати таки сам, без гетьмана і без 
козацької ради; визначав людей навіть не тутешніх, а московських офіцерів, і 
ті ні гетьмана, ні кого іншого на Україні не слухали, а робили, що хотіли. Але 
й тим цар Петро не вдоволився, а намірявся зовсім знищити гетьманство.

Потім, як Мазепа пристав до шведів, цар Петро велів вибрати гетьмана, 
аби в тій небезпечній хвилі не дражнити українців. Але ні в чім йому власті 
не давав, а сам скидав і визначав полковників та іншу старшину. До гетьмана 
приставив двох комісарів, які мали наглядати за гетьманом. Держав при нім 
своє московське військо й казав мешкати не в Батурині, як перше, а в Глухові, 
ближче до московської границі.

Потім (1722 р.) визначив шість офіцерів і одного бригадира з московських 
полків і приставив їх до гетьмана, аби вони приймали скарги на українську стар-
шину й суди, переглядали всі писання, які виходять з гетьманської канцелярії, 
збирали самі всі податки й гроші. Звалось се “Малороссійская колєґія”. Вона 
відібрала всяку власть від гетьмана і козацької управи, а щоб люди не наріка-
ли, цар розписав, що се він заводить на те, аби від старшини не було людям 
кривди. Але від тієї колегії робились кривди ще гірші, і заразом по Україні ще 
більше ширилися московські кріпацькі порядки за приводом самої Москви.

Та хоч за тою Малоросійською колегією гетьман вже не багато що значив, 
то Петро все-таки навіть і того імені не хотів. Як умер гетьман Скоропад-
ський, що був гетьманом по Мазепі, то цар Петро видав такий маніфест, що 
гетьмана вибирати не будуть, бо цар мусить добре надуматись, аби знайти на 
гетьманство вірного чоловіка, тому що попередні гетьмани були зрадники. Тим 
часом буде Україною правити генеральна старшина разом з Малоросійською 
колегією. Насправді ж рішив Петро так, що гетьмана більше на Україні не 
має бути, а правити буде власне Малоросійська колегія, і навіть заборонив 
нагадувати йому про вибори гетьмана.

Се було нарушенням умови Москви з Україною, уложеної за 
Б.Хмельницького. Так се розумів і цар Петро. Він сам признавав сю умову 
“трактатомъ учиненнымъ съ Хмельницкимъ”. Але він і його наступники 
надіялись на свою силу й ламали той “трактат”.

Ближчі наступники царя Петра, одначе, не були такі сміливі, боялись 
українців дуже дражнити. З огляду, що приходилось воювати то з Туреччи-
ною, то з Польщею, боялись, щоб українці до ворогів не приставали. Тому 
ще два рази дозволяли вибирати гетьманів: в р. 1727 був вибраний гетьманом 
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Данило Апостол і був на гетьманстві 7 літ (умер в 1734 р.), а потім в р. 1750 
був вибраний Кирило Розумовський і гетьманував до р. 1764. Та то тільки 
слава була, що гетьмани ті були вибрані, бо старшина вибирала того, кого 
їм від царя чи цариці казано вибрати, а козаки до того вибору вже нічого не 
мали. І в управі своїй ті гетьмани не мали великої сили, у всім мусили слухати, 
що їм царські міністри з Петербурга казали.

Та українці хотіли затримати бодай хоч таку обчухрану самоуправу – ав-
тономію, по теперішньому кажучи, коли кращої не можна було дістати. Але 
цариця Катерина не хотіла дальше держати й тої, обчухраної. І хоч Розумов-
ський був її вірний приятель, що поміг їй і на царство дістатись, скинувши 
чоловіка, все-таки веліла вона йому проситись з гетьманського уряду на спокій.

Не хотів того Розумовський, а мусив послухати, і цариця його в 1764 р. 
з гетьманського уряду звільнила, а за послушність дала йому на вічність 
превеликі маєтності на Україні, що перед тим належали на гетьманську бу-
лаву, на розходи гетьманські (Гадяччина і Биківська волость). На Україні ж 
призначила свого генерал-губернатора Румянцева, що мав правити з Мало-
російською колегією.

Вища старшина не противилась, сподівалась, що й їй будуть надані на 
вічність рангові землі їх урядів, як Румянцеву. Але громадянство українське 
дуже жалувало за гетьманством, бо не хотіло російських порядків, а бажало 
зіставатись навік при своїх правах і вольностях.

В 1767 р., як цариця скликала комісію для видання нових законів та 
казала висилати всякого стану людям своїх депутатів і давати їм наказ, чого 
мають старатись, то на Україні пани, й козаки, й міщани (від селян не було 
депутатів) – всі нагадували про “статті Богдана Хмельницького”, тобто такі 
порядки, як за давніших часів були, – щоб була на Україні автономія. Але пра-
вительство російське на те не зважало. Катерина постановила, що гетьманам 
більше не бути, аби й пам’ять про них забулася. Тим часом правила та Мало-
російська колегія, а в ній – трьох українців і трьох великоросіян, четвертий 
прокурор, теж великоросіянин, і п’ятий голова – генерал-губернатор, який, 
властиво, всім і правив. Але незадовго мало бути покасовано все чисто, що 
ще зіставалося з українських порядків, в тім і сама колегія, а мали завестись 
порядки зовсім російські.

58. Російські новини. Правительство то так представляло, що геть-
манське правління касує воно тому, що в українськім устрої, в судах і кан-
целяріях були великі непорядки. Для того воно заводить порядки російські, 
аби людям не було кривди: щоб пани-старшини їх не утісняли, в підданство 
та кріпацтво собі не переводили, і було на них кому скаржитись. Але було то 
чисте лукавство, бо як самі українці хотіли зробити собі кращий порядок, то 
в тім їм правительство не тільки не помагало, а перешкоджало. Воно хотіло 
скасувати всі українські порядки, аби не було ніякої ріжниці між Україною й 
Московщиною, й скрізь аби правили московські чиновники, а всі гарні слова 

про оборону простого народу від дрібних тиранів, себто старшин, тільки про 
око говорились. По смерті Скоропадського полковник Чернігівський Полу-
боток, що був наказним гетьманом, себто заступав місце гетьмана, чуючи, як 
цар Петро закидає українцям непорядки, й сам такі непорядки бачучи, почав 
робити кращий лад в судах і полковничій управі. Так що ж? Цар Петро зараз 
казав його забрати до Петербурга й тут його, наче бунтівника, до в’язниці 
всадити. Там він сидів, доки не вмер.

І інші, хто хотів боронити українські права, автономію українську, ті теж 
попадали у в’язниці, уряд і маєтки їх відбирали, а що вже найменше – тра-
тили вони ласку правительства і не було їм ніякого добра. Тим же, що були 
правительству покірні, українські права не обороняли, або й самі помагали їх 
ламати, – тим всяка ласка була. Йшли їм царські грамоти на великі землі, 
що вони загарбали, давалися царські потвердження й надання. Так побачили 
люди, що правдою нічого дійти не можна, окрім прикростей, а податливим 
йдуть маєтки та уряди.

Тож хоч і бурилася в них совість, але затихали та під лад правительству 
йшли тому, щоб, коли не можна вже свободи мати, то хоч кишені собі й ді-
тям своїм наповнити. І так в міру того, як автономія українська пропадала, 
зростало українське панство. Туди правительство Україну вело.

Казало, що то воно для того в українські справи мішається, аби селян від 
панів, від старшини боронити, а на ділі полегші з того людям не було ніякої. 
Замість справедливих і чесних людей, котрі могли б заохотити людей до 
московських порядків, українська людність бачила перед собою московських 
хапунів і своєвільників, призвичаєних до надзвичайно суворого і жорстокого 
поводження з людьми. Бачила ріжних пройдисвітів, що лякали людей доно-
сами, доводили людей до тюрм, в’язниць і заслань страшним “словом і ділом” 
(такими словами: що вони знають “слово і дhло государево” доношувано в 
страшну “тайну канцелярію” російську в усяких політичних справах).

Звісний анекдот про те, як переїжджий російський офіцер, заїхавши зі 
своєю командою до одного українського пана і не вдоволившися трактуванням, 
яке було йому зроблене, причепився до свого хазяїна, що у нього на кафлях 
печі між іншим намальовані російські двуглаві орли. Арештував його і віді-
слав в тайну канцелярію, обвинувативши, що він пече на своїх печах царський 
герб “невідомо з яким замислом”. Тайна канцелярія, побачивши в тім “слово 
и дhло”, взяла того бідного панка на допити, нащо він поставив на печах 
царський герб і його пече? А хоч той свідками доказав, що се звичайні кафлі, 
куплені на ярмарку, то все-таки, щоб визволитися з рук страшної канцелярії, 
мусив пожертвувати добрий табун коней, рогату худобу і чималу суму грошей.

Правительство і правительствені сфери, розуміючи, що українцям не 
могло бути по серцю все те, що виробляли вони з Україною, незвичайно під-
озріливо були настроєні для українців: все прислухалися до якихось змов, 
зрад, і за кожду дрібницю готові були брати людину на слідство – тодішнє 
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Данило Апостол і був на гетьманстві 7 літ (умер в 1734 р.), а потім в р. 1750 
був вибраний Кирило Розумовський і гетьманував до р. 1764. Та то тільки 
слава була, що гетьмани ті були вибрані, бо старшина вибирала того, кого 
їм від царя чи цариці казано вибрати, а козаки до того вибору вже нічого не 
мали. І в управі своїй ті гетьмани не мали великої сили, у всім мусили слухати, 
що їм царські міністри з Петербурга казали.

Та українці хотіли затримати бодай хоч таку обчухрану самоуправу – ав-
тономію, по теперішньому кажучи, коли кращої не можна було дістати. Але 
цариця Катерина не хотіла дальше держати й тої, обчухраної. І хоч Розумов-
ський був її вірний приятель, що поміг їй і на царство дістатись, скинувши 
чоловіка, все-таки веліла вона йому проситись з гетьманського уряду на спокій.

Не хотів того Розумовський, а мусив послухати, і цариця його в 1764 р. 
з гетьманського уряду звільнила, а за послушність дала йому на вічність 
превеликі маєтності на Україні, що перед тим належали на гетьманську бу-
лаву, на розходи гетьманські (Гадяччина і Биківська волость). На Україні ж 
призначила свого генерал-губернатора Румянцева, що мав правити з Мало-
російською колегією.

Вища старшина не противилась, сподівалась, що й їй будуть надані на 
вічність рангові землі їх урядів, як Румянцеву. Але громадянство українське 
дуже жалувало за гетьманством, бо не хотіло російських порядків, а бажало 
зіставатись навік при своїх правах і вольностях.

В 1767 р., як цариця скликала комісію для видання нових законів та 
казала висилати всякого стану людям своїх депутатів і давати їм наказ, чого 
мають старатись, то на Україні пани, й козаки, й міщани (від селян не було 
депутатів) – всі нагадували про “статті Богдана Хмельницького”, тобто такі 
порядки, як за давніших часів були, – щоб була на Україні автономія. Але пра-
вительство російське на те не зважало. Катерина постановила, що гетьманам 
більше не бути, аби й пам’ять про них забулася. Тим часом правила та Мало-
російська колегія, а в ній – трьох українців і трьох великоросіян, четвертий 
прокурор, теж великоросіянин, і п’ятий голова – генерал-губернатор, який, 
властиво, всім і правив. Але незадовго мало бути покасовано все чисто, що 
ще зіставалося з українських порядків, в тім і сама колегія, а мали завестись 
порядки зовсім російські.

58. Російські новини. Правительство то так представляло, що геть-
манське правління касує воно тому, що в українськім устрої, в судах і кан-
целяріях були великі непорядки. Для того воно заводить порядки російські, 
аби людям не було кривди: щоб пани-старшини їх не утісняли, в підданство 
та кріпацтво собі не переводили, і було на них кому скаржитись. Але було то 
чисте лукавство, бо як самі українці хотіли зробити собі кращий порядок, то 
в тім їм правительство не тільки не помагало, а перешкоджало. Воно хотіло 
скасувати всі українські порядки, аби не було ніякої ріжниці між Україною й 
Московщиною, й скрізь аби правили московські чиновники, а всі гарні слова 

про оборону простого народу від дрібних тиранів, себто старшин, тільки про 
око говорились. По смерті Скоропадського полковник Чернігівський Полу-
боток, що був наказним гетьманом, себто заступав місце гетьмана, чуючи, як 
цар Петро закидає українцям непорядки, й сам такі непорядки бачучи, почав 
робити кращий лад в судах і полковничій управі. Так що ж? Цар Петро зараз 
казав його забрати до Петербурга й тут його, наче бунтівника, до в’язниці 
всадити. Там він сидів, доки не вмер.

І інші, хто хотів боронити українські права, автономію українську, ті теж 
попадали у в’язниці, уряд і маєтки їх відбирали, а що вже найменше – тра-
тили вони ласку правительства і не було їм ніякого добра. Тим же, що були 
правительству покірні, українські права не обороняли, або й самі помагали їх 
ламати, – тим всяка ласка була. Йшли їм царські грамоти на великі землі, 
що вони загарбали, давалися царські потвердження й надання. Так побачили 
люди, що правдою нічого дійти не можна, окрім прикростей, а податливим 
йдуть маєтки та уряди.

Тож хоч і бурилася в них совість, але затихали та під лад правительству 
йшли тому, щоб, коли не можна вже свободи мати, то хоч кишені собі й ді-
тям своїм наповнити. І так в міру того, як автономія українська пропадала, 
зростало українське панство. Туди правительство Україну вело.

Казало, що то воно для того в українські справи мішається, аби селян від 
панів, від старшини боронити, а на ділі полегші з того людям не було ніякої. 
Замість справедливих і чесних людей, котрі могли б заохотити людей до 
московських порядків, українська людність бачила перед собою московських 
хапунів і своєвільників, призвичаєних до надзвичайно суворого і жорстокого 
поводження з людьми. Бачила ріжних пройдисвітів, що лякали людей доно-
сами, доводили людей до тюрм, в’язниць і заслань страшним “словом і ділом” 
(такими словами: що вони знають “слово і дhло государево” доношувано в 
страшну “тайну канцелярію” російську в усяких політичних справах).

Звісний анекдот про те, як переїжджий російський офіцер, заїхавши зі 
своєю командою до одного українського пана і не вдоволившися трактуванням, 
яке було йому зроблене, причепився до свого хазяїна, що у нього на кафлях 
печі між іншим намальовані російські двуглаві орли. Арештував його і віді-
слав в тайну канцелярію, обвинувативши, що він пече на своїх печах царський 
герб “невідомо з яким замислом”. Тайна канцелярія, побачивши в тім “слово 
и дhло”, взяла того бідного панка на допити, нащо він поставив на печах 
царський герб і його пече? А хоч той свідками доказав, що се звичайні кафлі, 
куплені на ярмарку, то все-таки, щоб визволитися з рук страшної канцелярії, 
мусив пожертвувати добрий табун коней, рогату худобу і чималу суму грошей.

Правительство і правительствені сфери, розуміючи, що українцям не 
могло бути по серцю все те, що виробляли вони з Україною, незвичайно під-
озріливо були настроєні для українців: все прислухалися до якихось змов, 
зрад, і за кожду дрібницю готові були брати людину на слідство – тодішнє 
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слідство, нечувано суворе, з немилосердними муками, що й оправданому не 
раз відбирало здоров’я назавсігди. Страшні перекази про сі допити і слідства 
довго ходили по Україні. «Не переставали допитувати, розпитувати, мучити 
ріжними машинами і нарешті – пекти шиною нещасливих людей, що попа-
лись їм в руки, – оповідає сі перекази пізніший українець, автор “Исторіи 
Русовъ или Малой Россіи”, – діла сі і подвиги на теперішній час здавалися 
б гарячковими привидами або божевільством, але тоді се були справи важні, 
секретні – і давали великі доходи. Людей катували і мучили на підставі самих 
тільки доносів та всіляких причіпок перехожих і розкватированих солдатів, а 
ще більше – дезертирів і всяких заволок; для доносу досить було сих слів – 
“о словh і дhлh государевh”, і се “слово и дhло” було для злих і нікчемних 
людей немов талісманом злоби і помсти; містило в собі три пункти: життя, 
честі і добра государевої особи і його фамілії. Кождого обивателя, хоч би й 
найчеснішого і зовсім певного, брали на муки за доносом очевидного злодія й 
нікчемника. Не участував хто солдата або якого-небудь заволоки, не обдару-
вав або необережно чимось розгнівав – вже біда! Заволока йде до міського 
або сільського начальника і кричить перед ним, що має на того і того доне-
сти “слово и дело государево” – “куй (в кайдани) його і мене!” Начальство, 
не маючи що розбирати, остовпівши від одного слова донощикового, кує в 
кайдани однаково обвинуваченого і донощика і відсилає під найпильнішою 
сторожею в міністерську канцелярію*. А там не входять у відносини доно-
щика і обвинуваченого і в причини доносу – чи може він бути правдивий, не 
розбирають навіть, чи обвинувачений по свому віддаленню і способу життя 
може вчинити якусь шкоду цареві і його фамілії, котрих він не бачив і бачити 
не може. Сліпо тримаються інструкції, ставлять донощика на тортури, і коли 
він три способи їх витримає і тим донос свій потвердить, то вже обвинувачений 
не має що казати: його мучать і замучують напевно».

Налякане такими карами українське громадянство старалося триматись 
“тихше від води, нижче від трави”, як то кажуть. Рідко хто зважався перечити 
в чім-небудь, обстоювати старі права українські від порушень. Більшість від-
гребалася від усякої політики, вислужувалася як могла – навіть і доносила на 
свою ж таки братію та скубла своїх підданих і збагачувалась її працею. Сього 
своїм послушним слугам царське правительство не боронило.

59. Зруйнування Січі. Трохи свобідного духу зіставалось до якогось 
часу ще на Запорожжі, і того не могло знести російське правительство, ви-
корінюючи вільний дух і всякі вольності українські.

Дарма, що ся остання Січ, перенесена в тридцятих роках назад на ро-
сійську територію, була вже тільки слабою тінню старої Січі. Впросившись 
назад під російську зверхність, з туги за старими, привичними місцями, за-
порожці мусили покірно сповняти жадання російського правительства, що 

* Тут автор мішає з тайною канцелярією.

хотіло розпоряджатися січовиками по своїй волі, як і городовими козаками, і 
січова старшина, бачучи, що з ним не споритися, старалася чинити його волю. 
Запорожці зносили тяжкі походи, складали свої голови в війнах з Туреч-
чиною і Кримом, сповняли ріжні служби, які на нього покладало російське 
правительство. Як у першій турецькій війні в 1730-х роках, так і в другій, що 
почалася 1768 року, Запорозьке Військо брало неустанну участь, висилало 
по кілька тисяч січовиків в походи з російською армією, вело партизанську, 
під’їздову війну, воювало на своїх чайках з турецькою фльотою, несло сторо-
жову і всяку іншу службу й діставало похвальні грамоти від цариці. Але все 
се не рятувало Запорожжя від нарікань і жалів правительства. Одна причина 
була – зачіпки запорозького юнацтва з Туреччиною, Кримом і Польщею в 
часах, коли Росія була з сими державами в згоді; з сього все виходили жалі 
й скарги, а запорозька старшина при всій охоті не могла запобігти таким за-
чіпкам запорозьких ватаг. Друга ще більша – се суперечки за землі, котрі 
правительство відбирало від запорожців то під укріплення, то під новоутворені 
губернії – однаково, мовляв, вони у запорожців облогом лежали. А запорожці 
не хотіли тих земель віддавати, бо там були споконвічні їх промисли та доходи. 
Вони не давали вести через свої землі і границі, осаджували слободи, зганяли 
або переманювали до себе людей. Всім отсим російське правительство дуже 
гнівалось і, нарешті, постановило Січ знищити зовсім.

Дарма, що Запорожжя в останніх десятиліттях перед своїм скасуванням 
значно змінило свій вигляд. Останній кошовий запорозький, Петро Кални-
шевський, що кілька літ без перерви до кінця Січі був її кошовим, був чоловік 
дуже розважний і обережний. Вважаючи на обставини, всякими способами 
стримував запорожців від яких-небудь зачіпок з російськими властями, дбав 
про заселення запорозьких земель осілою хліборобською людністю, завів всяке 
хазяйство, осадив багато селян-хліборобів. У запорозьких степах з’явилися 
великі слободи запорозькі, церкви не тільки в самій Січі, а й по ріжних оселях. 
Таким чином нарікання, що в руках січовиків чорноморські простори зістаються 
диким яловим степом, нікому не корисним, ставали неправдиві. Господарство 
Калнишевського саме показувало, що в руках січовиків сі простори можуть 
заселитися і загосподаритися. Коли ж бо правительству хотілося взяти сі краї 
в свої руки! А при тім, касуючи старий козацький устрій на Україні, не хотіло 
воно терпіти таке гніздо свобідного духу, як автономна січова громада, – хоч 
як вона поскромніла і похилилася в порівнянні з Січчю часів Гордієнка!

Російське правительство рішило знищити Січ. Але боялося якогось 
воєнного розруху, і через те повело діло помалу, потайки, щоб захопити за-
порожців зовсім неприготованими. По скінченню турецької війни в 1775 році 
секретно розіслані були воєнні команди російські в запорозькі степи – від-
бирати зброю від запорожців, що були на промислах, а літом генерал Текелі з 
великим військом російським ввійшов у запорозькі землі, як добрий приятель, 
зайняв запорозькі паланки (округи) своїми військами і разом з тим неспо-



408 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, ПРИЛАДЖЕНА ДО ПРОГРАМИ ВИЩИХ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ… Україна до заснування Київської держави 409Упадок козаччини і українського життя

слідство, нечувано суворе, з немилосердними муками, що й оправданому не 
раз відбирало здоров’я назавсігди. Страшні перекази про сі допити і слідства 
довго ходили по Україні. «Не переставали допитувати, розпитувати, мучити 
ріжними машинами і нарешті – пекти шиною нещасливих людей, що попа-
лись їм в руки, – оповідає сі перекази пізніший українець, автор “Исторіи 
Русовъ или Малой Россіи”, – діла сі і подвиги на теперішній час здавалися 
б гарячковими привидами або божевільством, але тоді се були справи важні, 
секретні – і давали великі доходи. Людей катували і мучили на підставі самих 
тільки доносів та всіляких причіпок перехожих і розкватированих солдатів, а 
ще більше – дезертирів і всяких заволок; для доносу досить було сих слів – 
“о словh і дhлh государевh”, і се “слово и дhло” було для злих і нікчемних 
людей немов талісманом злоби і помсти; містило в собі три пункти: життя, 
честі і добра государевої особи і його фамілії. Кождого обивателя, хоч би й 
найчеснішого і зовсім певного, брали на муки за доносом очевидного злодія й 
нікчемника. Не участував хто солдата або якого-небудь заволоки, не обдару-
вав або необережно чимось розгнівав – вже біда! Заволока йде до міського 
або сільського начальника і кричить перед ним, що має на того і того доне-
сти “слово и дело государево” – “куй (в кайдани) його і мене!” Начальство, 
не маючи що розбирати, остовпівши від одного слова донощикового, кує в 
кайдани однаково обвинуваченого і донощика і відсилає під найпильнішою 
сторожею в міністерську канцелярію*. А там не входять у відносини доно-
щика і обвинуваченого і в причини доносу – чи може він бути правдивий, не 
розбирають навіть, чи обвинувачений по свому віддаленню і способу життя 
може вчинити якусь шкоду цареві і його фамілії, котрих він не бачив і бачити 
не може. Сліпо тримаються інструкції, ставлять донощика на тортури, і коли 
він три способи їх витримає і тим донос свій потвердить, то вже обвинувачений 
не має що казати: його мучать і замучують напевно».

Налякане такими карами українське громадянство старалося триматись 
“тихше від води, нижче від трави”, як то кажуть. Рідко хто зважався перечити 
в чім-небудь, обстоювати старі права українські від порушень. Більшість від-
гребалася від усякої політики, вислужувалася як могла – навіть і доносила на 
свою ж таки братію та скубла своїх підданих і збагачувалась її працею. Сього 
своїм послушним слугам царське правительство не боронило.

59. Зруйнування Січі. Трохи свобідного духу зіставалось до якогось 
часу ще на Запорожжі, і того не могло знести російське правительство, ви-
корінюючи вільний дух і всякі вольності українські.

Дарма, що ся остання Січ, перенесена в тридцятих роках назад на ро-
сійську територію, була вже тільки слабою тінню старої Січі. Впросившись 
назад під російську зверхність, з туги за старими, привичними місцями, за-
порожці мусили покірно сповняти жадання російського правительства, що 

* Тут автор мішає з тайною канцелярією.

хотіло розпоряджатися січовиками по своїй волі, як і городовими козаками, і 
січова старшина, бачучи, що з ним не споритися, старалася чинити його волю. 
Запорожці зносили тяжкі походи, складали свої голови в війнах з Туреч-
чиною і Кримом, сповняли ріжні служби, які на нього покладало російське 
правительство. Як у першій турецькій війні в 1730-х роках, так і в другій, що 
почалася 1768 року, Запорозьке Військо брало неустанну участь, висилало 
по кілька тисяч січовиків в походи з російською армією, вело партизанську, 
під’їздову війну, воювало на своїх чайках з турецькою фльотою, несло сторо-
жову і всяку іншу службу й діставало похвальні грамоти від цариці. Але все 
се не рятувало Запорожжя від нарікань і жалів правительства. Одна причина 
була – зачіпки запорозького юнацтва з Туреччиною, Кримом і Польщею в 
часах, коли Росія була з сими державами в згоді; з сього все виходили жалі 
й скарги, а запорозька старшина при всій охоті не могла запобігти таким за-
чіпкам запорозьких ватаг. Друга ще більша – се суперечки за землі, котрі 
правительство відбирало від запорожців то під укріплення, то під новоутворені 
губернії – однаково, мовляв, вони у запорожців облогом лежали. А запорожці 
не хотіли тих земель віддавати, бо там були споконвічні їх промисли та доходи. 
Вони не давали вести через свої землі і границі, осаджували слободи, зганяли 
або переманювали до себе людей. Всім отсим російське правительство дуже 
гнівалось і, нарешті, постановило Січ знищити зовсім.

Дарма, що Запорожжя в останніх десятиліттях перед своїм скасуванням 
значно змінило свій вигляд. Останній кошовий запорозький, Петро Кални-
шевський, що кілька літ без перерви до кінця Січі був її кошовим, був чоловік 
дуже розважний і обережний. Вважаючи на обставини, всякими способами 
стримував запорожців від яких-небудь зачіпок з російськими властями, дбав 
про заселення запорозьких земель осілою хліборобською людністю, завів всяке 
хазяйство, осадив багато селян-хліборобів. У запорозьких степах з’явилися 
великі слободи запорозькі, церкви не тільки в самій Січі, а й по ріжних оселях. 
Таким чином нарікання, що в руках січовиків чорноморські простори зістаються 
диким яловим степом, нікому не корисним, ставали неправдиві. Господарство 
Калнишевського саме показувало, що в руках січовиків сі простори можуть 
заселитися і загосподаритися. Коли ж бо правительству хотілося взяти сі краї 
в свої руки! А при тім, касуючи старий козацький устрій на Україні, не хотіло 
воно терпіти таке гніздо свобідного духу, як автономна січова громада, – хоч 
як вона поскромніла і похилилася в порівнянні з Січчю часів Гордієнка!

Російське правительство рішило знищити Січ. Але боялося якогось 
воєнного розруху, і через те повело діло помалу, потайки, щоб захопити за-
порожців зовсім неприготованими. По скінченню турецької війни в 1775 році 
секретно розіслані були воєнні команди російські в запорозькі степи – від-
бирати зброю від запорожців, що були на промислах, а літом генерал Текелі з 
великим військом російським ввійшов у запорозькі землі, як добрий приятель, 
зайняв запорозькі паланки (округи) своїми військами і разом з тим неспо-
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дівано обложив саму Січ. Виставивши перед нею свою артилерію, 5 червня 
послав оповістити січовиків, що Січі більше не має бути. Запорожці мусять 
піддатися, покинути Січу й розійтися, коли не хочуть, щоб російське військо 
їх воювало. Страшенно се збентежило запорожців: не знали, що робити. 
Багато було таких, що не хотіли даватися, а битися з московським військом. 
Але Калнишевський з іншою старшиною й архимандрит січовий стали їх 
намовляти, щоб покорилися, бо однаково не подолають московської сили. 
Запорожці послухали і піддалися, Січ зруйновано, і після сього царським 
указом оповіщено про її скасування, “з знищенням самого імені запорозьких 
козаків”. Широко оповідалися причини такого несподіваного вчинку, та тільки 
не держались вони купи. З одного боку робився той закид, що запорожці, 
ухиляючися від господарського і сімейного життя, затримують в дикім стані 
свої краї, не даючи розширятися в них господарству і торгівлі, з другого ж 
боку – що запорожці останніми часами стали відступати від давнішого життя, 
почали заводити своє хазяйство і оселили в своїх сторонах до п’ятдесяти тисяч 
хліборобської людності. Се теж їм поставлено в вину, що вони заводили своє 
власне хліборобство і тим розривали свою залежність від Російської держави, 
бо могли прогодуватися власним хазяйством і бути зовсім незалежними “під 
власним своїм несамовитим (неистовим) правлінням”.

Та найбільше було дивне, що тих старшин, які намовляли запорожців не 
противитися, а покоритися царській волі, арештовано і розвезено по монас-
тирях в тяжке заслання. Довго навіть не було нічого звісно про них, думали, 
що вони пропали. Аж потім виявилося, що Калнишевського заслано в Со-
ловецький монастир, на Білім морі, і він там, замкнений в самітній келії, не 
бачучи людського лиця, прожив ще цілих двадцять п’ять літ. Очевидці-про-
чани, що бачили його в перших роках XIX в., оповідали, що його випускали 
три рази на рік у монастирську трапезу з одиночної келії-в’язниці: на Різдво, 
Великдень і Спаса. Він питався людей, хто тепер царем, і чи все добре в Ро-
сії. Але сторожі не позволяли багато розмовляти. Схуд і зсохся від старості, 
був увесь сивий, а вбраний по-козацьки, в синій жупан китайчатий, з двома 
рядами ґудзиків. Вмер 1803 року, маючи 112 літ. Перед тим, 1790 року, вмер 
військовий писар Глоба, засланий також в один північний монастир, і суддя 
Павло Головатий – у Сибірі, в монастирі Тобольськім.

З запорозьких земель справді великі маєтності роздано ріжним мос-
ковським панам. Січовики ж мали бути повертані в пікінери або в міщани та 
селяни. Цариці доносили, що з запорожцями вже приведено все до порядку: 
одні розселилися по містах і селах, інші вписалися в пікінери, і з них набрано 
два полки; з забраного старшинського майна зроблено капітал для підмоги 
мешканцям, і т. д. Але в дійсності було що інше. Переважна більшість запо-
рожців не хотіла ставати гречкосіями і порішила піти тою ж стежкою, як по 
першім зруйнуванню Січі – під турком жити. Старі запорожці так оповідали, 
як тоді січовики умудрилися “москаля в шори убрать”. Тому що Запорожжя, 
всі дороги і границі були заставлені московським військом, запорожці стали 

відпрошуватись у Текелія на заробітки та рибні лови на Тилигул. Діставали 
паспорти на 50 душ, а набирали з собою по кількасот та й виходили за грани-
цю. От так незадовго більша половина їх вийшла в Туреччину, так що літом 
1776 р. тих запорожців-мандрівців на Тилигулі та під Хаджибеєм зібралося 
до 7000 і тут під Очаковим почали собі селитися.

Коли про се довідалися в Петербурзі, дуже з того занепокоїлися, стали 
підсилати до запорожців ріжних людей та намовляти їх вертатися, а заразом 
від турецького правительства допевнялися, щоб видало запорожців. Але ні 
запорожці не хотіли вертатися, ані турки не хотіли їх видавати.

Ей, обступили прокляті драгуни усі степи й усі плавні.
А вже ж уступили та дві дивізії та в покровські базари –
А вже ж славні запорожці п’яти показали:
“Ой ходімо, браття, турчина просити,
Чи не дасть нам землі віка дожити”.
Пішли наші славні запорожці не з добра, а з печалі –
Ой, як утікали, то все забирали – із церков ікони,
Тільки покидали золотую зброю та вороні коні.
Ой, пустилися наші запорожці через море дубами,
Ой, як оглянуться до славної Січі – умиваються сльозами.
Прийшли до турка та й вклонилися низько:
“Ой, дай же нам землю та й коло границі близько”.
“Ой, рад же ж я, запорожці, вашу волю вчинити.
Коли ж все будете, славні запорожці, мені зміну (зраду) робити!”.
“Ми не будемо, турецький царю, тобі зміни робити, 
Бо нас присягає усіх сорок тисяч тобі вірно служити!”
«Дарую вам землю, ще й обидва лимани (Дніпровий і Дністровий).
Ловіть, хлопці, рибу та справляйте жупани!”*

А про московські заклики пісня співає:
Ой, пише москаль та й до кошового – а йдіте до мене жити,
Ой, я дам землю та по-прежньому – а по Дністер границю,
Ой, брешеш, брешеш ти, вражий москалю, – а ти хочеш обманити:
Ой, як підемо ми у твою землю, ти будеш лоби голити (в солдати).

В дійсності, одначе, знайшлось чимало таких, що послухали російського 
заклику й вернулися. З них зроблено “Чорноморське військо” і для оселенців 
призначено землі над р. Кубанню та Азовським морем. Інші держались під 
турком і були оселені над гирлом Дунайським. Декотрі вдались до німецького 
цісаря Йосифа, і той призначив їм землі під р. Тисою; але тут вони не при-
жились і розійшлись – котрі до Туреччини, котрі на Україну.

Дуже се все вразило українську нашу людність – і несподіваний кінець 
Січі, і сі блукання січовиків. Силу пісень зложено про се, як рідко про котру 
подію на Україні. Видко з того, якою близькою була й дорогою до самого 
свого кінця Запорозька Січ.

* Збираю з ріжних пісень – дуже їх багато про сі події. А про скасування Гетьман-
щини майже нічого нема!



410 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, ПРИЛАДЖЕНА ДО ПРОГРАМИ ВИЩИХ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ… Україна до заснування Київської держави 411Упадок козаччини і українського життя

дівано обложив саму Січ. Виставивши перед нею свою артилерію, 5 червня 
послав оповістити січовиків, що Січі більше не має бути. Запорожці мусять 
піддатися, покинути Січу й розійтися, коли не хочуть, щоб російське військо 
їх воювало. Страшенно се збентежило запорожців: не знали, що робити. 
Багато було таких, що не хотіли даватися, а битися з московським військом. 
Але Калнишевський з іншою старшиною й архимандрит січовий стали їх 
намовляти, щоб покорилися, бо однаково не подолають московської сили. 
Запорожці послухали і піддалися, Січ зруйновано, і після сього царським 
указом оповіщено про її скасування, “з знищенням самого імені запорозьких 
козаків”. Широко оповідалися причини такого несподіваного вчинку, та тільки 
не держались вони купи. З одного боку робився той закид, що запорожці, 
ухиляючися від господарського і сімейного життя, затримують в дикім стані 
свої краї, не даючи розширятися в них господарству і торгівлі, з другого ж 
боку – що запорожці останніми часами стали відступати від давнішого життя, 
почали заводити своє хазяйство і оселили в своїх сторонах до п’ятдесяти тисяч 
хліборобської людності. Се теж їм поставлено в вину, що вони заводили своє 
власне хліборобство і тим розривали свою залежність від Російської держави, 
бо могли прогодуватися власним хазяйством і бути зовсім незалежними “під 
власним своїм несамовитим (неистовим) правлінням”.

Та найбільше було дивне, що тих старшин, які намовляли запорожців не 
противитися, а покоритися царській волі, арештовано і розвезено по монас-
тирях в тяжке заслання. Довго навіть не було нічого звісно про них, думали, 
що вони пропали. Аж потім виявилося, що Калнишевського заслано в Со-
ловецький монастир, на Білім морі, і він там, замкнений в самітній келії, не 
бачучи людського лиця, прожив ще цілих двадцять п’ять літ. Очевидці-про-
чани, що бачили його в перших роках XIX в., оповідали, що його випускали 
три рази на рік у монастирську трапезу з одиночної келії-в’язниці: на Різдво, 
Великдень і Спаса. Він питався людей, хто тепер царем, і чи все добре в Ро-
сії. Але сторожі не позволяли багато розмовляти. Схуд і зсохся від старості, 
був увесь сивий, а вбраний по-козацьки, в синій жупан китайчатий, з двома 
рядами ґудзиків. Вмер 1803 року, маючи 112 літ. Перед тим, 1790 року, вмер 
військовий писар Глоба, засланий також в один північний монастир, і суддя 
Павло Головатий – у Сибірі, в монастирі Тобольськім.

З запорозьких земель справді великі маєтності роздано ріжним мос-
ковським панам. Січовики ж мали бути повертані в пікінери або в міщани та 
селяни. Цариці доносили, що з запорожцями вже приведено все до порядку: 
одні розселилися по містах і селах, інші вписалися в пікінери, і з них набрано 
два полки; з забраного старшинського майна зроблено капітал для підмоги 
мешканцям, і т. д. Але в дійсності було що інше. Переважна більшість запо-
рожців не хотіла ставати гречкосіями і порішила піти тою ж стежкою, як по 
першім зруйнуванню Січі – під турком жити. Старі запорожці так оповідали, 
як тоді січовики умудрилися “москаля в шори убрать”. Тому що Запорожжя, 
всі дороги і границі були заставлені московським військом, запорожці стали 

відпрошуватись у Текелія на заробітки та рибні лови на Тилигул. Діставали 
паспорти на 50 душ, а набирали з собою по кількасот та й виходили за грани-
цю. От так незадовго більша половина їх вийшла в Туреччину, так що літом 
1776 р. тих запорожців-мандрівців на Тилигулі та під Хаджибеєм зібралося 
до 7000 і тут під Очаковим почали собі селитися.

Коли про се довідалися в Петербурзі, дуже з того занепокоїлися, стали 
підсилати до запорожців ріжних людей та намовляти їх вертатися, а заразом 
від турецького правительства допевнялися, щоб видало запорожців. Але ні 
запорожці не хотіли вертатися, ані турки не хотіли їх видавати.

Ей, обступили прокляті драгуни усі степи й усі плавні.
А вже ж уступили та дві дивізії та в покровські базари –
А вже ж славні запорожці п’яти показали:
“Ой ходімо, браття, турчина просити,
Чи не дасть нам землі віка дожити”.
Пішли наші славні запорожці не з добра, а з печалі –
Ой, як утікали, то все забирали – із церков ікони,
Тільки покидали золотую зброю та вороні коні.
Ой, пустилися наші запорожці через море дубами,
Ой, як оглянуться до славної Січі – умиваються сльозами.
Прийшли до турка та й вклонилися низько:
“Ой, дай же нам землю та й коло границі близько”.
“Ой, рад же ж я, запорожці, вашу волю вчинити.
Коли ж все будете, славні запорожці, мені зміну (зраду) робити!”.
“Ми не будемо, турецький царю, тобі зміни робити, 
Бо нас присягає усіх сорок тисяч тобі вірно служити!”
«Дарую вам землю, ще й обидва лимани (Дніпровий і Дністровий).
Ловіть, хлопці, рибу та справляйте жупани!”*

А про московські заклики пісня співає:
Ой, пише москаль та й до кошового – а йдіте до мене жити,
Ой, я дам землю та по-прежньому – а по Дністер границю,
Ой, брешеш, брешеш ти, вражий москалю, – а ти хочеш обманити:
Ой, як підемо ми у твою землю, ти будеш лоби голити (в солдати).

В дійсності, одначе, знайшлось чимало таких, що послухали російського 
заклику й вернулися. З них зроблено “Чорноморське військо” і для оселенців 
призначено землі над р. Кубанню та Азовським морем. Інші держались під 
турком і були оселені над гирлом Дунайським. Декотрі вдались до німецького 
цісаря Йосифа, і той призначив їм землі під р. Тисою; але тут вони не при-
жились і розійшлись – котрі до Туреччини, котрі на Україну.

Дуже се все вразило українську нашу людність – і несподіваний кінець 
Січі, і сі блукання січовиків. Силу пісень зложено про се, як рідко про котру 
подію на Україні. Видко з того, якою близькою була й дорогою до самого 
свого кінця Запорозька Січ.

* Збираю з ріжних пісень – дуже їх багато про сі події. А про скасування Гетьман-
щини майже нічого нема!
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60. Кінець українських порядків. Знищивши Запорозьку Січ, цариця 
Катерина взялась до решти виводити все, що ще зісталось від української 
державності, від українських вольностей, і просто-таки від тих порядків, ко-
трими Україна відріжнялась від Росії. Такий намір у неї від самого початку 
був, як тільки вона царицею стала, і скасування гетьманського уряду було 
тільки початком того. Призначаючи по відставленні Розумовського свого 
генерал-губернатора Румянцева, цариця дала йому інструкцію, чого він має 
пильнувати, і в ній виразно поставила свою програму: що треба зробити з 
Україною.

Вона наказувала йому зробити докладний перепис всеї людності України, 
з усіми землями й всім маєтком. Румянцев справді се зробив, – ся перепись 
зісталась дуже важним джерелом для пізнання тодішнього українського жит-
тя. Але цариці й Румянцеву вона була потрібна для того, щоб виміркувати, 
які податки можна завести з України. Досі простого податку з української 
людності до царського скарбу завести не вдавалось, цариця хотіла сього до-
битись і добилась справді: від сього часу Україна починає давати царському 
скарбові великі доходи.

Далі цариці не подобалися українські вольності – особливо те, що селян-
ство не було ще вповні закріпощене – що люди могли свобідно переходити 
від пана до пана, чого вже давно не було в Московщині. Зараз же видано 
указ против свобідного переходу селян, вважаючи його шкідливим для їх 
добробуту, – мовляв, від тих переходів вони не можуть жити заможно й 
господарно, тому на будуче заборонено переходити від одного пана до другого 
без письменного дозволу свого пана. Сим указом пани покористувалися на 
те, аби скріпити й збільшити свою власть над селянами, а селяни, занепокоєні 
сими заходами коло останнього закріпощення, самі ще більше почали пере-
ходити й тікати від своїх панів. Тоді указом 1783 р., заводячи нові податки 
на Україні, вже зовсім заборонено селянам виходити з того місця, де кого 
застала ревізія – аби в казьонних податках не було замішання. Сим закін-
чилося закріпощення українського селянства й підведено його під “загальні 
державні постанови” – під ті закони, на які спиралося гірке тодішнє кріпацтво 
в землях московських. Але цариці взагалі не подобалось усе, чим ріжнилась 
Україна від Московщини. Їй хотілось, щоб громадянство українське й весь 
нарід вповні злився в одно з московським і нічим від нього не відріжнявся, 
тим часом бачила відчуження, як вона казала, “внутрішню ненависть” укра-
їнців до великоросів і московського правительства, або, як вона іншим разом 
казала, “развратноє мнhніе, по коему малоросіяне постановляют себя народом 
от здhшняго совсhм отличным”. Для того вважала потрібним викорінювати 
старі українські порядки й установи, невдоволення старшини гасити, розви-
ваючи в ній охоту до чинів та до жалування, себто до вислужування, а разом 
з тим народові виясняти кривди, які він має від поміщиків і старшини, щоб 
невдоволена старшина не могла на народі опертися.

Стара се була програма, ще з Петрових часів, але Катерина поставила її 
особливо ясно, провадила уперто і в значній мірі здійснила.

Ще в 1763–1764 рр. вона скасувала старий козацький устрій на Сло-
бідщині. З Гетьманщиною пождала довше і тільки знищивши Січ, головно в 
1780-х рр., покасувала українські порядки й тут.

В 1783 р. скасовано козацьку службу і козацькі полки: перемінено їх на 
полки карабінерські, як перед тим Слобідські перемінено на гусарські. Пол-
ковників увільнено від служби, надавши їм чин бригадирський, іншій старшині 
лишено її на волю – служити в нових регулярних полках або увільнитися від 
служби; козаки зісталися як особливий стан свобідного селянства, з котрого 
комплектувалися отсі нові полки. Все інше селянство прирівняно до селянства 
московського.

Того ж самого року зрівняно міста українські з містами московськими, 
а старшину українську – з дворянством московським. Вказано, які чини і 
служби козацькі дають права дворянські, і так відділено різко старшину від 
козацтва службового як осібну верству.

Нарешті давнє скасування церковної самостійності закінчено відібранням 
маєтностей монастирських і владичих. Монастирям визначені були штати: 
скільки має бути монахів і на них призначено було платню зі скарбу держав-
ного (казни), а маєтності відібрано в казну.

Українське громадянство мовчки прийняло се скасування до решти старого 
устрою, жалувало за ним, але мало хто відважався виступати з тими жалями. 
Декотрі сторони нової реформи – як придбання прав дворянських, остаточне 
закріпощення селян – могли навіть подобатися старшині. Інші жадібно чекали 
при сім скасуванні нових нагород для всіх послушних і вірних та силкувалися 
пролізти на перші місця в новім устрої, до великих чинів і багатого “жалова-
нія”. І панство здебільшого забувало свою стару Гетьманщину, потішаючися 
достатками, багатством, котре приносила забезпечена новими порядками 
кріпацька праця. А й зітхаючи за старовиною, пильно заходилося коло служби 
у нового правительства, у нового начальства. І так справді, як сподівалася 
колись цариця Катерина, пропадали у нього давні змагання до вольності, до 
політичних прав серед заходів коло “чинів та жалованія”.

Тільки нарід український не мав себе чим потішити в кріпацькій неволі 
своїй. Правительство з новими порядками обіцяло йому свободу від кривд 
старшинських, від “малих тиранів” – поміщиків, а на ділі сі нові порядки 
зміцнили власть панів над мужиком, небувало і безмежно, і тепер уже не було 
селянству ні виходу, ні просвіту. І своє розчарування й зневіру в нові порядки 
народ вилив у славній пісні про світову неправду:

Нема в світі правди, правди не зіскати, 
Бо тепер неправда стала правдувати. 
Уже тепер правда в панів у темниці, 
А щира неправда з панами в світлиці! 
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60. Кінець українських порядків. Знищивши Запорозьку Січ, цариця 
Катерина взялась до решти виводити все, що ще зісталось від української 
державності, від українських вольностей, і просто-таки від тих порядків, ко-
трими Україна відріжнялась від Росії. Такий намір у неї від самого початку 
був, як тільки вона царицею стала, і скасування гетьманського уряду було 
тільки початком того. Призначаючи по відставленні Розумовського свого 
генерал-губернатора Румянцева, цариця дала йому інструкцію, чого він має 
пильнувати, і в ній виразно поставила свою програму: що треба зробити з 
Україною.

Вона наказувала йому зробити докладний перепис всеї людності України, 
з усіми землями й всім маєтком. Румянцев справді се зробив, – ся перепись 
зісталась дуже важним джерелом для пізнання тодішнього українського жит-
тя. Але цариці й Румянцеву вона була потрібна для того, щоб виміркувати, 
які податки можна завести з України. Досі простого податку з української 
людності до царського скарбу завести не вдавалось, цариця хотіла сього до-
битись і добилась справді: від сього часу Україна починає давати царському 
скарбові великі доходи.

Далі цариці не подобалися українські вольності – особливо те, що селян-
ство не було ще вповні закріпощене – що люди могли свобідно переходити 
від пана до пана, чого вже давно не було в Московщині. Зараз же видано 
указ против свобідного переходу селян, вважаючи його шкідливим для їх 
добробуту, – мовляв, від тих переходів вони не можуть жити заможно й 
господарно, тому на будуче заборонено переходити від одного пана до другого 
без письменного дозволу свого пана. Сим указом пани покористувалися на 
те, аби скріпити й збільшити свою власть над селянами, а селяни, занепокоєні 
сими заходами коло останнього закріпощення, самі ще більше почали пере-
ходити й тікати від своїх панів. Тоді указом 1783 р., заводячи нові податки 
на Україні, вже зовсім заборонено селянам виходити з того місця, де кого 
застала ревізія – аби в казьонних податках не було замішання. Сим закін-
чилося закріпощення українського селянства й підведено його під “загальні 
державні постанови” – під ті закони, на які спиралося гірке тодішнє кріпацтво 
в землях московських. Але цариці взагалі не подобалось усе, чим ріжнилась 
Україна від Московщини. Їй хотілось, щоб громадянство українське й весь 
нарід вповні злився в одно з московським і нічим від нього не відріжнявся, 
тим часом бачила відчуження, як вона казала, “внутрішню ненависть” укра-
їнців до великоросів і московського правительства, або, як вона іншим разом 
казала, “развратноє мнhніе, по коему малоросіяне постановляют себя народом 
от здhшняго совсhм отличным”. Для того вважала потрібним викорінювати 
старі українські порядки й установи, невдоволення старшини гасити, розви-
ваючи в ній охоту до чинів та до жалування, себто до вислужування, а разом 
з тим народові виясняти кривди, які він має від поміщиків і старшини, щоб 
невдоволена старшина не могла на народі опертися.

Стара се була програма, ще з Петрових часів, але Катерина поставила її 
особливо ясно, провадила уперто і в значній мірі здійснила.

Ще в 1763–1764 рр. вона скасувала старий козацький устрій на Сло-
бідщині. З Гетьманщиною пождала довше і тільки знищивши Січ, головно в 
1780-х рр., покасувала українські порядки й тут.

В 1783 р. скасовано козацьку службу і козацькі полки: перемінено їх на 
полки карабінерські, як перед тим Слобідські перемінено на гусарські. Пол-
ковників увільнено від служби, надавши їм чин бригадирський, іншій старшині 
лишено її на волю – служити в нових регулярних полках або увільнитися від 
служби; козаки зісталися як особливий стан свобідного селянства, з котрого 
комплектувалися отсі нові полки. Все інше селянство прирівняно до селянства 
московського.

Того ж самого року зрівняно міста українські з містами московськими, 
а старшину українську – з дворянством московським. Вказано, які чини і 
служби козацькі дають права дворянські, і так відділено різко старшину від 
козацтва службового як осібну верству.

Нарешті давнє скасування церковної самостійності закінчено відібранням 
маєтностей монастирських і владичих. Монастирям визначені були штати: 
скільки має бути монахів і на них призначено було платню зі скарбу держав-
ного (казни), а маєтності відібрано в казну.

Українське громадянство мовчки прийняло се скасування до решти старого 
устрою, жалувало за ним, але мало хто відважався виступати з тими жалями. 
Декотрі сторони нової реформи – як придбання прав дворянських, остаточне 
закріпощення селян – могли навіть подобатися старшині. Інші жадібно чекали 
при сім скасуванні нових нагород для всіх послушних і вірних та силкувалися 
пролізти на перші місця в новім устрої, до великих чинів і багатого “жалова-
нія”. І панство здебільшого забувало свою стару Гетьманщину, потішаючися 
достатками, багатством, котре приносила забезпечена новими порядками 
кріпацька праця. А й зітхаючи за старовиною, пильно заходилося коло служби 
у нового правительства, у нового начальства. І так справді, як сподівалася 
колись цариця Катерина, пропадали у нього давні змагання до вольності, до 
політичних прав серед заходів коло “чинів та жалованія”.

Тільки нарід український не мав себе чим потішити в кріпацькій неволі 
своїй. Правительство з новими порядками обіцяло йому свободу від кривд 
старшинських, від “малих тиранів” – поміщиків, а на ділі сі нові порядки 
зміцнили власть панів над мужиком, небувало і безмежно, і тепер уже не було 
селянству ні виходу, ні просвіту. І своє розчарування й зневіру в нові порядки 
народ вилив у славній пісні про світову неправду:

Нема в світі правди, правди не зіскати, 
Бо тепер неправда стала правдувати. 
Уже тепер правда в панів у темниці, 
А щира неправда з панами в світлиці! 
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Уже тепер правда в панів у порога, 
А щира неправда сидить кінець стола! 
Уже тепер правду ногами топтають, 
А щиру неправду медом напувають. 
Десь, ти, правдо, вмерла чи ти заключена, 
Що тепер неправда увесь світ зажерла! 
Тільки в світі правди, що рідная мати. 
Де би ми її могли в світі одіскати? 
Ой, орлице-мати! Де ж тебе нам взяти? 
Тебе ні купити, ані заслужити!
Коли б тебе, правдо, в світі увидіти! 
Орловими крильми раді б ми летіти! 
Ох, як же тим діткам без матері бути? 
Та щодня заплачуть, не можуть забути! 
Вже ж бо кінець віку отсе приблизився. 
Хоч рідного брата тепер стережися. 
І з ним на суд стати – правди не зіскати, 
Тільки сріблом-златом панів насищати. 
Хто по правді судить, то того карають, 
А хто не по правді, того поважають.

61. Україна Правобережна. Гайдамаччина. Разом з тим, як руйнува-
лися в другій половині XVIII в. українські порядки на лівім боці Дніпра та на 
Запорожжі, великі зміни робилися також і на Правобережжі та в Західній 
Україні, творячи нові обставини й нові підстави українського життя.

Поки трималась козаччина на Лівобережжі, в Гетьманщині та на Запо-
рожжі, Правобережжя жило її поміччю, а як не поміччю, то хоч надіями на неї.

В Київщині та Брацлавщині – по Случ, по Бар та Меджибіж – козач-
чина з Польщею боролись сильно і довго, не хотіла даватись полякам. Але як 
розділилась Україна на Правобічну та Лівобічну, як Москва сама відпустила 
Польщі Правобічну Україну, вже трудніше стало боротись. Люди, наскучив-
ши тією війною, не хотячи під Польщею бути, стали тікати за Дніпро. А як 
Дорошенко піддався, то козацьке та московське військо перегнало за Дніпро 
й решту людей, які ще зісталися в Полудневій Київщині.

Потім, як то вже згадувалось, Семен Палій та інші полковники почали 
тут заводити козаччину наново, людей до неї скликати. Багато й з-за Дніпра 
сюди назад тікало, скоштувавши нової задніпрянської панщини. Як трохи 
змоглась та козаччина, надумав Палій з-під Польщі відірватись і пристав до 
Мазепи. Мазепа його позбувся, а правобічні полки при собі лишив.

Але правобічна козаччина недовго потім простояла. Як по невдалій ві-
йні з турками цар Петро вдруге відступив ті краї Туреччині, то велів знову 
людей перегнати за Дніпро. Забрала, одначе, ті краї не Туреччина, а Польща 
(в 1714 р.). Стали збиратись на тутешні краї знову польські пани, внуки та 
правнуки тих, що панували тут перед Хмельниччиною. Почали людей скли-

кати, села та міста наново закладати, обіцяючи їм ріжні полегкості на довгі 
літа. Стали люди стягатись, і незадовго залюднилась наново та Київщина й 
Брацлавщина.

Але люди пам’ятали про недавню козаччину й на тутешніх панів лихим 
оком поглядали. Особливо, як проминули вільні літа та позаводили пани пан-
щину. Не мирилися люди з нею. Збирались ватаги ріжного вільного люду, 
волочились по тутешніх краях та панів розбивали. Прозвано їх гайдамаками. 
Як запорожці з-під татар вернулись, то від них найбільше привідці до таких 
ватаг гайдамацьких виходили, а до них ріжні люди приставали, як вони на 
Україну проходили, – палили та руйнували панські двори. Для оборони пани 
держали двірських козаків – зі своїх підданих набирали та військовій муштрі 
вчили, але й сі не раз до гайдамаків приставали проти своїх панів. В 1734 р., 
як умер тодішній польський король і пани сварились між собою та бились, 
кому новим королем бути, то гайдамаччина тоді мало не цілу Київщину, Брац-
лавщину й Поділля зайняла. Селянство піднялось на панів. В Брацлавщині 
знайшовся полковник Верлан: він був старшим над двірськими козаками у 
одного пана, пристав до повстання, заходився між селянами заводити козач-
чину, творити з селян козацькі полки. Насилу поляки потім, як уже короля 
вибрано, задушили те повстання, і то не своєю силою, а упросивши до помочі 
московське військо.

Потім знову дуже сильна гайдамаччина й повстання народне було в 1750 р., 
а ще більше в 1768 р. Се було найбільше й звалось Коліївщиною. Описав її 
Шевченко з того, як люди про неї оповідали. Пісень про неї чимало зложено. 
Тоді поляки пробували в Київщині унію завести, а православні не давались.

Уніятські власті бралися до кар і насильств, непослушних саджали до 
в’язниці й карали ріжними карами та настановляли від себе уніятських духо-
вних. Супроти сих польських утисків православні просили помочі й оборони 
у російського правительства, що здавна взяло на себе роль оборонця право-
славних у Польщі.

Заступство се, одначе, не зробило особливих перемін, а тим часом між 
народом по Київщині від чуток про царицине заступництво почався великий 
рух; проганяли попів-уніятів або змушували їх приставати на православ’я. 
Уніятські духовні взялися до ще сильніших способів примусу, кар, настра-
шувань. Серед сього заворушення не раз діялися й незвичайно нелюдські, 
огидні події, як, наприклад, оспіване Шевченком убиття титаря в Млієві. У 
нього ся подія описана на основі усних оповідань і через те досить змінена; 
сучасне оповідання, списане зараз по події, розказує, що того мліївського 
титаря Данила Кушніра, чоловіка побожного і справедливого, замучено за 
те, що важився сховати дароносицю церковну, з наказу громади, що не хотіла 
допустити до своєї церкви попа-уніята. Хоч Данило дароносицю прийняв і 
сховав з усякою побожністю, але на нього видумано, буцім він з нею ходив 
до корчми й пив з неї горілку, і за се йому спалено живому руки, обмотавши 
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Уже тепер правда в панів у порога, 
А щира неправда сидить кінець стола! 
Уже тепер правду ногами топтають, 
А щиру неправду медом напувають. 
Десь, ти, правдо, вмерла чи ти заключена, 
Що тепер неправда увесь світ зажерла! 
Тільки в світі правди, що рідная мати. 
Де би ми її могли в світі одіскати? 
Ой, орлице-мати! Де ж тебе нам взяти? 
Тебе ні купити, ані заслужити!
Коли б тебе, правдо, в світі увидіти! 
Орловими крильми раді б ми летіти! 
Ох, як же тим діткам без матері бути? 
Та щодня заплачуть, не можуть забути! 
Вже ж бо кінець віку отсе приблизився. 
Хоч рідного брата тепер стережися. 
І з ним на суд стати – правди не зіскати, 
Тільки сріблом-златом панів насищати. 
Хто по правді судить, то того карають, 
А хто не по правді, того поважають.

61. Україна Правобережна. Гайдамаччина. Разом з тим, як руйнува-
лися в другій половині XVIII в. українські порядки на лівім боці Дніпра та на 
Запорожжі, великі зміни робилися також і на Правобережжі та в Західній 
Україні, творячи нові обставини й нові підстави українського життя.

Поки трималась козаччина на Лівобережжі, в Гетьманщині та на Запо-
рожжі, Правобережжя жило її поміччю, а як не поміччю, то хоч надіями на неї.

В Київщині та Брацлавщині – по Случ, по Бар та Меджибіж – козач-
чина з Польщею боролись сильно і довго, не хотіла даватись полякам. Але як 
розділилась Україна на Правобічну та Лівобічну, як Москва сама відпустила 
Польщі Правобічну Україну, вже трудніше стало боротись. Люди, наскучив-
ши тією війною, не хотячи під Польщею бути, стали тікати за Дніпро. А як 
Дорошенко піддався, то козацьке та московське військо перегнало за Дніпро 
й решту людей, які ще зісталися в Полудневій Київщині.

Потім, як то вже згадувалось, Семен Палій та інші полковники почали 
тут заводити козаччину наново, людей до неї скликати. Багато й з-за Дніпра 
сюди назад тікало, скоштувавши нової задніпрянської панщини. Як трохи 
змоглась та козаччина, надумав Палій з-під Польщі відірватись і пристав до 
Мазепи. Мазепа його позбувся, а правобічні полки при собі лишив.

Але правобічна козаччина недовго потім простояла. Як по невдалій ві-
йні з турками цар Петро вдруге відступив ті краї Туреччині, то велів знову 
людей перегнати за Дніпро. Забрала, одначе, ті краї не Туреччина, а Польща 
(в 1714 р.). Стали збиратись на тутешні краї знову польські пани, внуки та 
правнуки тих, що панували тут перед Хмельниччиною. Почали людей скли-

кати, села та міста наново закладати, обіцяючи їм ріжні полегкості на довгі 
літа. Стали люди стягатись, і незадовго залюднилась наново та Київщина й 
Брацлавщина.

Але люди пам’ятали про недавню козаччину й на тутешніх панів лихим 
оком поглядали. Особливо, як проминули вільні літа та позаводили пани пан-
щину. Не мирилися люди з нею. Збирались ватаги ріжного вільного люду, 
волочились по тутешніх краях та панів розбивали. Прозвано їх гайдамаками. 
Як запорожці з-під татар вернулись, то від них найбільше привідці до таких 
ватаг гайдамацьких виходили, а до них ріжні люди приставали, як вони на 
Україну проходили, – палили та руйнували панські двори. Для оборони пани 
держали двірських козаків – зі своїх підданих набирали та військовій муштрі 
вчили, але й сі не раз до гайдамаків приставали проти своїх панів. В 1734 р., 
як умер тодішній польський король і пани сварились між собою та бились, 
кому новим королем бути, то гайдамаччина тоді мало не цілу Київщину, Брац-
лавщину й Поділля зайняла. Селянство піднялось на панів. В Брацлавщині 
знайшовся полковник Верлан: він був старшим над двірськими козаками у 
одного пана, пристав до повстання, заходився між селянами заводити козач-
чину, творити з селян козацькі полки. Насилу поляки потім, як уже короля 
вибрано, задушили те повстання, і то не своєю силою, а упросивши до помочі 
московське військо.

Потім знову дуже сильна гайдамаччина й повстання народне було в 1750 р., 
а ще більше в 1768 р. Се було найбільше й звалось Коліївщиною. Описав її 
Шевченко з того, як люди про неї оповідали. Пісень про неї чимало зложено. 
Тоді поляки пробували в Київщині унію завести, а православні не давались.

Уніятські власті бралися до кар і насильств, непослушних саджали до 
в’язниці й карали ріжними карами та настановляли від себе уніятських духо-
вних. Супроти сих польських утисків православні просили помочі й оборони 
у російського правительства, що здавна взяло на себе роль оборонця право-
славних у Польщі.

Заступство се, одначе, не зробило особливих перемін, а тим часом між 
народом по Київщині від чуток про царицине заступництво почався великий 
рух; проганяли попів-уніятів або змушували їх приставати на православ’я. 
Уніятські духовні взялися до ще сильніших способів примусу, кар, настра-
шувань. Серед сього заворушення не раз діялися й незвичайно нелюдські, 
огидні події, як, наприклад, оспіване Шевченком убиття титаря в Млієві. У 
нього ся подія описана на основі усних оповідань і через те досить змінена; 
сучасне оповідання, списане зараз по події, розказує, що того мліївського 
титаря Данила Кушніра, чоловіка побожного і справедливого, замучено за 
те, що важився сховати дароносицю церковну, з наказу громади, що не хотіла 
допустити до своєї церкви попа-уніята. Хоч Данило дароносицю прийняв і 
сховав з усякою побожністю, але на нього видумано, буцім він з нею ходив 
до корчми й пив з неї горілку, і за се йому спалено живому руки, обмотавши 
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клоччям і смолою, а потім відрубано голову й прибито на палю на очах народу, 
силоміць пригнаного на се позорище (1766).

Все се страшенно хвилювало народ, виникали ріжні рухи, в яких брали 
участь і запорожці, й гайдамацькі ватаги, аж нарешті весною 1768 року ви-
никло велике повстання, звісне під назвою Коліївщини. Привід до того, як і 
в 1734 р., дав прихід російських військ. Тоді в Барі, на Поділлі, з початком 
1768 р. розпочалося повстання шляхти против польського правительства. За 
зроблені ним уступки Росії король просив царське правительство, щоб своїми 
військами приборкало се повстання, російське військо послано на Україну. 
Люди не розуміли се інакше, тільки, що Росія посилає своє військо на визво-
лення їх від Польщі. Пішли знову поголоски про царицині укази, навіть потім 
показувано копії такої “Золотої грамоти”, де наказувано знищити поляків і 
жидів і саме їх ім’я вигубити за кривди, які діються від них православній вірі. 
Сі копії були видумані, але їм вірили й люди, й самі проводирі повстання.

На чолі повстання став Максим Залізняк, запорожець, що перед тим 
довго пробував по монастирях. Приходили таким же чином і інші запорожці, і 
між ними йшла змова про повстання. З кінцем квітня 1768 р. Залізняк зібрав 
ватагу й недалеко Чигирина вийшов з Мотрониного лісу до Медведівки і, 
закликаючи людей до повстання, пішов відти через полудневу Київщину – на 
Жаботин, Смілу, Черкаси, Корсунь, Богуслав, Лисянку в Уманщину. По до-
розі здобував польські двори, помагав селянам проганяти й громити уніятських 
попів, поляків і євреїв. В Уманщині пристав до нього сотник двірських козаків 
Потоцького Іван Гонта, що мав у своїй обороні Умань, був він чоловік знач-
ний, обдарований панськими ласками, але коли піднялося повстання, рішив 
покинути панів і пристати до гайдамаків. Завів зносини з Залізняком і, коли 
той притяг під Умань, Гонта, вийшовши насупротив, пристав до нього. Разом 
з Гонтою й іншими козацькими ватагами Залізняк здобув Умань, де зібралася 
околична шляхта. Багато її тут пропало, хоч такої страшної різні, як потім 
поляки оповідали, в дійсності не було. За той час інші гайдамацькі ватажки 
громили шляхту й уніятів по інших околицях Київщини. Особливо уславився 
між ватажками своєю жорстокістю Яків Швачка. Головним пристановищем 
його був Фастів, туди до нього приводили зловлених ляхів і євреїв, їх там 
судили і вбивали: слідча комісія нарахувала потім таких вбитих до 700 душ. 
Народна пісня так оспівала його страшне криваве діло:

Ой хвалився та батько Швачка, 
Та до Хвастова йдучи – 
Ой будемо драти, панове молодці, 
З китайки онучі.
Та ходить Швачка та по Хвастові
Та у жовтих чоботях –
Ой вивішав жидів, ой вивішав ляхів
Та на панських воротях.

Повстання, одначе, не тривало сим разом довго. Коли приборкано Барське 
повстання, поляки попросили російських начальників помогти їм вгамувати 
повстання гайдамацьке. Цариця Катерина, занепокоєна поголосками про її 
грамоти, що ними піднято повстання, видала маніфест, вирікалась тих фаль-
шивих грамот і гайдамаків, а свому війську наказала знищити гайдамаків. 
Гайдамаки, вважаючи росіян своїми союзниками, не стереглися їх, тому їх 
легко вдалося половити й розігнати. Один полковник, прийшовши під Умань, 
закликав до себе Гонту й Залізняка й арештував їх, коли ті до них прибули; 
подібне сталося з іншими ватажками. Російських підданих відіслано на суд у 
Київ, польських віддано польському начальству, що справляло лютий суд на 
місці, побиваючи багато людей на смерть або засуджуючи на ріжні люті муки. 
Так тяжкими муками замучено Гонту і багатьох інших; сучасники-поляки опо-
відають страхіття, особливо про рейментаря польського Стемпковського, як 
він забивав і калічив людей. Тих, що не були вбиті відразу, судили потім ще 
перед судом в м. Кодні й засуджували на ріжні кари, найбільше на кару смерті.

Ой зв’язали та попарували,
Ой як голубців у парці,
Ой засмутилась уся Україна,
А як сонечко в хмарці, –

згадує пісня сумний кінець останнього великого повстання на Правобе-
режжі.

Шляхта польська, правда, і потім полохалася від поголосок про гайдама-
ків, про Гонтиного сина, що збирається йти їх різати; особливо великий такий 
пополох був на Волині 1788 р. Але повстання не було. Знищено Запорожжя, 
придавлено українське життя в Гетьманщині – затихла під панською рукою 
й Правобічна Україна.

62. Україна Західна. Унія. Західна Україна – Галичина, Західне По-
ділля (де Кам’янець і Проскурів) і Волинь на захід Случу козацьким рухом 
була тільки зачеплена. Коли козацьке військо після Пилявців в 1648 р. при-
йшло під Львів, вся Галичина піднялась. Але Хмельницький тоді при кінці 
року замирився з королем, вивів своє військо на Случ, за Меджибіж і Бар. 
Польське військо й пани вернулись назад, всіх, хто приставав до козаків і 
повставав, почали карати. Люди більш сміливі й завзяті повтікали, пови-
ходили на козацьку Україну, а ті, що зісталися, мусили ще нижче похилити 
голову під польським пануванням. Особливо потім, як козаччина ослабла на 
Правобережжі, як Москва відпустила його Польщі, й національне політичне 
життя пересунулось за Дніпро, а на правім боці світивсь один тільки Київ, 
відділений кордоном від решти Правобічної України.

В сих обставинах в другій половині XVII в. українське національне життя 
дуже швидко підупадає в Західній Україні.

Незвичайно скоро польщаться останки православної шляхти не тільки в 
Галичині й на Поділлі, але навіть на Волині й в тих частях київського Полісся, 
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клоччям і смолою, а потім відрубано голову й прибито на палю на очах народу, 
силоміць пригнаного на се позорище (1766).

Все се страшенно хвилювало народ, виникали ріжні рухи, в яких брали 
участь і запорожці, й гайдамацькі ватаги, аж нарешті весною 1768 року ви-
никло велике повстання, звісне під назвою Коліївщини. Привід до того, як і 
в 1734 р., дав прихід російських військ. Тоді в Барі, на Поділлі, з початком 
1768 р. розпочалося повстання шляхти против польського правительства. За 
зроблені ним уступки Росії король просив царське правительство, щоб своїми 
військами приборкало се повстання, російське військо послано на Україну. 
Люди не розуміли се інакше, тільки, що Росія посилає своє військо на визво-
лення їх від Польщі. Пішли знову поголоски про царицині укази, навіть потім 
показувано копії такої “Золотої грамоти”, де наказувано знищити поляків і 
жидів і саме їх ім’я вигубити за кривди, які діються від них православній вірі. 
Сі копії були видумані, але їм вірили й люди, й самі проводирі повстання.

На чолі повстання став Максим Залізняк, запорожець, що перед тим 
довго пробував по монастирях. Приходили таким же чином і інші запорожці, і 
між ними йшла змова про повстання. З кінцем квітня 1768 р. Залізняк зібрав 
ватагу й недалеко Чигирина вийшов з Мотрониного лісу до Медведівки і, 
закликаючи людей до повстання, пішов відти через полудневу Київщину – на 
Жаботин, Смілу, Черкаси, Корсунь, Богуслав, Лисянку в Уманщину. По до-
розі здобував польські двори, помагав селянам проганяти й громити уніятських 
попів, поляків і євреїв. В Уманщині пристав до нього сотник двірських козаків 
Потоцького Іван Гонта, що мав у своїй обороні Умань, був він чоловік знач-
ний, обдарований панськими ласками, але коли піднялося повстання, рішив 
покинути панів і пристати до гайдамаків. Завів зносини з Залізняком і, коли 
той притяг під Умань, Гонта, вийшовши насупротив, пристав до нього. Разом 
з Гонтою й іншими козацькими ватагами Залізняк здобув Умань, де зібралася 
околична шляхта. Багато її тут пропало, хоч такої страшної різні, як потім 
поляки оповідали, в дійсності не було. За той час інші гайдамацькі ватажки 
громили шляхту й уніятів по інших околицях Київщини. Особливо уславився 
між ватажками своєю жорстокістю Яків Швачка. Головним пристановищем 
його був Фастів, туди до нього приводили зловлених ляхів і євреїв, їх там 
судили і вбивали: слідча комісія нарахувала потім таких вбитих до 700 душ. 
Народна пісня так оспівала його страшне криваве діло:

Ой хвалився та батько Швачка, 
Та до Хвастова йдучи – 
Ой будемо драти, панове молодці, 
З китайки онучі.
Та ходить Швачка та по Хвастові
Та у жовтих чоботях –
Ой вивішав жидів, ой вивішав ляхів
Та на панських воротях.
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що не були захоплені казаччиною. На тутешніх шляхетських зборах-сойми-
ках, де раніше верховодили українці, все рідше й слабше підіймаються голоси 
на оборону православної віри й української народності, а в останній чверті 
XVII в. і зовсім замовкають. Зіставшися без помочі шляхетської, упадають 
і міщанські братства, тим більше, що взагалі міщанство зовсім марніє під 
тяжкою рукою всевласної шляхти.

Правительство ж зі свого боку пильнувало ослабити зв’язки зі Східною 
Україною й іншими православними краями. С о й м  п і д  к а р о ю  с м е р т і 
й  з а б и р а н н я  м а є т к у  з а б о р о н и в  в и ї з д и т и  п р а в о с л а в н и м  з а 
г р а н и ц ю  й  п р и ї з д и т и  з - з а  г р а н и ц і ,  м а т и  з н о с и н и  з  п а т р і а р -
х а м и  й  в і д д а в а т и  їм на рішення справи віри. Братствам наказано у всім 
бути підвласними владикам, а в яких-небудь суперечках віддавати справу на 
розсуд не патріархів, а судів польських. І заразом роблено нові заходи, щоб 
перетягнути на унію православних владик і інше вище духовенство.

Помічником польського правительства в сім ділі став владика львівський 
Йосиф Шумлянський. Він перейшов замолоду на унію; потім, щоб стати 
владикою львівським, перейшов назад на православну віру, а, діставши 
владицтво львівське, став з іншими духовними змовлятися про те, щоб пере-
вести православних на унію. Був у тій змові Інокентій Винницький, що ніяк 
не міг дістати владицтва перемиського, Варлам Шептицький, що хотів стати 
владикою холмським; сам Шумлянський хотів дістати в свої руки завідування 
митрополичими маєтками, потім, як правительство польське викурило митро-
полита Тукальського, посадивши без всякої причини до в’язниці. Прочувши 
про такі заміри сих людей, король задумав перевести на соборі приєднання 
православних до унії й на 1680 р. визначив собор у Львові, покликавши туди 
православних і уніятів. Але Шумлянський і його товариші, навчені досвідами 
Берестейської унії, не хотіли вести діла так відкрито: вони на собор не стави-
лися і удавали зовсім непричетних до того. Луцькі братчики заявили перед 
королем протест против соборного трактування справи без участі патріархів, 
і з собору нічого не вийшло, а Шумлянський пояснив королеві й правитель-
ственим кругам, що діло треба вести потайки, визначати на владицтво людей, 
прихильних унії, можливо затирати ріжницю між унією й православ’ям, а 
заразом робити всякі полегшення й привілегії духовенству уніятському.

Правительство польське прийняло сей хитрий план і потім вело таку 
лінію, як радив Шумлянський: роздавало православні владицтва людям, які 
обіцяли бути уніятами, митрополичі права надало Шумлянському, забирало 
маєтки православних владик і монастирів заграничних та віддавало йому й 
іншим своїм людям. Православних у всім обмежало, права коли які призна-
вало, то тільки за уніятами – на соймі видано закон, що тільки уніяти можуть 
займати уряди міські, а в Кам’янці, що тоді вернувся під Польщу від турків, 
заборонено мешкати євреям і православним. З унією відкрито не виступало, 

і владики також тільки роздавали від себе всякі кращі місця людям, прихиль-
ним до унії. Так за кільканадцять літ сим хитрим способом підточили вони в 
самім корені православне життя, і нарешті в 1700 р. Шумлянський вважав 
уніятську справу вже настільки доспілою, що рішив проголосити унію. Він 
явно повторив присягу на унію, потайки зложену ним тому двадцять літ, і 
почав у своїй єпархії – в Галичині й на Поділлі – заводити унію явно.

Справді, православ’я настільки вже було підкопане, що духовенство не 
важилося противитися унії. Братство львівське пробувало спротивитися, але 
Шумлянський, напавши з вояками гетьмана польського, силоміць вирубав 
двері в церкву братську і відправив тут уніятську службу. Братчики, одначе, 
не хотіли прийняти унії, на насильства Шумлянського скаржилися королеві, 
і той потвердив братські права, але все-таки против натиску поляків і свого 
владики вони не могли устоятися. 1704 р., коли шведи обложили Львів і за-
хотіли контрибуції, польське начальство звернуло сю контрибуцію на братство, 
братчикам прийшлося віддати всі гроші й дорогоцінності на 120 тис. золотих. 
Зісталися ні з чим, а Шумлянський, щоб підірвати їх одиноке джерело до-
ходу – друкування книжок, заложив при своїй катедральній церкві свою 
друкарню для конкуренції. Сього останнього удару братчики не витримали 
й покорилися Шумлянському, прийняли унію. Унія запанувала в Львівській 
і Подільській єпархії.

На кілька літ скорше, в 1691 р., проголосив унію в своїй Перемиській 
єпархії Ін. Винницький і став силоміць переводити на унію тутешні парафії, 
а на непокірних скаржився світським властям, щоб їх примусили до покори 
як свому законному пастиреві. Число таких непокірних зменшалося через сі 
примуси і кари з року на рік, і наступник Винницького міг уже похвалитися, 
що в його єпархії нема уже ні одної православної церкви.

Трохи пізніше попала в уніятські руки єпархія Волинська (Луцька), і тут 
також почали силоміць навертати парафії на унію. В першій половині XVIII в. 
вся Західна Україна була вже переведена на унію, і уніятське духовенство 
стало поширювати її також і в Київщині, тільки тут не пішло так легко, се 
ми вже бачили.

63. Упадок культурного і національного українського життя. Зі 
сказаного видно, яке значіння мала козацька Лівобічна Україна в тім часі. 
Потім, як так затихло громадське й культурне життя в Україні Західній, все, 
чим жила Україна, зібралось в Гетьманщині, – нею жив увесь український 
нарід, і коли й знову стало упадати українське життя, коли пропала Гетьман-
щина та Січ-мати, здавалось, що вже українському народові прийшов кінець.

Знищено всі ті організовані форми, які довгою і тяжкою працею, потом 
і кров’ю своєю сотворили покоління кращих українських людей для захисту 
свободи й свого національного життя. Зісталась українська маса народна роз-
порошена й беззахисна супроти натиску чужого права, чужої власті, чужого 
панства.
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що не були захоплені казаччиною. На тутешніх шляхетських зборах-сойми-
ках, де раніше верховодили українці, все рідше й слабше підіймаються голоси 
на оборону православної віри й української народності, а в останній чверті 
XVII в. і зовсім замовкають. Зіставшися без помочі шляхетської, упадають 
і міщанські братства, тим більше, що взагалі міщанство зовсім марніє під 
тяжкою рукою всевласної шляхти.
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г р а н и ц ю  й  п р и ї з д и т и  з - з а  г р а н и ц і ,  м а т и  з н о с и н и  з  п а т р і а р -
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Берестейської унії, не хотіли вести діла так відкрито: вони на собор не стави-
лися і удавали зовсім непричетних до того. Луцькі братчики заявили перед 
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Галичину й Волинь уже давно опанувала польщина, тепер захопила й 
Київщину. Селянство працювало, як худоба в ярмі, на польських панів. Хто 
за його право хотів обстати, тому була одна дорога – до в’язниці та до Сибі-
ру. А що з українського люду хоч трошечки догори підносилось, те зачинало 
говорити по-польськи, присвоювало собі польські звичаї й поведінки. Попи, 
ченці ледве що читати вміли руське письмо, і для них видавались слов’янські 
церковні книги з польськими поясненнями. Ледве-не-ледве коли виходила 
“руська” книжка, та й то церковна. В школах монастирських (так званих 
базиліянських) вчили по-польськи. Тільки дяки-бакалярі вчили по селах 
руського читання та письма.

Коли з початком XVIII в. унія запанувала тут, се виглядало, як остання 
побіда польщини. Значить, зломився український дух під натиском урядовим 
й інтригами церковними. Так поляки на се й дивились – що унія буде тільки 
ступенем до переходу тутешнього люду до католицтва й польщини.

Тільки самі поляки своє діло попсували, бо унію зневажали – мали її за 
щось нижче від католицької віри, за віру мужичу. Тому й унія не затерла гра-
ниці між польським і українським, і згодом, як народ привик до неї, стала унія 
такою ж “руською вірою”, прикметою тутешнього галицького українського 
люду, а відміною від польського, як перед тим була віра православна. На По-
діллі ж, на Волині та в Київщині, де була завелась унія, скасувало її російське 
правительство, як сі землі перейшли до Польщі. Найдовше задержалась вона 
в Холмщині й на Підляшші, – аж 1876 р. скасовано її тут силоміць, проти 
бажання народу, що встиг уже призвичаїтись до унії, як до своєї віри. Тому 
багато людей, не хотячи стати православними, послухало поляків, попере-
ходило на католицьку віру і через те в значній часті спольщилось.

По Гетьманщині ж на Україні Лівобічній та на Слобідщині разом з тим, 
як упадала українська державність, все більше ширилась московщина.

Про се всякими способами старалось російське правительство не тільки, 
щоб на Україні не було інакшого устрою, але щоб українці нічим не ріжнились 
від великоросіян, прийняли їх мову, звичаї й з ними зовсім змішались. Ще 
як Мазепу настановлювано на гетьманство, то бояри московські наказали 
гетьманові й старшині пильнувати того, щоб українці женилися з великоро-
сіянками, і всякими іншими способами дбати про те, щоб український народ 
тісніше злучити з великоросійським. Аби не було й знаку, що Україна – то 
щось осібне. Цар Петро 1720 р. заборонив друкувати книжки українською 
мовою або такою книжною мовою, що хоч трохи заносила українською, а ріж-
нилась від уживаної в великоросійських краях, велів, щоб не було в українських 
книжках ніякого “особаго нарhчія”. До того визначено осібних наглядачів, 
“цензорів”, аби переглядали книжки. Навіть як схотіли в Києві видрукувати 
“Акафист” св. Варварі, написаний самим київським митрополитом, наперед 
велено перекласти його на великоросійську мову.

І пізніше так було. За цариці Катерини лавра Київська просила позволити 
їй українські букварі надрукувати, бо російських люди на Україні не хочуть 
купувати, – то й того не позволено. По школах почали вчити по-російськи, 
і хлопцям учителі мали виправляти мову, аби говорили й вимовляли так, як 
великороси. Навіть по церквах велено, читаючи або служачи, так слова ви-
мовляти, як великороси вимовляють. Хотіло правительство, щоб українці 
згодом зовсім на великоросійську мову перейшли, а свою закинули.

Для того не позволяло й не хотіло, щоб на Україні заводилися свої вищі 
школи, університети, чого українці добивалися здавна, ще від часів Гадяцької 
унії.

Тоді вони собі вимовили в польського уряду, що Київська Могилянська 
академія матиме такі права, як Краківський університет, і ще в іншім котрімсь 
місті українці можуть собі фундувати вищу школу з університетськими пра-
вами. Тоді сих планів не вдалось здійснити, через війни й чвари, зісталась 
тільки Київська академія, яка в першій половині XVIII в. прожила свої 
часи найбільшого розвитку. Вона мала талановитих професорів, що чимало 
зробили для українського письменства (як Митрофан Довганевський, Юрій 
Кониський, Микола Козачинський, автори драм і інших творів), мала багато 
студентів (більш як тисячі), але все менше вдоволяла українське громадянство, 
яке хотіло мати школу світську.

В 1760 р. українська старшина добивалась позволення, щоб Київську 
академію перемінено на повний університет з богословським факультетом, а 
другий, світський університет щоб заложити в тодішній українській столиці 
Батурині. Але російське правительство не бажало, щоб українська молодь 
виховувалась у себе дома, в своїм дусі і культурнім окруженні. Краще хотіло, 
щоб вона йшла до шкіл російських – набиралась російського духу.

Правда, українську старшину й не приходилось до того дуже силувати 
та нагинати. Вона й сама тоді старалась як можна більше відріжнитись від 
українського люду, з-поміж котрого вийшла так недавно. Посилала своїх дітей 
в школи московські, німецькі, навіть польські, не тільки для кращої науки, але 
також і для того, щоб вони відзвичаїлись від української мови та українських 
навичок. Щоб люди справді вірили, що то вони “благородні”, та забули, що 
їх діди були такими ж самими гречкосіями, як ті їх “піддані”, котрими вони 
тепер торгували та міняли, як собак.

Через те ж, а також і для того, аби піддобритись російському правитель-
ству, заробити собі гарну службу або маєтність, тислись українські старше-
нята на службу до Петербурга, до Москви й там справді ставали чистими 
росіянами, яким потім уже українське слово й українські звичаї “смерділи 
дьогтем”, здавались “мужичими”. Працювали для культури й письменства 
російського, збагачували його своєю працею, помагали йому піднятись, а про 
своє письменство й мову не дбали, бо тут нічого не можна було добитись, 
ніякої фортуни, а тільки біди від уряду.
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Галичину й Волинь уже давно опанувала польщина, тепер захопила й 
Київщину. Селянство працювало, як худоба в ярмі, на польських панів. Хто 
за його право хотів обстати, тому була одна дорога – до в’язниці та до Сибі-
ру. А що з українського люду хоч трошечки догори підносилось, те зачинало 
говорити по-польськи, присвоювало собі польські звичаї й поведінки. Попи, 
ченці ледве що читати вміли руське письмо, і для них видавались слов’янські 
церковні книги з польськими поясненнями. Ледве-не-ледве коли виходила 
“руська” книжка, та й то церковна. В школах монастирських (так званих 
базиліянських) вчили по-польськи. Тільки дяки-бакалярі вчили по селах 
руського читання та письма.

Коли з початком XVIII в. унія запанувала тут, се виглядало, як остання 
побіда польщини. Значить, зломився український дух під натиском урядовим 
й інтригами церковними. Так поляки на се й дивились – що унія буде тільки 
ступенем до переходу тутешнього люду до католицтва й польщини.

Тільки самі поляки своє діло попсували, бо унію зневажали – мали її за 
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ниці між польським і українським, і згодом, як народ привик до неї, стала унія 
такою ж “руською вірою”, прикметою тутешнього галицького українського 
люду, а відміною від польського, як перед тим була віра православна. На По-
діллі ж, на Волині та в Київщині, де була завелась унія, скасувало її російське 
правительство, як сі землі перейшли до Польщі. Найдовше задержалась вона 
в Холмщині й на Підляшші, – аж 1876 р. скасовано її тут силоміць, проти 
бажання народу, що встиг уже призвичаїтись до унії, як до своєї віри. Тому 
багато людей, не хотячи стати православними, послухало поляків, попере-
ходило на католицьку віру і через те в значній часті спольщилось.

По Гетьманщині ж на Україні Лівобічній та на Слобідщині разом з тим, 
як упадала українська державність, все більше ширилась московщина.

Про се всякими способами старалось російське правительство не тільки, 
щоб на Україні не було інакшого устрою, але щоб українці нічим не ріжнились 
від великоросіян, прийняли їх мову, звичаї й з ними зовсім змішались. Ще 
як Мазепу настановлювано на гетьманство, то бояри московські наказали 
гетьманові й старшині пильнувати того, щоб українці женилися з великоро-
сіянками, і всякими іншими способами дбати про те, щоб український народ 
тісніше злучити з великоросійським. Аби не було й знаку, що Україна – то 
щось осібне. Цар Петро 1720 р. заборонив друкувати книжки українською 
мовою або такою книжною мовою, що хоч трохи заносила українською, а ріж-
нилась від уживаної в великоросійських краях, велів, щоб не було в українських 
книжках ніякого “особаго нарhчія”. До того визначено осібних наглядачів, 
“цензорів”, аби переглядали книжки. Навіть як схотіли в Києві видрукувати 
“Акафист” св. Варварі, написаний самим київським митрополитом, наперед 
велено перекласти його на великоросійську мову.

І пізніше так було. За цариці Катерини лавра Київська просила позволити 
їй українські букварі надрукувати, бо російських люди на Україні не хочуть 
купувати, – то й того не позволено. По школах почали вчити по-російськи, 
і хлопцям учителі мали виправляти мову, аби говорили й вимовляли так, як 
великороси. Навіть по церквах велено, читаючи або служачи, так слова ви-
мовляти, як великороси вимовляють. Хотіло правительство, щоб українці 
згодом зовсім на великоросійську мову перейшли, а свою закинули.
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росіянами, яким потім уже українське слово й українські звичаї “смерділи 
дьогтем”, здавались “мужичими”. Працювали для культури й письменства 
російського, збагачували його своєю працею, помагали йому піднятись, а про 
своє письменство й мову не дбали, бо тут нічого не можна було добитись, 
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Здавалось, приходив уже кінець українській мові, а з нею й українському 
народові. Бо мова – се душа народу, і мало котрий народ живе й чує себе, 
втративши свою мову. А на Вкраїні тодішні навіть люди, що любили свій укра-
їнський нарід і хотіли для нього добра, приймали чужу мову, бо здавалось – 
українській мові вже прийшов край, уже вона вимирає, ні до чого не здатна.

На Вкраїні Лівобічній, в Чернігівщині та Харківщині, наприклад, у тих 
часах жив славний чоловік Григорій Сковорода, перший український філософ, 
себто такий чоловік, що роздумує над самими основами людського і світового 
життя, доводить всьому найперших причин. Він цурався панства, цурався ба-
гатства, любив простий нарід, ходив по Вкраїні, не маючи притулку, та навчав 
людей, як треба жити. Люди велико шанували його як мудрого й праведного 
чоловіка, любили слухати його пісні та байки й переймали з них багато. Але він 
складав їх не рідною українською мовою, а мішаною, ближчою до російської.

В Західній ж Україні – в Галичині й на Волині – навіть ті люди, що 
вірно любили свій нарід, сливе не писали вже інакше, як по-польськи, бо 
здавалось їм, що українська мова ні на що мудре не здатна, що то справді 
проста, мужича мова, та й годі.

Здавалось, кажу, що справді приходив кінець українству – в одній частині 
України – від московщини, в другій – від польщини. Але так не сталось, на 
щастя. І в самий той лютий, найгірший час, коли Вкраїна так підупала, починає 
справа повертати на ліпше, починає українство відроджуватись. Як дерево, 
що прив’яло було, здавалось, – уже й засихати починає, а потім від повітря, 
від води стане знову приходити до сили, відживе, відмолодиться, так почав 
оживати й український пень з його глибоким корінням, що сиділо в українськім 
ґрунті, коли повіяло на нього животворне повітря з європейського заходу.

64. Прилучення Галичини і Буковини до Австрії. Кінець Польщі. 
Перші знаки зміни на краще замітні в Західній Україні, в Галичині, коли 
вона від Польщі перейшла до Австрії. Розділ Польщі й перехід західних 
українських земель з цього погляду став важним поворотом, епохою в житті 
українських земель. З неї починається зміна на краще – хоч того й не мали 
на гадці сусідні держави, що заходилися розбирати Польщу між собою.

Не на користь вийшли полякам їх великі придбання в землях українських 
і литовських: здобування та заходи коло затримання сих земель знесилили 
саму Польщу, вона ослабла, стала здобиччю сусідніх сильніших, міцніше 
організованих держав.

Вже Хмельниччина задала Польщі такий сильний удар, що від нього вона 
не здужала поправитися. А від початків XVIII віку Польщею кермують не 
її правителі, а заграничні правительства. Вони не дають перевести в Польщі 
ніяких реформ, щоб вона не поправилася, не стала сильніша: мішаються при 
кождій нагоді в її внутрішні справи, підіймають через магнатів-запроданців 
повстання (конфедерації) і взагалі роблять все, що хочуть. А при тім все від 
часу до часу виникають ріжні проекти про те, щоб зовсім розібрати сю вели-

ку, але слабосилу, на живу нитку зшиту державу, – як то ми вже бачили за 
часів Хмельницького.

В початок свого панування цариця Катерина, з’єднавшися зі своїми 
одномисленниками в Польщі, ввела свої війська, посадила на королівстві 
польськім свого приятеля Станіслава-Августа Понятовського і хотіла під 
його ім’я кермувати по-своєму польськими справами. Головний привід до того 
давала справа православної віри в Польщі, котру російське правительство 
держало ніби в своїй опіці, а духовні православні до його помочі звертались 
у всяких своїх бідах. Польське правительство хотіло визволитися від росій-
ських впливів і думало скористати для того, що Росія ув’язалася в війну з 
Туреччиною, а за Туреччиною потягала Австрія, не хотячи дати Росії поши-
ритися далі на турецьких границях. Але зовсім несподіваний оборот дав тому 
всьому прусський король: він задумав собі скористатися з такої замотанини 
й дав таку думку, що Росія замість Туреччини нехай би поширилася коштом 
Польщі, а при тім і Пруссія та Австрія собі забрали б пограничні землі поль-
ські. Цариця Катерина не дуже охотилася на сей план, бо не хотіла ділитися 
Польщею, бажаючи задержати її цілу під своїми впливами. Але як Австрія 
почала хилитися до Туреччини, згодилася цариця на плани Пруссії, щоб її 
затримати на своїй стороні. Пішли переговори про се, і нарешті прийшло до 
такої угоди, що Росія справді зреклася своїх претензій на Молдову. Замість 
Молдови Росія взяла собі від Польщі пограничні землі білоруські, Австрія – 
Галичину, Пруссія – землі коло Балтійського моря. Так сталася умова між 
ними в 1772 р., і вислані до Польщі війська без війни позаймали кожде свою 
пайку, а сойм і правительство польське, настрашені або й закуплені, мусили 
згодитися на сі втрати й відступити ті землі.

Австрія взяла ціле воєводство Руське, майже ціле Белзьке, сусідні часті 
Подільського і Волинського воєводства й Холмської землі. Посилалася при 
тім на те, що сі землі – колишнє князівство Галицько-Волинське, що було 
підвласне королям угорським. Знаємо, що залежність та була дуже коротень-
ка, за молодих літ короля Данила, але з того часу угорські королі титулували 
себе “королями Галичини і Володимирії”, а що з XVI віку угорська корона 
перейшла до володарів австрійських, то тепер цісарева Марія-Терезія забрала 
собі сю нібито давню угорську провінцію. “Заокруглила” при тім українські 
землі ще сусідніми польськими й те все не прилучила до Угорщини, а до 
земель австрійських. А маючи тепер у своїх руках поріччя горішнього Прута 
(Покуття), цісарева, а ще більше син її Йосиф II захотіли прилучити до того й 
сусідню частину Молдови: побувавши сам у сусіднім Семигороді Трансільва-
нії, Йосиф побачив, що для Австрії дуже важно взяти собі Північну Молдову 
для того, щоб мати з Галичини дорогу до Семигорода, і рішив забрати її від 
Туреччини. 1774 року австрійське військо перейшло молдавську границю та 
зайняло Чернівці, Серет, Сучаву – теперішню Буковину.
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втративши свою мову. А на Вкраїні тодішні навіть люди, що любили свій укра-
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себто такий чоловік, що роздумує над самими основами людського і світового 
життя, доводить всьому найперших причин. Він цурався панства, цурався ба-
гатства, любив простий нарід, ходив по Вкраїні, не маючи притулку, та навчав 
людей, як треба жити. Люди велико шанували його як мудрого й праведного 
чоловіка, любили слухати його пісні та байки й переймали з них багато. Але він 
складав їх не рідною українською мовою, а мішаною, ближчою до російської.

В Західній ж Україні – в Галичині й на Волині – навіть ті люди, що 
вірно любили свій нарід, сливе не писали вже інакше, як по-польськи, бо 
здавалось їм, що українська мова ні на що мудре не здатна, що то справді 
проста, мужича мова, та й годі.

Здавалось, кажу, що справді приходив кінець українству – в одній частині 
України – від московщини, в другій – від польщини. Але так не сталось, на 
щастя. І в самий той лютий, найгірший час, коли Вкраїна так підупала, починає 
справа повертати на ліпше, починає українство відроджуватись. Як дерево, 
що прив’яло було, здавалось, – уже й засихати починає, а потім від повітря, 
від води стане знову приходити до сили, відживе, відмолодиться, так почав 
оживати й український пень з його глибоким корінням, що сиділо в українськім 
ґрунті, коли повіяло на нього животворне повітря з європейського заходу.

64. Прилучення Галичини і Буковини до Австрії. Кінець Польщі. 
Перші знаки зміни на краще замітні в Західній Україні, в Галичині, коли 
вона від Польщі перейшла до Австрії. Розділ Польщі й перехід західних 
українських земель з цього погляду став важним поворотом, епохою в житті 
українських земель. З неї починається зміна на краще – хоч того й не мали 
на гадці сусідні держави, що заходилися розбирати Польщу між собою.

Не на користь вийшли полякам їх великі придбання в землях українських 
і литовських: здобування та заходи коло затримання сих земель знесилили 
саму Польщу, вона ослабла, стала здобиччю сусідніх сильніших, міцніше 
організованих держав.

Вже Хмельниччина задала Польщі такий сильний удар, що від нього вона 
не здужала поправитися. А від початків XVIII віку Польщею кермують не 
її правителі, а заграничні правительства. Вони не дають перевести в Польщі 
ніяких реформ, щоб вона не поправилася, не стала сильніша: мішаються при 
кождій нагоді в її внутрішні справи, підіймають через магнатів-запроданців 
повстання (конфедерації) і взагалі роблять все, що хочуть. А при тім все від 
часу до часу виникають ріжні проекти про те, щоб зовсім розібрати сю вели-

ку, але слабосилу, на живу нитку зшиту державу, – як то ми вже бачили за 
часів Хмельницького.

В початок свого панування цариця Катерина, з’єднавшися зі своїми 
одномисленниками в Польщі, ввела свої війська, посадила на королівстві 
польськім свого приятеля Станіслава-Августа Понятовського і хотіла під 
його ім’я кермувати по-своєму польськими справами. Головний привід до того 
давала справа православної віри в Польщі, котру російське правительство 
держало ніби в своїй опіці, а духовні православні до його помочі звертались 
у всяких своїх бідах. Польське правительство хотіло визволитися від росій-
ських впливів і думало скористати для того, що Росія ув’язалася в війну з 
Туреччиною, а за Туреччиною потягала Австрія, не хотячи дати Росії поши-
ритися далі на турецьких границях. Але зовсім несподіваний оборот дав тому 
всьому прусський король: він задумав собі скористатися з такої замотанини 
й дав таку думку, що Росія замість Туреччини нехай би поширилася коштом 
Польщі, а при тім і Пруссія та Австрія собі забрали б пограничні землі поль-
ські. Цариця Катерина не дуже охотилася на сей план, бо не хотіла ділитися 
Польщею, бажаючи задержати її цілу під своїми впливами. Але як Австрія 
почала хилитися до Туреччини, згодилася цариця на плани Пруссії, щоб її 
затримати на своїй стороні. Пішли переговори про се, і нарешті прийшло до 
такої угоди, що Росія справді зреклася своїх претензій на Молдову. Замість 
Молдови Росія взяла собі від Польщі пограничні землі білоруські, Австрія – 
Галичину, Пруссія – землі коло Балтійського моря. Так сталася умова між 
ними в 1772 р., і вислані до Польщі війська без війни позаймали кожде свою 
пайку, а сойм і правительство польське, настрашені або й закуплені, мусили 
згодитися на сі втрати й відступити ті землі.

Австрія взяла ціле воєводство Руське, майже ціле Белзьке, сусідні часті 
Подільського і Волинського воєводства й Холмської землі. Посилалася при 
тім на те, що сі землі – колишнє князівство Галицько-Волинське, що було 
підвласне королям угорським. Знаємо, що залежність та була дуже коротень-
ка, за молодих літ короля Данила, але з того часу угорські королі титулували 
себе “королями Галичини і Володимирії”, а що з XVI віку угорська корона 
перейшла до володарів австрійських, то тепер цісарева Марія-Терезія забрала 
собі сю нібито давню угорську провінцію. “Заокруглила” при тім українські 
землі ще сусідніми польськими й те все не прилучила до Угорщини, а до 
земель австрійських. А маючи тепер у своїх руках поріччя горішнього Прута 
(Покуття), цісарева, а ще більше син її Йосиф II захотіли прилучити до того й 
сусідню частину Молдови: побувавши сам у сусіднім Семигороді Трансільва-
нії, Йосиф побачив, що для Австрії дуже важно взяти собі Північну Молдову 
для того, щоб мати з Галичини дорогу до Семигорода, і рішив забрати її від 
Туреччини. 1774 року австрійське військо перейшло молдавську границю та 
зайняло Чернівці, Серет, Сучаву – теперішню Буковину.
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І тут австрійське правительство на своє оправдання посилалося на те, що 
ся країна колись належала до Галичини. Дійсно, в XIII в. бачимо місця на 
середнім Пруті, так само, як і на середнім Дністрі, в залежності від Галиць-
кого князівства – се так зване Пониззя; потім воно перейшло в безпосеред-
ню власть татар, а як в половині XIV в. організувалося осібне князівство чи 
воєводство Молдавське, то воєводи молдавські загорнули згодом під свою 
власть і землі між Серетом і Дністром, так зване Покуття. Пізніше за сі землі 
не раз була боротьба між Польщею та Молдовою, аж нарешті вони розмеж-
увалися: теперішня північна Буковина зісталася під воєводами молдавськими, 
аж до 1774 р., як її зайняло австрійське військо.

Вона була залюднена українським селянством, що сиділо на землях воєвод-
ських, боярських, монастирських; обов’язки були сорозмірно невеликі і тому 
сюди напливало селянство; з нею був захоплений також округ Сучавський, 
переважно румунський, і так, як нова Галичина під австрійською властю була 
зліплена з земель українських і польських, так і нова Буковина мала характер 
українсько-румунський: Північна – українська, Полуднева – румунська.

У Польщі по страшнім ударі 1772 р. багато людей схаменулося й заходи-
лося робити порядки. Були то спасенні для Польщі заміри, тільки прийшли 
занадто пізно. Сусіди не хотіли того. Особливо російське правительство 
гнівалося, що поляки беруться заводити нові порядки без його згоди. Але 
воно було зайняте війною з Кримом, Туреччиною.

Як тільки впорались з нею, зараз у Польщі знайшлися противні реформі 
пани – магнати, котрим миліші були старі непорядки. Вони підняли повстання 
й накликали на поміч Росію, і та зайняла своїми військами Польщу й добилась 
скасування реформ. При сій оказії забрала собі Київщину, Поділля, значну 
частину Волині, ще й білоруські землі. Пруссія також дещо забрала собі при 
тім. Се було в р. 1793. В Польщі на другий рік піднялось повстання против 
короля за те, що він занадто піддавався домаганням Росії. Але се повстання 
тільки прискорило кінець Польщі. Російське й прусське військо зайняло 
Польщу, її поділено до решти: землі її розібрали між собою Росія, Австрія 
та Пруссія. Пізніше, на Віденськім конгресі 1815 р., переділено їх ще раз, і 
так усталився той поділ українських земель, що простояв до останньої війни.

65. Початки відродження в Західній Україні. З прилученням Західної 
України – Галичини й Буковини – до Австрії, справа українська потроху 
почала поправлятись. Одно, що австрійське правительство заходилось коло 
полегшення становища підданих і чимало зробило доброго для українського 
селянства в прилучених землях. Якраз навпаки, російському урядові, що в 
тім часі постарався підвести українське селянство під тяжкі панщинні по-
рядки московські, цісарева Марія-Терезія й син її Йосиф II заходились коло 
ослаблення тяжкого кріпацтва, в котрім тримали польські поміщики своїх 
українських підданих. Крім людяності й нового розуміння державних інтере-
сів було тут дещо й політики: австрійський уряд не довіряв польським панам, 

побоювавсь, що вони тягтимуть до Польщі, до її відновлення, тому старався 
зменшити залежність підданих від польських панів та прихилити їх до себе, 
щоб не йшли за своїми панами.

Сі заходи підняли настрій між українською людністю, і так само добре 
вплинули заходи австрійського уряду коло піднесення освіти між народом і 
особливо між духовенством українським, дуже темним і неосвіченим. Почав 
він се насамперед на Угорській Україні, а потім і в Галичині, і тут було не без 
політики: австрійському урядові не подобалось, що українці-уніяти, навіть свя-
щеники, через свою малу освіту не відріжняють своєї католицької, уніятської 
віри від колишнього православ’я, тягнуть на схід, сподіваються добра від Росії.

Зараз по прилученні Галичини Марія-Терезія завела в Відні духовну 
семінарію для уніятів; се було мале віконце в Європу для галицького укра-
їнського суспільства і мало воно чимале значіння в його житті. Потім слідом 
заложено семінарію у Львові, а при заснуванні Львівського університету в 
1784 р. положено, щоб деяких наук вчили по-українськи, і осібний ліцей при 
нім заведено, де б українці підучувалися, щоб потім вступити до університету. 
Багато зроблено також тут і для добробуту духовенства; з маєтків закритих 
монастирів організовано “релігійний фонд” для поліпшення становища духо-
венства. Так само на Буковині за недовге воєнне правління положено цінні 
початки нової, світської школи і тутешній релігійний фонд, що володів п’ятою 
частиною цілої Буковини (се були давніші монастирські й єпархіальні маєтки), 
давав величезні засоби на культурні й національні цілі.

Але тутешні українці тоді ще не вміли з того всього добре скористати. 
Вони вже відзвичаїлись від народної мови, себто привикали за панами вва-
жати її за мужицьку, нездатну для науки, для книжки. Тому замість чистої 
народної мови уживали в тих школах і в книжках мову мішану з української, 
церковнослов’янської, польської й російської, думаючи, що вона буде краща, 
делікатніша, “образована”. Тим часом була вона незрозуміла й чудернацька, 
через те негарна й до вжитку нездатна. Тому що її, а не народну мову, про-
бували заводити в школах, се багато зашкодило освіті. Проте багато зна-
ходилось таких, що боронилися такої ненародної мови й дуже довго, аж до 
наших часів, не хотіли прийняти мови народної, називали її мовою мужицькою, 
мовою пастухів і свинопасів. А того не розуміли, що до освіти, науки найкраще 
вживати мови природної, рідної, якою діти змалку научаються говорити. Се 
вже в XVI віці тямущі люди на Україні розуміли, й тоді всі церковні й усякі 
книги “простою” мовою толкували й перекладали. Але пропав той розум потім 
між українським громадянством.

А тим часом не одно змінилось на гірше. Скоро по тім, як цісар Йосиф 
помер, знов узяли пани велику силу та все, що робилося для селян, припинили. 
Постарались вони у властей і про те, що в школах народних, навіть найменших, 
заведено замість української мови мову польську (1816). Всякі старання про 
народну просвіту стрічалися з великими перешкодами. В Перемишлі зав’язане 
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занадто пізно. Сусіди не хотіли того. Особливо російське правительство 
гнівалося, що поляки беруться заводити нові порядки без його згоди. Але 
воно було зайняте війною з Кримом, Туреччиною.

Як тільки впорались з нею, зараз у Польщі знайшлися противні реформі 
пани – магнати, котрим миліші були старі непорядки. Вони підняли повстання 
й накликали на поміч Росію, і та зайняла своїми військами Польщу й добилась 
скасування реформ. При сій оказії забрала собі Київщину, Поділля, значну 
частину Волині, ще й білоруські землі. Пруссія також дещо забрала собі при 
тім. Се було в р. 1793. В Польщі на другий рік піднялось повстання против 
короля за те, що він занадто піддавався домаганням Росії. Але се повстання 
тільки прискорило кінець Польщі. Російське й прусське військо зайняло 
Польщу, її поділено до решти: землі її розібрали між собою Росія, Австрія 
та Пруссія. Пізніше, на Віденськім конгресі 1815 р., переділено їх ще раз, і 
так усталився той поділ українських земель, що простояв до останньої війни.

65. Початки відродження в Західній Україні. З прилученням Західної 
України – Галичини й Буковини – до Австрії, справа українська потроху 
почала поправлятись. Одно, що австрійське правительство заходилось коло 
полегшення становища підданих і чимало зробило доброго для українського 
селянства в прилучених землях. Якраз навпаки, російському урядові, що в 
тім часі постарався підвести українське селянство під тяжкі панщинні по-
рядки московські, цісарева Марія-Терезія й син її Йосиф II заходились коло 
ослаблення тяжкого кріпацтва, в котрім тримали польські поміщики своїх 
українських підданих. Крім людяності й нового розуміння державних інтере-
сів було тут дещо й політики: австрійський уряд не довіряв польським панам, 

побоювавсь, що вони тягтимуть до Польщі, до її відновлення, тому старався 
зменшити залежність підданих від польських панів та прихилити їх до себе, 
щоб не йшли за своїми панами.

Сі заходи підняли настрій між українською людністю, і так само добре 
вплинули заходи австрійського уряду коло піднесення освіти між народом і 
особливо між духовенством українським, дуже темним і неосвіченим. Почав 
він се насамперед на Угорській Україні, а потім і в Галичині, і тут було не без 
політики: австрійському урядові не подобалось, що українці-уніяти, навіть свя-
щеники, через свою малу освіту не відріжняють своєї католицької, уніятської 
віри від колишнього православ’я, тягнуть на схід, сподіваються добра від Росії.

Зараз по прилученні Галичини Марія-Терезія завела в Відні духовну 
семінарію для уніятів; се було мале віконце в Європу для галицького укра-
їнського суспільства і мало воно чимале значіння в його житті. Потім слідом 
заложено семінарію у Львові, а при заснуванні Львівського університету в 
1784 р. положено, щоб деяких наук вчили по-українськи, і осібний ліцей при 
нім заведено, де б українці підучувалися, щоб потім вступити до університету. 
Багато зроблено також тут і для добробуту духовенства; з маєтків закритих 
монастирів організовано “релігійний фонд” для поліпшення становища духо-
венства. Так само на Буковині за недовге воєнне правління положено цінні 
початки нової, світської школи і тутешній релігійний фонд, що володів п’ятою 
частиною цілої Буковини (се були давніші монастирські й єпархіальні маєтки), 
давав величезні засоби на культурні й національні цілі.

Але тутешні українці тоді ще не вміли з того всього добре скористати. 
Вони вже відзвичаїлись від народної мови, себто привикали за панами вва-
жати її за мужицьку, нездатну для науки, для книжки. Тому замість чистої 
народної мови уживали в тих школах і в книжках мову мішану з української, 
церковнослов’янської, польської й російської, думаючи, що вона буде краща, 
делікатніша, “образована”. Тим часом була вона незрозуміла й чудернацька, 
через те негарна й до вжитку нездатна. Тому що її, а не народну мову, про-
бували заводити в школах, се багато зашкодило освіті. Проте багато зна-
ходилось таких, що боронилися такої ненародної мови й дуже довго, аж до 
наших часів, не хотіли прийняти мови народної, називали її мовою мужицькою, 
мовою пастухів і свинопасів. А того не розуміли, що до освіти, науки найкраще 
вживати мови природної, рідної, якою діти змалку научаються говорити. Се 
вже в XVI віці тямущі люди на Україні розуміли, й тоді всі церковні й усякі 
книги “простою” мовою толкували й перекладали. Але пропав той розум потім 
між українським громадянством.

А тим часом не одно змінилось на гірше. Скоро по тім, як цісар Йосиф 
помер, знов узяли пани велику силу та все, що робилося для селян, припинили. 
Постарались вони у властей і про те, що в школах народних, навіть найменших, 
заведено замість української мови мову польську (1816). Всякі старання про 
народну просвіту стрічалися з великими перешкодами. В Перемишлі зав’язане 
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було таке просвітнє товариство, то навіть і робити йому нічого не дали. Але 
таки зовсім спинити тої роботи не могли ані пани, ані власті, що їм помагали: 
раз рушившися, вона йшла далі.

Так було в частині австрійській. Ті частини Західної України, що з по-
ділом Польщі попали під московську руку, не могли похвалитись якоюсь 
зміною на краще. Навпаки, “Польща впала – та й нас задавила”, – казав 
потім Шевченко.

Сильна рука нового, російського начальства надала тут пануванню 
польського пана над українським хлопом ще більшої моці й певності, якої не 
мало за безсилої, розколиханої держави польської. Кождий польський пан 
мав звичайно в кишені все нижче начальство, з яким приходилося мати діло 
в справах з мужиком, і міг бути певний, що всяке діло йому буде помічне. 
Власть поміщика над мужиком під новим пануванням дійшла такої моці, якої 
не мала за польських часів. Тоді гайдамацькі напади й селянські повстання 
спиняли розвій панської власті; тепер за воєнними командами російськими, 
за всякою поліцією польський пан не боявся нічого й міг тягнути з мужика 
стільки соку, скільки хотів. Аж 1848 р., з огляду на тодішні розрухи в Га-
личині, заходилося російське начальство полегшити в дечім панщинні тягарі 
українського селянина: велено списувати “інвентарі” – які обов’язки повинні 
відбувати селяни на поміщиків; але поміщики за поміччю нижчих чиновників 
на ніщо зводили й сі невеличкі заходи на полегшу селян. Духове ж життя 
українське зісталося тут у тяжкій безпросвітній тьмі, навіть і без усяких проб, 
щоб його направити.

Так само або й ще більше безрадісно виглядало національне українське 
життя. Навіть пам’ять про славні діла великої народної боротьби ослабла й 
затемнилася. В народі зісталися тільки пісні й перекази, що завмирали по-
волі в тіснім гуртку співців-кобзарів. Друковане слово не закріпило навіть 
тих книжних чи поетичних творів, в яких були представлені могутні подвиги 
й пориви українського життя, і серед вищих освічених верств усе менше було 
людей, яким скільки-небудь ясно представлялася минувшина України, ті 
великі завдання, які були поставлені нею й які, мов довг неоплатний, висіли 
над сучасними поколіннями малих синів великих батьків.

Заснула Вкраїна,
Бур’яном укрилась, цвіллю зацвіла, 
В калюжі, в болоті серце прогноїла 
І в дупло холодне гадюк напустила, 
А дітям надію в степу оддала – 
А надію вітер по полю розвіяв, 
Хвиля морем рознесла.

Українське життя, що досі гнітила польщина, тепер опинилося між двома 
огнями – польським і російським, і російськими руками винищувано україн-
ство навіть там, куди ніколи досі не сягали руки польські.

Тому українство тут никло і гинуло далі, і перші прояви його в Росії 
з’явилися не тут, а в Україні Задніпрянській – в старій Гетьманщині й Сло-
бідщині, на розвалинах української державності.

66. Початки відродження в Східній Україні. Хоч українське панство 
знаходило ріжні добрі сторони в нових кріпацьких та чиновницьких порядках, 
заведених правительством, і з усеї сили вислужувалося перед новими властя-
ми, проте серед вищих верств українського громадянства – серед потомків 
козацької старшини й духовенства, невважаючи на все їх вільне і невільне 
зросійщення, не вигасала любов до українського життя, мови, історії – певний 
український патріотизм.

З жалем згадували колишню славу козацьку, незалежність українську, 
автономію Гетьманщини, нарікали на відобрання старих прав і порядків. 
Звичайно, се невдоволення таїли, вважаючи безнадійним всякий протест і 
боротьбу. Тільки деякі сміливіші верталися до давніх планів шукати помочі 
за границею для привернення давніх прав України.

Недавно з секретних паперів Прусського державного архіву стало відомо, 
що в 1791 р., коли між Росією і Пруссією попсувалися відносини, до тодіш-
нього прусського міністра Герцберґа приїздив українець Капніст, значного 
українського роду, син дуже заслуженого полковника миргородського. Оповів 
йому, що прислали його земляки, бо вже прийшли до останнього відчаю від 
“тиранії російського правительства і князя Потьомкіна”. “Військо козаць-
ке, – казав Капніст, – дуже розжалене тим, що йому відібрано старі права 
й вольності та повертано в регулярні полки: воно страшенно хоче вернути собі 
старі порядки й вольності”. З поручення земляків Капніст питає міністра, чи 
можуть вони сподіватися на поміч Пруссії, коли повстануть против Росії, щоб 
скинути з себе “російське ярмо”. Але міністр дав на се ухильчиву відповідь, не 
сподіваючися, щоб у Пруссії справді дійшло до війни з Росією. Тому Капніст 
поїхав назад, а надалі, казав, якби прусське правительство хотіло, то може 
завести зносини з Україною через його брата, що тоді подорожував по Європі.

На хвилю старі порядки наче були й вернулися. Коли по смерті цариці 
Катерини (1796) став царем її син Павло, то він багато з реформ своєї матері 
змінив і повертав старі порядки, бо не схвалював політики правительства 
Катерини. Між іншим і на Вкраїні повернуто дещо з того устрою, який був 
до скасування гетьманства: вернено генеральний суд і інше, заведене при Ро-
зумовськім. Але 1801 року царя Павла вбито, і його наступник Олександр І, 
постановивши правити згідно з правилами своєї бабки цариці Катерини, став 
повертати й ті російські порядки, що завела вона на Вкраїні в 1780-х роках.

Потім були надії на відновлення козаччини й навіть гетьманства в 1812 і 
потім в 1831 p., коли російське правительство в поміч своєму війську збирало 
добровольчі козацькі полки на Україні, і для заохоти людей місцеве начальство 
подавало надії на ріжні полегші. На тодішнього генерал-губернатора Рєпніна 
говорили навіть, що збирається бути гетьманом, бо був свояком Розумов-
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було таке просвітнє товариство, то навіть і робити йому нічого не дали. Але 
таки зовсім спинити тої роботи не могли ані пани, ані власті, що їм помагали: 
раз рушившися, вона йшла далі.

Так було в частині австрійській. Ті частини Західної України, що з по-
ділом Польщі попали під московську руку, не могли похвалитись якоюсь 
зміною на краще. Навпаки, “Польща впала – та й нас задавила”, – казав 
потім Шевченко.

Сильна рука нового, російського начальства надала тут пануванню 
польського пана над українським хлопом ще більшої моці й певності, якої не 
мало за безсилої, розколиханої держави польської. Кождий польський пан 
мав звичайно в кишені все нижче начальство, з яким приходилося мати діло 
в справах з мужиком, і міг бути певний, що всяке діло йому буде помічне. 
Власть поміщика над мужиком під новим пануванням дійшла такої моці, якої 
не мала за польських часів. Тоді гайдамацькі напади й селянські повстання 
спиняли розвій панської власті; тепер за воєнними командами російськими, 
за всякою поліцією польський пан не боявся нічого й міг тягнути з мужика 
стільки соку, скільки хотів. Аж 1848 р., з огляду на тодішні розрухи в Га-
личині, заходилося російське начальство полегшити в дечім панщинні тягарі 
українського селянина: велено списувати “інвентарі” – які обов’язки повинні 
відбувати селяни на поміщиків; але поміщики за поміччю нижчих чиновників 
на ніщо зводили й сі невеличкі заходи на полегшу селян. Духове ж життя 
українське зісталося тут у тяжкій безпросвітній тьмі, навіть і без усяких проб, 
щоб його направити.

Так само або й ще більше безрадісно виглядало національне українське 
життя. Навіть пам’ять про славні діла великої народної боротьби ослабла й 
затемнилася. В народі зісталися тільки пісні й перекази, що завмирали по-
волі в тіснім гуртку співців-кобзарів. Друковане слово не закріпило навіть 
тих книжних чи поетичних творів, в яких були представлені могутні подвиги 
й пориви українського життя, і серед вищих освічених верств усе менше було 
людей, яким скільки-небудь ясно представлялася минувшина України, ті 
великі завдання, які були поставлені нею й які, мов довг неоплатний, висіли 
над сучасними поколіннями малих синів великих батьків.

Заснула Вкраїна,
Бур’яном укрилась, цвіллю зацвіла, 
В калюжі, в болоті серце прогноїла 
І в дупло холодне гадюк напустила, 
А дітям надію в степу оддала – 
А надію вітер по полю розвіяв, 
Хвиля морем рознесла.

Українське життя, що досі гнітила польщина, тепер опинилося між двома 
огнями – польським і російським, і російськими руками винищувано україн-
ство навіть там, куди ніколи досі не сягали руки польські.

Тому українство тут никло і гинуло далі, і перші прояви його в Росії 
з’явилися не тут, а в Україні Задніпрянській – в старій Гетьманщині й Сло-
бідщині, на розвалинах української державності.

66. Початки відродження в Східній Україні. Хоч українське панство 
знаходило ріжні добрі сторони в нових кріпацьких та чиновницьких порядках, 
заведених правительством, і з усеї сили вислужувалося перед новими властя-
ми, проте серед вищих верств українського громадянства – серед потомків 
козацької старшини й духовенства, невважаючи на все їх вільне і невільне 
зросійщення, не вигасала любов до українського життя, мови, історії – певний 
український патріотизм.

З жалем згадували колишню славу козацьку, незалежність українську, 
автономію Гетьманщини, нарікали на відобрання старих прав і порядків. 
Звичайно, се невдоволення таїли, вважаючи безнадійним всякий протест і 
боротьбу. Тільки деякі сміливіші верталися до давніх планів шукати помочі 
за границею для привернення давніх прав України.

Недавно з секретних паперів Прусського державного архіву стало відомо, 
що в 1791 р., коли між Росією і Пруссією попсувалися відносини, до тодіш-
нього прусського міністра Герцберґа приїздив українець Капніст, значного 
українського роду, син дуже заслуженого полковника миргородського. Оповів 
йому, що прислали його земляки, бо вже прийшли до останнього відчаю від 
“тиранії російського правительства і князя Потьомкіна”. “Військо козаць-
ке, – казав Капніст, – дуже розжалене тим, що йому відібрано старі права 
й вольності та повертано в регулярні полки: воно страшенно хоче вернути собі 
старі порядки й вольності”. З поручення земляків Капніст питає міністра, чи 
можуть вони сподіватися на поміч Пруссії, коли повстануть против Росії, щоб 
скинути з себе “російське ярмо”. Але міністр дав на се ухильчиву відповідь, не 
сподіваючися, щоб у Пруссії справді дійшло до війни з Росією. Тому Капніст 
поїхав назад, а надалі, казав, якби прусське правительство хотіло, то може 
завести зносини з Україною через його брата, що тоді подорожував по Європі.

На хвилю старі порядки наче були й вернулися. Коли по смерті цариці 
Катерини (1796) став царем її син Павло, то він багато з реформ своєї матері 
змінив і повертав старі порядки, бо не схвалював політики правительства 
Катерини. Між іншим і на Вкраїні повернуто дещо з того устрою, який був 
до скасування гетьманства: вернено генеральний суд і інше, заведене при Ро-
зумовськім. Але 1801 року царя Павла вбито, і його наступник Олександр І, 
постановивши правити згідно з правилами своєї бабки цариці Катерини, став 
повертати й ті російські порядки, що завела вона на Вкраїні в 1780-х роках.

Потім були надії на відновлення козаччини й навіть гетьманства в 1812 і 
потім в 1831 p., коли російське правительство в поміч своєму війську збирало 
добровольчі козацькі полки на Україні, і для заохоти людей місцеве начальство 
подавало надії на ріжні полегші. На тодішнього генерал-губернатора Рєпніна 
говорили навіть, що збирається бути гетьманом, бо був свояком Розумов-
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ських. Але скінчилися отсі поголоски й надії дуже сумно, бо правительство, 
невдоволене ними, заслало тих козаків-добровольців на Кавказ і там оселило.

Всі сі жалі й надії, хоч не були ні особливо глибокі, ні особливо серйозні, 
все-таки підтримували в вищих, освічених верствах свідомість своєї окреміш-
ності від громадянства великоруського, зв’язки з історичною минувшиною 
України й сучасним народним життям.

Зросійщені службісти, що кров свою проливали за російське отечество й 
з усіх сил будували нові російські порядки на Україні, ширили російську мову 
й культуру, самі виступали як російські письменники, в своїм обиході пере-
йшли вповні на мову російську – вони заразом з побожною любов’ю збирали 
пам’ять про українську старовину, записували українські вірші та пісні, слова 
й прислів’я, а в своїх записках та листах, не призначених для публіки, ви-
славляли колишню українську свободу, давніх борців за українські вольності. 
І на сім ґрунті згодом починають виростати серйозніші прояви національного 
почуття – головно прив’язання до українського слова, усного й письменного, 
як найбільш живої й яскравої прикмети своєнародного українського життя.

Уживання народної мови в письменстві Східної Вкраїни не переривалося 
до решти ніколи, хоч її й виключено з друкованих книжок і з школи. Навпаки, 
після того, як цензурні заборони вбили українську книжну мову – мішану 
українсько-слов’янську, чисто народна українська мова з того часу ширилась 
ще сильніше як одинока місцева мова. Хто хотів надати українську закраску 
своєму творові, звертався до народної мови. Так само й той, хто хотів надати 
виразності до почуття чи до розуму своїх земляків.

І всі, що цінили українські прикмети життя, з особливою любов’ю звер-
талися до літературних творів, писаних народною мовою, і високо їх цінили, 
дарма що справжньою культурною, книжною мовою вважався язик велико-
російський. Заразом сі літературні оброблення народної мови навчали більшої 
уважливості до живої мови, а живе українське слово – мова, пісня, перекази 
про минуле були заховані в устах простого люду, тому вони навертали до 
народу панські верстви, відірвані від нього історією останнього століття, по-
сварені з народом своєю панською політикою й винародовлені, як здавалося, 
до решти. Так на сім новім народництві української інтелігенції виростало 
громадське українське відродження.

Першим більшим писанням, що було зложене народною українською 
мовою і не лишилось тільки в відписах, а було надруковане, була “Віргілієва 
Енеїда, на українську мову перелицьована”. Написав її Іван Котляревський, 
син полтавського диякона. В тім писанні своїм переробив він старий твір ла-
тинського поета Вергілія про мандрівку Енея й його товаришів троян, писаний 
недовго перед Різдвом Христовим. Така мода була тоді переробляти старинні 
писання, на сміх прибираючи їх по-своєму. І Котляревський переробив так 
“Енеїду”, на сміх представивши Енея і його товаришів українськими волоцю-
гами – такими, як запорожці з недавно зруйнованої Січі. Смішно й дотепно 

се він зробив, але не в тім сила, а в тім найбільше, що описав він там сучасну 
Україну. Писав ніби на сміх, а направду з великим замилуванням описав, з 
любов’ю до українського життя, до української старовини, до українського 
народу, особливо простого селянського.

Описуючи, наприклад, як Еней ходив у пекло і там оглядав ріжні муки, 
згадав Котляревський про сучасне панство українське, “що людям льготи не 
давало й ставило їх за скотів”. Описуючи війни латинські, згадав недавню 
Гетьманщину й добрим словом спом’янув її “славнії полки козацькі”, а сучасній 
зненавидженій солдатській службі дорікнув каторжною муштрою (“Стій!”, 
“Не шевелись!”). Кому читав Котляревський свою “Енеїду”, всім дуже спо-
добалось, що так гарно описана в ній Україна. Списували її собі, один список 
попав у руки багатому українцеві Парпурі, що жив у Петербурзі, і той над-
рукував “Енеїду” в 1798 році, без відомості навіть Котляревського. Пішла 
вона тоді ще більше в громаду. Потім один книгар її надрукував удруге, і аж 
тоді сам Котляревський уже від себе надрукував її втретє, побачивши, як 
вона припала людям до смаку.

Хотів він людей посмішити, а ненароком зробив велике діло: показав 
своєю “Енеїдою”, як то гарно можна народною українською мовою писати й 
яке те життя українське цікаве – є про що написати! І почали за ним писати 
по-українськи інші. Через те величаємо Котляревського батьком нового на-
родного українського письменства, а “Енеїду” – його початком. Століття від 
видання “Енеїди” святкувала ціла Україна як національне свято, і в ріднім 
місті Котляревського – Полтаві поставлено йому монумент.

Багато значило й се, що саме тоді, як писав Котляревський, був такий час, 
що скрізь зачали цікавитись народним життям, мовою, піснями й казками, 
переказами про старовину й старинним життям. Почали збирати народні пісні 
й оповідання та на їх взір свої укладати. Почалось воно в Англії й Німеччині, 
пішло потім по слов’янських землях: у сербів, поляків, чехів, у Росії теж. По-
чали й на Україні збирати народні пісні, перекази, учитись народної мови, а 
з тим набирати більше поважання, більш любові й до простого народу, й до 
своєї землі, до своєї народності.

Побачили, що під убогою сільською стріхою можна знайти не раз більше 
щирості, справедливості й розуму, як у багатих палатах. Довідалися, що той 
сірий, поневіряний народ, ті піддані-кріпаки, що їх пани “ставили за скотів”, 
сотворив прегарні співанки, зложив чудові пісні й думи. Узріли чоловіка в тім 
підданім і стали думати за поліпшення долі його. А заразом одні за другим 
стали пробувати творити, писати на українській мові чи то на взірець народних 
пісень, чи то за прикладом чужих великих письменників. Стали описувати 
життя нашого народу й його минувшину, розбуджувати любов до свого слова, 
до свого народу, до України, кров’ю й слізьми политої історії її.

В 1818 р. вийшла перша граматика народної української мови; зложив її 
Павловський так, як по Харківщині говорять. В 1819 р. вийшла перша збірка 
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ських. Але скінчилися отсі поголоски й надії дуже сумно, бо правительство, 
невдоволене ними, заслало тих козаків-добровольців на Кавказ і там оселило.

Всі сі жалі й надії, хоч не були ні особливо глибокі, ні особливо серйозні, 
все-таки підтримували в вищих, освічених верствах свідомість своєї окреміш-
ності від громадянства великоруського, зв’язки з історичною минувшиною 
України й сучасним народним життям.

Зросійщені службісти, що кров свою проливали за російське отечество й 
з усіх сил будували нові російські порядки на Україні, ширили російську мову 
й культуру, самі виступали як російські письменники, в своїм обиході пере-
йшли вповні на мову російську – вони заразом з побожною любов’ю збирали 
пам’ять про українську старовину, записували українські вірші та пісні, слова 
й прислів’я, а в своїх записках та листах, не призначених для публіки, ви-
славляли колишню українську свободу, давніх борців за українські вольності. 
І на сім ґрунті згодом починають виростати серйозніші прояви національного 
почуття – головно прив’язання до українського слова, усного й письменного, 
як найбільш живої й яскравої прикмети своєнародного українського життя.

Уживання народної мови в письменстві Східної Вкраїни не переривалося 
до решти ніколи, хоч її й виключено з друкованих книжок і з школи. Навпаки, 
після того, як цензурні заборони вбили українську книжну мову – мішану 
українсько-слов’янську, чисто народна українська мова з того часу ширилась 
ще сильніше як одинока місцева мова. Хто хотів надати українську закраску 
своєму творові, звертався до народної мови. Так само й той, хто хотів надати 
виразності до почуття чи до розуму своїх земляків.

І всі, що цінили українські прикмети життя, з особливою любов’ю звер-
талися до літературних творів, писаних народною мовою, і високо їх цінили, 
дарма що справжньою культурною, книжною мовою вважався язик велико-
російський. Заразом сі літературні оброблення народної мови навчали більшої 
уважливості до живої мови, а живе українське слово – мова, пісня, перекази 
про минуле були заховані в устах простого люду, тому вони навертали до 
народу панські верстви, відірвані від нього історією останнього століття, по-
сварені з народом своєю панською політикою й винародовлені, як здавалося, 
до решти. Так на сім новім народництві української інтелігенції виростало 
громадське українське відродження.

Першим більшим писанням, що було зложене народною українською 
мовою і не лишилось тільки в відписах, а було надруковане, була “Віргілієва 
Енеїда, на українську мову перелицьована”. Написав її Іван Котляревський, 
син полтавського диякона. В тім писанні своїм переробив він старий твір ла-
тинського поета Вергілія про мандрівку Енея й його товаришів троян, писаний 
недовго перед Різдвом Христовим. Така мода була тоді переробляти старинні 
писання, на сміх прибираючи їх по-своєму. І Котляревський переробив так 
“Енеїду”, на сміх представивши Енея і його товаришів українськими волоцю-
гами – такими, як запорожці з недавно зруйнованої Січі. Смішно й дотепно 

се він зробив, але не в тім сила, а в тім найбільше, що описав він там сучасну 
Україну. Писав ніби на сміх, а направду з великим замилуванням описав, з 
любов’ю до українського життя, до української старовини, до українського 
народу, особливо простого селянського.

Описуючи, наприклад, як Еней ходив у пекло і там оглядав ріжні муки, 
згадав Котляревський про сучасне панство українське, “що людям льготи не 
давало й ставило їх за скотів”. Описуючи війни латинські, згадав недавню 
Гетьманщину й добрим словом спом’янув її “славнії полки козацькі”, а сучасній 
зненавидженій солдатській службі дорікнув каторжною муштрою (“Стій!”, 
“Не шевелись!”). Кому читав Котляревський свою “Енеїду”, всім дуже спо-
добалось, що так гарно описана в ній Україна. Списували її собі, один список 
попав у руки багатому українцеві Парпурі, що жив у Петербурзі, і той над-
рукував “Енеїду” в 1798 році, без відомості навіть Котляревського. Пішла 
вона тоді ще більше в громаду. Потім один книгар її надрукував удруге, і аж 
тоді сам Котляревський уже від себе надрукував її втретє, побачивши, як 
вона припала людям до смаку.

Хотів він людей посмішити, а ненароком зробив велике діло: показав 
своєю “Енеїдою”, як то гарно можна народною українською мовою писати й 
яке те життя українське цікаве – є про що написати! І почали за ним писати 
по-українськи інші. Через те величаємо Котляревського батьком нового на-
родного українського письменства, а “Енеїду” – його початком. Століття від 
видання “Енеїди” святкувала ціла Україна як національне свято, і в ріднім 
місті Котляревського – Полтаві поставлено йому монумент.

Багато значило й се, що саме тоді, як писав Котляревський, був такий час, 
що скрізь зачали цікавитись народним життям, мовою, піснями й казками, 
переказами про старовину й старинним життям. Почали збирати народні пісні 
й оповідання та на їх взір свої укладати. Почалось воно в Англії й Німеччині, 
пішло потім по слов’янських землях: у сербів, поляків, чехів, у Росії теж. По-
чали й на Україні збирати народні пісні, перекази, учитись народної мови, а 
з тим набирати більше поважання, більш любові й до простого народу, й до 
своєї землі, до своєї народності.

Побачили, що під убогою сільською стріхою можна знайти не раз більше 
щирості, справедливості й розуму, як у багатих палатах. Довідалися, що той 
сірий, поневіряний народ, ті піддані-кріпаки, що їх пани “ставили за скотів”, 
сотворив прегарні співанки, зложив чудові пісні й думи. Узріли чоловіка в тім 
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стали пробувати творити, писати на українській мові чи то на взірець народних 
пісень, чи то за прикладом чужих великих письменників. Стали описувати 
життя нашого народу й його минувшину, розбуджувати любов до свого слова, 
до свого народу, до України, кров’ю й слізьми политої історії її.

В 1818 р. вийшла перша граматика народної української мови; зложив її 
Павловський так, як по Харківщині говорять. В 1819 р. вийшла перша збірка 
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українських дум, зібрана Цертелевим, а прийнята з великими похвалами всіми 
тямущими людьми.

Появляються також важні для українського усвідомлення праці з укра-
їнознавства, особливо з української історії. Особливо великий вплив мала 
безіменна “Исторія Руссовъ или Малой Россіи” – історія України, доведена 
до кінця Гетьманщини. Незвичайно талановито написана (хоч дуже часто на-
скрізь видумана в оповіданнях про події XVII віку і раніших), вона незвичайно 
поширилася між українською інтелігенцією завдяки своїй мальовничості й 
гарячому патріотичному почуттю, котрим була перейнята, і робила сильний 
настрій своїми фігурами за волю і честь України. Слідом за нею з’явилася 
солідна, хоч і суха, історія козацької України Бантиша-Каменського, що 
протягом недовгого часу мала два видання, – показує се також факт, доволі 
характерний для тодішніх інтересів української інтелігенції до своєї історії.

З тих, що самі писали по-українськи, в тім часі визначився Гулак-Ар-
темовський своїми гарними віршами. Між іншим, в байці “Пан та собака” 
представив він гірку долю селянина під видом собаки, якому все від панів 
біда, як він їм не служить. Перший почав перекладати на українське з світо-
вої літератури і взагалі ставився до українського літературного діла поважно. 
Котляревський в тім же часі написав дуже гарну оперету (представлення з 
співами) “Наталка-Полтавка”, де описував щирість і добрі звичаї селянські. 
Від неї веде початок новий український театр. Трохи пізніше зачав писати 
оповідання про сільське життя третій великий письменник нової української 
літератури Григорій Квітка, теж представляючи добрі сторони українського 
селянина, його чесну, правдиву вдачу, вірність і щирість, особливо в жіноцтві.

То був той новий вітер, що повіяв по всім просторі України: повів народо-
любства, любові до свого народу, до його життя, мови, до його минувшості. 
Він дав новий напрям і галицькому українському письменству – спровадив 
його на народну і народолюбну стежку.

67. Українські гуртки 1830–1840-х років. Заінтересованість укра-
їнською мовою і народним побутом, народною словесністю і переказами 
минулого, любов до українського народу і його прикмет з’єднують згодом 
людей у перші українські гуртки з літературними і народолюбними інтереса-
ми. Найбільш замітний гурток, перша така громада українська, що вже щось 
значила в літературі й житті українськім, на Україні російській виробилася 
в Харкові. В десятих-тридцятих роках Харків став найбільшим духовним 
огнищем України, коштом місцевого дворянства, потомків слобідської стар-
шини, засновано тут університет, далі – жіночий інститут, організувався 
театр, розвивалася досить жвава, як на ті часи, літературна діяльність; ви-
ходили журнали і збірники літературні. Щоправда, і сі школи харківські, і 
се письменство – все отсе культурне життя було великоруське, а українська 
течія проявляла себе в ньому досить скромненько – українськими поезіями 
або статейками в тих великоруських журналах, або українськими книжечками, 

що виходили коли-не-коли, раз на кілька років. Але появлялися річі талано-
виті й поважні; займалися українською літературою люди визначні, поважні, 
і займалися серйозно, з свідомістю, що не забавляються якоюсь забавкою, а 
роблять діло важне.

Професор Харківського університету Петро Гулак-Артемовський пише 
гарні поезії, перекладає і переробляє з чужих літератур ріжні річі на україн-
ське. Григорій Квітка, потомок місцевого старшинського роду, чоловік дуже 
поважний в харківськім громадянстві, складає театральні п’єси і перші повісті з 
народного життя, малюючи в них високі прикмети душі українського селянства. 
Прославлений потім язикознавець Срезнєвський, тоді ще молодий учений, 
випускає збірки українських історичних пісень – рід поетичної української 
історії, що робила свого часу сильне вражіння на суспільство. Згодом виступає 
на літературнім полі молодий вихованець Харківського університету, славний 
потім історик Микола Костомарів, також слобожанин (з старого Острогозького 
полку). В руках харківського кружка українське письменство набрало харак-
теру поважного народного діла. Члени його стояли під впливами романтичного 
народництва і слов’янського відродження. В українськім письменстві вони 
бачили нового члена слов’янської сім’ї, багато наділеного природою, котрому 
бракує тільки прихильних обставин, щоб проявити себе як слід.

Замітні гуртки українські були також по російських столицях – в Петер-
бурзі й Москві. В Петербурзі з кінцем 1830-х років пробував талановитий 
поет Гребінка і молодий Шевченко, що з кінця 1830-х років починає звер-
тати увагу на себе своїми поезіями. Поява його першого “Кобзаря” 1840 р. 
і зараз потім “Гайдамаків” була многоважною подією українського життя. 
Справедливо завважив один великоруський критик, що українське письмен-
ство, мавши в своїх рядах Шевченка, вже не потребувало ніякої рекомендації, 
ніяких доказів свого права на існування. Се було велике щастя для молодої 
української літератури, що в ній так скоро – яких-небудь сорок літ по появі її 
першої ластівки, “Енеїди” Котляревського, проявився такий геніальний поет, 
як Шевченко. З його появою справді можна було сказати, що українське 
відродження з літературного боку цілком забезпечене.

Але Шевченко мав також велику вагу і в ідейнім розвої українського 
громадянства. З сього боку величезне значіння в історії українського жит-
тя здобула київська громада 1640-х рр. Коло новозаснованого (в 1834 р.) 
Київського університету зібралися тоді такі визначні сили, як Максимович, 
Костомарів, Куліш – тоді ще молодий етнограф, повний юнацького завзяття, 
історик права Гулак і багато ріжної талановитої молодіжі. До них в 1845 р. 
прилучився й Шевченко, перейшовши до Києва на посаду при Київськім 
університеті. Зійшлися найбільші люди тодішньої України – найвизначніші 
талантом і високими мислями про відродження свого народу.

Шевченко, Костомарів, Куліш, Гулак і декотрі з молодших їх знайомих 
близько сприятелювалися і, сходячися, роздумували над кривавою наукою, яку 
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селянина, його чесну, правдиву вдачу, вірність і щирість, особливо в жіноцтві.
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ми. Найбільш замітний гурток, перша така громада українська, що вже щось 
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на літературнім полі молодий вихованець Харківського університету, славний 
потім історик Микола Костомарів, також слобожанин (з старого Острогозького 
полку). В руках харківського кружка українське письменство набрало харак-
теру поважного народного діла. Члени його стояли під впливами романтичного 
народництва і слов’янського відродження. В українськім письменстві вони 
бачили нового члена слов’янської сім’ї, багато наділеного природою, котрому 
бракує тільки прихильних обставин, щоб проявити себе як слід.

Замітні гуртки українські були також по російських столицях – в Петер-
бурзі й Москві. В Петербурзі з кінцем 1830-х років пробував талановитий 
поет Гребінка і молодий Шевченко, що з кінця 1830-х років починає звер-
тати увагу на себе своїми поезіями. Поява його першого “Кобзаря” 1840 р. 
і зараз потім “Гайдамаків” була многоважною подією українського життя. 
Справедливо завважив один великоруський критик, що українське письмен-
ство, мавши в своїх рядах Шевченка, вже не потребувало ніякої рекомендації, 
ніяких доказів свого права на існування. Се було велике щастя для молодої 
української літератури, що в ній так скоро – яких-небудь сорок літ по появі її 
першої ластівки, “Енеїди” Котляревського, проявився такий геніальний поет, 
як Шевченко. З його появою справді можна було сказати, що українське 
відродження з літературного боку цілком забезпечене.

Але Шевченко мав також велику вагу і в ідейнім розвої українського 
громадянства. З сього боку величезне значіння в історії українського жит-
тя здобула київська громада 1640-х рр. Коло новозаснованого (в 1834 р.) 
Київського університету зібралися тоді такі визначні сили, як Максимович, 
Костомарів, Куліш – тоді ще молодий етнограф, повний юнацького завзяття, 
історик права Гулак і багато ріжної талановитої молодіжі. До них в 1845 р. 
прилучився й Шевченко, перейшовши до Києва на посаду при Київськім 
університеті. Зійшлися найбільші люди тодішньої України – найвизначніші 
талантом і високими мислями про відродження свого народу.

Шевченко, Костомарів, Куліш, Гулак і декотрі з молодших їх знайомих 
близько сприятелювалися і, сходячися, роздумували над кривавою наукою, яку 
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дали їй колишні повстання народні, над гірким становищем свого поневоленого 
народу і способами його визволення. Костомарів працював тоді над історією 
козаччини й ділився з товаришами своїми відомостями й гадками про минув-
шину. Шевченко ще в своїх молодечих віршах перший з українських поетів 
звернувся до козацької та гайдамацької минувшини, шануючи в ній боротьбу 
за волю й право народне, згідно з тими переказами, які чув змалечку наоколо 
себе. Тепер з поручення Київської археографічної комісії він їздив по Україні, 
зарисовуючи старі українські пам’ятки, й вони з новою силою будили в його 
душі пам’ять українського минулого. З-поза блиску гетьманських клейнотів, 
з-поза війн і чвар вставав перед ним дійсний герой української історії: сірий 
нарід, що повставав на те, аби зробити своєю ту землю, на котрій працював, 
і стати господарем своєї праці і свого життя. З небувалою ні перед тим, ні 
потім силою Шевченко в своїх поезіях сього (1845) року виступав против 
неправди і неволі, яка запанувала на Україні, і лукавим нащадкам пригадував 
забуту правду української історії:

Схаменіться, будьте люде, 
Бо лихо вам буде. 
Розкуються незабаром 
Заковані люде. 
Настане суд, заговорять 
І Дніпро, і море! 
І потече сторонами 
Кров у синє море 
Дітей наших... 

Ви – розбійники неситі,
Голодні ворони!
По якому правдивому, 
Святому закону 
І землю, всім даною, 
І сердешним людом 
Торгуєте? Стережіться ж, 
Бо лихо вам буде, 
Тяжке лихо!

Разом з тим товариство незвичайно цікавилося сучасними поступовими 
течіями, – розуміється, західними, бо в Росії тоді завмерло все. Між ним були 
люди, добре познайомлені з сучасним французьким революційним рухом, з со-
ціалістичними теоріями, з змаганнями деяких французьких священиків оновити 
сучасне християнство в дусі демократичнім і соціалістичнім. Інтересувалися й 
слов’янським відродженням, що з віковічного сну підіймало один за другим сі 
забуті, навіки поховані слов’янські народи. Підіймали свою культуру поляки 
і чехи, будилися хорвати, серби, болгари, словаки, словенці:

І – о диво! трупи встали
І очі розкрили,
І брат з братом обнялися
І проговорили
Слово тихої любові
Во віки і віки! –

як співав Шевченко, сам незвичайно захоплений гадкою про відродження 
і визволення слов’янства.

Великий інтерес мав гурток до революційної літератури польської і вели-
коруської, сучасної і попередньої.

В 1820-х роках, під час тодішнього поступового російського руху, що при-
вів до повстання в 1825 р. (т. зв. “декабристів”), на Україні існувало потайне 
товариство “Соединенных славян”, що ставило собі за завдання привести до 
того, аби народи слов’янські зв’язалися в вільну спілку (федерацію). Єсть 
звістки, що було тоді також осібне “Малороссийское общество”, і воно ста-
вило собі за завдання добиватися політичної самостійності для України. Такі 
гадки й плани розвивалися також по масонських ложах, потайних гуртках, 
що на західний взірець поширювалися в тім часі по Росії і на Вкраїні – між 
членами їх бували й свідомі українці (напр., Котляревський). Відомості про 
тодішні товариства і їх завдання доходили до Шевченка і його приятелів, і 
вони на взірець їх задумали заснувати потайне політичне товариство для ви-
зволення українського народу.

68. Кирило-Мефодіївське братство. Громада, коло котрої заходилися 
отсі найкращі, найталановитіші українські громадяни, прибрала собі назву 
товариства св. Кирила і Мефодія, просвітителів слов’янських, а коротко 
звалося братством (так зве його Шевченко в однім листі). Своєю метою 
воно ставило визволення слов’янських народів, в тім числі і українського, та 
утворення з них слов’янської федерації. Кождий слов’янський народ мав тво-
рити окрему демократичну республіку, а спільними справами мав завідувати 
спільний слов’янський собор, куди думали вислати всі слов’янські народи 
своїх депутатів. Братчики марили, що Київ буде центром сеї слов’янської 
федерації, і представники слов’янських народів відкриють свій собор там, де 
колись збиралося вільне Київське віче, під гук Софійського дзвону, що опо-
вістить світові правду, свободу, рівність. Все се доволі близько нагадувало 
старі плани згаданих “Соединенных славян” 1820-х років. Для українського 
життя, для політичного розвитку українського громадянства мав далеко біль-
ше значіння той соціальний і політичний зміст, який братчики вкладали в сю 
слов’янську рамку, і ті підстави, які вони вказували в українській минувшині 
для тих основ свободи, рівності й народовластя, на котрих вони хотіли оперти 
новий лад України й всього слов’янства.

З цього погляду братство далеко було неодностайне. Були люди такі, як 
Шевченко, настроєні незвичайно ворожо до всього, що тяжіло на українськім 
народі: против царського деспотизму, поміщицького панування, всякого на-
сильства і неправди соціальної й духовної, готові добиватися повного, корін-
ного знищення її й обновлення життя до самих підстав хоч би насильством, 
повстанням, переворотом. Але далеко більше було поміркованих українських 
патріотів, настроєних гуманно, прихильно до народних мас, але неохочих до 
виступів різких і насильних – вони стояли за роботу культурну, через просвітні 
товариства, видання й розповсюдження, серед народу популярних книжок, 
поширення серед поміщиків свідомості потреби народної освіти й загального 
поліпшення селянського життя. На сім ґрунті виникали гарячі дебати, за-
взяті суперечки, в котрих вигладжувалися найбільш різкі протилежності й 
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дали їй колишні повстання народні, над гірким становищем свого поневоленого 
народу і способами його визволення. Костомарів працював тоді над історією 
козаччини й ділився з товаришами своїми відомостями й гадками про минув-
шину. Шевченко ще в своїх молодечих віршах перший з українських поетів 
звернувся до козацької та гайдамацької минувшини, шануючи в ній боротьбу 
за волю й право народне, згідно з тими переказами, які чув змалечку наоколо 
себе. Тепер з поручення Київської археографічної комісії він їздив по Україні, 
зарисовуючи старі українські пам’ятки, й вони з новою силою будили в його 
душі пам’ять українського минулого. З-поза блиску гетьманських клейнотів, 
з-поза війн і чвар вставав перед ним дійсний герой української історії: сірий 
нарід, що повставав на те, аби зробити своєю ту землю, на котрій працював, 
і стати господарем своєї праці і свого життя. З небувалою ні перед тим, ні 
потім силою Шевченко в своїх поезіях сього (1845) року виступав против 
неправди і неволі, яка запанувала на Україні, і лукавим нащадкам пригадував 
забуту правду української історії:

Схаменіться, будьте люде, 
Бо лихо вам буде. 
Розкуються незабаром 
Заковані люде. 
Настане суд, заговорять 
І Дніпро, і море! 
І потече сторонами 
Кров у синє море 
Дітей наших... 

Ви – розбійники неситі,
Голодні ворони!
По якому правдивому, 
Святому закону 
І землю, всім даною, 
І сердешним людом 
Торгуєте? Стережіться ж, 
Бо лихо вам буде, 
Тяжке лихо!

Разом з тим товариство незвичайно цікавилося сучасними поступовими 
течіями, – розуміється, західними, бо в Росії тоді завмерло все. Між ним були 
люди, добре познайомлені з сучасним французьким революційним рухом, з со-
ціалістичними теоріями, з змаганнями деяких французьких священиків оновити 
сучасне християнство в дусі демократичнім і соціалістичнім. Інтересувалися й 
слов’янським відродженням, що з віковічного сну підіймало один за другим сі 
забуті, навіки поховані слов’янські народи. Підіймали свою культуру поляки 
і чехи, будилися хорвати, серби, болгари, словаки, словенці:

І – о диво! трупи встали
І очі розкрили,
І брат з братом обнялися
І проговорили
Слово тихої любові
Во віки і віки! –

як співав Шевченко, сам незвичайно захоплений гадкою про відродження 
і визволення слов’янства.

Великий інтерес мав гурток до революційної літератури польської і вели-
коруської, сучасної і попередньої.

В 1820-х роках, під час тодішнього поступового російського руху, що при-
вів до повстання в 1825 р. (т. зв. “декабристів”), на Україні існувало потайне 
товариство “Соединенных славян”, що ставило собі за завдання привести до 
того, аби народи слов’янські зв’язалися в вільну спілку (федерацію). Єсть 
звістки, що було тоді також осібне “Малороссийское общество”, і воно ста-
вило собі за завдання добиватися політичної самостійності для України. Такі 
гадки й плани розвивалися також по масонських ложах, потайних гуртках, 
що на західний взірець поширювалися в тім часі по Росії і на Вкраїні – між 
членами їх бували й свідомі українці (напр., Котляревський). Відомості про 
тодішні товариства і їх завдання доходили до Шевченка і його приятелів, і 
вони на взірець їх задумали заснувати потайне політичне товариство для ви-
зволення українського народу.

68. Кирило-Мефодіївське братство. Громада, коло котрої заходилися 
отсі найкращі, найталановитіші українські громадяни, прибрала собі назву 
товариства св. Кирила і Мефодія, просвітителів слов’янських, а коротко 
звалося братством (так зве його Шевченко в однім листі). Своєю метою 
воно ставило визволення слов’янських народів, в тім числі і українського, та 
утворення з них слов’янської федерації. Кождий слов’янський народ мав тво-
рити окрему демократичну республіку, а спільними справами мав завідувати 
спільний слов’янський собор, куди думали вислати всі слов’янські народи 
своїх депутатів. Братчики марили, що Київ буде центром сеї слов’янської 
федерації, і представники слов’янських народів відкриють свій собор там, де 
колись збиралося вільне Київське віче, під гук Софійського дзвону, що опо-
вістить світові правду, свободу, рівність. Все се доволі близько нагадувало 
старі плани згаданих “Соединенных славян” 1820-х років. Для українського 
життя, для політичного розвитку українського громадянства мав далеко біль-
ше значіння той соціальний і політичний зміст, який братчики вкладали в сю 
слов’янську рамку, і ті підстави, які вони вказували в українській минувшині 
для тих основ свободи, рівності й народовластя, на котрих вони хотіли оперти 
новий лад України й всього слов’янства.

З цього погляду братство далеко було неодностайне. Були люди такі, як 
Шевченко, настроєні незвичайно ворожо до всього, що тяжіло на українськім 
народі: против царського деспотизму, поміщицького панування, всякого на-
сильства і неправди соціальної й духовної, готові добиватися повного, корін-
ного знищення її й обновлення життя до самих підстав хоч би насильством, 
повстанням, переворотом. Але далеко більше було поміркованих українських 
патріотів, настроєних гуманно, прихильно до народних мас, але неохочих до 
виступів різких і насильних – вони стояли за роботу культурну, через просвітні 
товариства, видання й розповсюдження, серед народу популярних книжок, 
поширення серед поміщиків свідомості потреби народної освіти й загального 
поліпшення селянського життя. На сім ґрунті виникали гарячі дебати, за-
взяті суперечки, в котрих вигладжувалися найбільш різкі протилежності й 
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намічалася спільна, середня програма політичної роботи. В поезіях Шевченка 
1845 p., особливо в його славнім “Посланії до земляків”, знаходимо різкі від-
гомони запальних суперечок з романтиками, які вихваляли сучасне народне 
життя й минулу славу України, манилися “современними огнями” слов’янства 
і західноєвропейськими теоріями, а не добачали того, в чім для Шевченка 
лежало головне – страшної народної кривди, соціального лиха, історичних 
гріхів українського панства перед своїм народом:

І Коляра* читаєте з усієї сили,
І Шафарика*, і Ганку*, і в слов’янофіли
Так і претесь, і всі мови слов’янського люду –
Всі знаєте. А своєї дасть-Біг. “Колись будем
І по-своєму глаголать, як німець покаже,
А до того й історію нашу нам розкаже”.

Се “славянофилам”, а от і романтикам української народності:
Заговорили,
Так, що й німець не второпа, учитель великий.
А не то, щоб прості люде. А ґвалту! А крику!
“І гармонія, і сила, – музика, та й годі.
А історія? Поема вільного народу!
Що ті римляне убогі!
Чортзна-що за Брути**!
У нас Брути і Коклеси*** славні, незабуті!
У нас воля виростала, Дніпром умивалась,
У голови гори слала, степом укривалась!”
Кров’ю вона умивалась, а спала на купах, –
На козацьких вільних трупах, окрадених трупах!..
Подивіться лишень добре, прочитайте знову
Тую славу, та читайте од слова до слова –
Все розберіть, та й спитайте тоді себе: Що ми?
Чиї діти? Яких батьків? Ким, за що закуті?
Та й побачите, що ось що ваші славні Брути:
Раби, підніжки, грязь Москви, 
Варшавське сміття ваші пани
Ясновельможнії гетьмани!

В сих протестах очевидні крайнощі, в які Шевченко впадав, показуючи 
як головне історичну неволю України і сучасну кривду селянства. Його голос 
не був одиноким, між молодшими членами гуртка були також люди, для яких 
центром всього була селянська кривда, і які не могли пробачити її ні царизмові, 
ні поміщицькій інтелігенції, невважаючи на весь її малоросійський патріотизм.

* Визначні письменники, представники сучасного чеського слов’янофільства.
** Се похвали українській мові, які набридли Шевченкові в устах ріжних панків.
*** Герої старої римської історії.

Історичні традиційні вартості українського життя висував у київській 
громаді особливо Костомарів, найбільший авторитет її в сій області. Осо-
бливо інтересна з сього погляду виготовлена ним агітаційна брошура (за-
хоплена жандармами й тому не розповсюджена): “Книга битія українського 
народу”. В ній дуже цікавим способом мішається українське величання своєї 
минувшості – визвольних змагань народних і козацьких, з слов’янофільським 
величанням слов’янства в протиставленні світові германсько-латинському, і 
з палким революційним протестом против царів, панства і всякого соціаль-
ного поневолення. Український нарід виставляється найвірнішим виразом 
правдивого слов’янства, не покаліченого впливами германсько-латинськими, 
що попсували Польщу й західну слов’янщину, і візантійсько-татарськими, 
що покалічили й знівечили життя великоруське. Український народний рух 
XVI–XVII в. струсив з себе всякі сторонні шкідливі впливи: братства 
вернули релігійне життя України до чистого, апостольського християнства, 
козаччина – до старих слов’янських підстав демократизму: свободи, рівності 
й братства. “Україна, – пише Костомарів, – не любила ні царя – як Мос-
ковщина, ні пана – як Польща, і зробила у себе козацтво, себто братство: 
вступаючи туди, кожний ставав братом інших, хто б він не був перед тим, 
паном чи хлопом, аби був тільки християнин, і були козаки всі рівні між со-
бою: старшина вибиралась на раді й мала служити всім по слову Христовому, 
приймаючи уряд як повинність, і не було між козаками ніякої панської пихи, 
ні титулів. З дня на день росло й множилось козацтво, і скоро всі люди на 
Вкраїні стали б козаками, себто вільними і рівними, і не було б над Україною 
ні царя, ні пана, крім Бога єдиного, і за прикладом України те ж саме стало б 
у Польщі й по інших слов’янських землях”. Але Москва поділилась Україною 
з Польщею і вдвох вони знищили козаччину й здавили українську свободу.

“І пропала Україна – але се так тільки здається. Не пропала вона, бо не 
хотіла знати ні царя, ні пана, а хоч і був цар над нею, але чужий, були пани, але 
чужі, а хоч би й з української крові були ті виродки, одначе вони не поганять 
своїми подлими устами української мови й не називають себе українцями.  
А правдивий українець, чи буде він простого роду, чи панського, не повинен 
любити ні царя, ні пана, а повинен любити одного Бога”.

“Україна встане з своєї могили й кликне знову до братів слов’ян, і почу-
ють її поклик, встане слов’янщина, і не зістанеться в ній ні царя, ні князя, ні 
графа, ні герцога, ні сіятельства, ні превосходительства, ні пана, ні боярина, ні 
мужика, ні холопа, ні у Великій Росії, ні в Польщі, ні на Україні, ні в Чехії, ні 
у хорутан, ні в сербів, ні у болгарів. І Вкраїна буде незалежною республікою 
в слов’янськім союзі. Тоді скажуть всі народи, показуючи на те місце, де на 
карті буде намальована Україна: “От камінь, відкинений будівничим, – а він 
ліг основою всього”.

Перейти до роботи товариство не встигло, бо було захоплено серед само-
го ще свого творення: на Різдво 1846 р. були підслухані розмови братчиків 
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намічалася спільна, середня програма політичної роботи. В поезіях Шевченка 
1845 p., особливо в його славнім “Посланії до земляків”, знаходимо різкі від-
гомони запальних суперечок з романтиками, які вихваляли сучасне народне 
життя й минулу славу України, манилися “современними огнями” слов’янства 
і західноєвропейськими теоріями, а не добачали того, в чім для Шевченка 
лежало головне – страшної народної кривди, соціального лиха, історичних 
гріхів українського панства перед своїм народом:

І Коляра* читаєте з усієї сили,
І Шафарика*, і Ганку*, і в слов’янофіли
Так і претесь, і всі мови слов’янського люду –
Всі знаєте. А своєї дасть-Біг. “Колись будем
І по-своєму глаголать, як німець покаже,
А до того й історію нашу нам розкаже”.

Се “славянофилам”, а от і романтикам української народності:
Заговорили,
Так, що й німець не второпа, учитель великий.
А не то, щоб прості люде. А ґвалту! А крику!
“І гармонія, і сила, – музика, та й годі.
А історія? Поема вільного народу!
Що ті римляне убогі!
Чортзна-що за Брути**!
У нас Брути і Коклеси*** славні, незабуті!
У нас воля виростала, Дніпром умивалась,
У голови гори слала, степом укривалась!”
Кров’ю вона умивалась, а спала на купах, –
На козацьких вільних трупах, окрадених трупах!..
Подивіться лишень добре, прочитайте знову
Тую славу, та читайте од слова до слова –
Все розберіть, та й спитайте тоді себе: Що ми?
Чиї діти? Яких батьків? Ким, за що закуті?
Та й побачите, що ось що ваші славні Брути:
Раби, підніжки, грязь Москви, 
Варшавське сміття ваші пани
Ясновельможнії гетьмани!

В сих протестах очевидні крайнощі, в які Шевченко впадав, показуючи 
як головне історичну неволю України і сучасну кривду селянства. Його голос 
не був одиноким, між молодшими членами гуртка були також люди, для яких 
центром всього була селянська кривда, і які не могли пробачити її ні царизмові, 
ні поміщицькій інтелігенції, невважаючи на весь її малоросійський патріотизм.

* Визначні письменники, представники сучасного чеського слов’янофільства.
** Се похвали українській мові, які набридли Шевченкові в устах ріжних панків.
*** Герої старої римської історії.

Історичні традиційні вартості українського життя висував у київській 
громаді особливо Костомарів, найбільший авторитет її в сій області. Осо-
бливо інтересна з сього погляду виготовлена ним агітаційна брошура (за-
хоплена жандармами й тому не розповсюджена): “Книга битія українського 
народу”. В ній дуже цікавим способом мішається українське величання своєї 
минувшості – визвольних змагань народних і козацьких, з слов’янофільським 
величанням слов’янства в протиставленні світові германсько-латинському, і 
з палким революційним протестом против царів, панства і всякого соціаль-
ного поневолення. Український нарід виставляється найвірнішим виразом 
правдивого слов’янства, не покаліченого впливами германсько-латинськими, 
що попсували Польщу й західну слов’янщину, і візантійсько-татарськими, 
що покалічили й знівечили життя великоруське. Український народний рух 
XVI–XVII в. струсив з себе всякі сторонні шкідливі впливи: братства 
вернули релігійне життя України до чистого, апостольського християнства, 
козаччина – до старих слов’янських підстав демократизму: свободи, рівності 
й братства. “Україна, – пише Костомарів, – не любила ні царя – як Мос-
ковщина, ні пана – як Польща, і зробила у себе козацтво, себто братство: 
вступаючи туди, кожний ставав братом інших, хто б він не був перед тим, 
паном чи хлопом, аби був тільки християнин, і були козаки всі рівні між со-
бою: старшина вибиралась на раді й мала служити всім по слову Христовому, 
приймаючи уряд як повинність, і не було між козаками ніякої панської пихи, 
ні титулів. З дня на день росло й множилось козацтво, і скоро всі люди на 
Вкраїні стали б козаками, себто вільними і рівними, і не було б над Україною 
ні царя, ні пана, крім Бога єдиного, і за прикладом України те ж саме стало б 
у Польщі й по інших слов’янських землях”. Але Москва поділилась Україною 
з Польщею і вдвох вони знищили козаччину й здавили українську свободу.

“І пропала Україна – але се так тільки здається. Не пропала вона, бо не 
хотіла знати ні царя, ні пана, а хоч і був цар над нею, але чужий, були пани, але 
чужі, а хоч би й з української крові були ті виродки, одначе вони не поганять 
своїми подлими устами української мови й не називають себе українцями.  
А правдивий українець, чи буде він простого роду, чи панського, не повинен 
любити ні царя, ні пана, а повинен любити одного Бога”.

“Україна встане з своєї могили й кликне знову до братів слов’ян, і почу-
ють її поклик, встане слов’янщина, і не зістанеться в ній ні царя, ні князя, ні 
графа, ні герцога, ні сіятельства, ні превосходительства, ні пана, ні боярина, ні 
мужика, ні холопа, ні у Великій Росії, ні в Польщі, ні на Україні, ні в Чехії, ні 
у хорутан, ні в сербів, ні у болгарів. І Вкраїна буде незалежною республікою 
в слов’янськім союзі. Тоді скажуть всі народи, показуючи на те місце, де на 
карті буде намальована Україна: “От камінь, відкинений будівничим, – а він 
ліг основою всього”.

Перейти до роботи товариство не встигло, бо було захоплено серед само-
го ще свого творення: на Різдво 1846 р. були підслухані розмови братчиків 
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студентом, що подав на них донос; у братчиків пороблено трус і арештовано. 
Видержавши кого довше, кого коротше в кріпостях, їх розіслали по далеких 
сторонах поза Україною, відібравши змогу працювати так, як їм хотілося. 
Найтяжча кара впала на Шевченка: його віддано в солдати і вислано в за-
каспійську пустиню, заборонивши писати й малювати. Тяжко поруйнували 
ті кари сили й творчу роботу також й інших братчиків – найкращі тодішні 
українські сили. На українську мисль, на українське слово пішли нагінки й 
заборони, перед тим небувалі. Заборонялися й нищилися книги, видані перед 
тим: “самі такі слова, як Україна, Малоросія, Гетьманщина, вважалися зло-
чинними”. Український рух притих. Але мислі кирило-мефодіївських братчи-
ків зіставили глибокий слід, вони жили далі й будили політичну й соціальну 
українську мисль. Особливо Шевченкові поезії, що ширилися в рукописях, 
переказувалися з пам’яті, мали величезний вплив. Від Кирило-Мефодіївського 
братства веде свою історію весь новий український політичний рух.

69. Галицьке відродження і 1848 рік. В Галичині перший гурток, 
який досить свідомо ставав на ґрунт національний, відомий нам у Перемиш-
лі, в духовних кругах його, при кінці другого десятиліття XIX в. Тут було 
засноване товариство для поширення народної освіти. З кругів тутешнього 
духовенства вийшла важна для свого часу записка в обороні рівноправності й 
культурної вартості української мови, з нагоди питання про навчання в школах 
українською мовою. Звідси йшли заходи коло українського шкільництва.

Одначе сей перемиський кружок ще не мав ясного поняття про зна-
чіння народної української стихії й стояв на роздоріжжі між нею й книжною 
слов’яно-російською мовою. Автори перших граматик з перемиського кружка 
прихиляються до народної мови, але вважають потрібним “очищати” її від 
простонародної грубості й наближати до старої книжної й церковної мови. 
Але в 1830-х рр. виріжняються вже два виразні напрями: проти оборонців 
книжної мови виступають рішучі прихильники живої народної мови, гаряче 
обороняють її чистоту від книжного калічення й добиваються літературного 
уживання й граматичного оброблення чистої народної мови, не розмішаної 
книжною. Вплинуло на се й слов’янське відродження, що зверталося до на-
родної мови, а головно й найбільше – літературні проби на чистій народній 
мові Східної України. Ясна була їх краса й перевага над книжними виробами 
галицької й угорської України, і вони серед тутешніх письменників викликали 
охоту йти тими ж слідами.

На сю стежку рішуче став гурток молодих богословів, що зібрався у 
Львівській семінарії в 1830-х роках і під впливом відродженого українського 
письменства Росії, а також під впливами сучасного слов’янського відродження 
та сучасної польської революційної агітації, був перейнятий патріотичними й 
народолюбними змаганнями. Ся молодіж також цікавиться історією й етногра-
фією свого народу, збирає пісні й перекази та пробує свої сили в літературній 
роботі, зближаючися до взірців українських – єдність українського народу 

по оба боки російсько-австрійського кордону відчуває вона в повній силі. 
Симпатичний поет Маркіян Шашкевич являється першим народним поетом 
Галичини, й пізніший український, народовецький рух Галичини признав 
його своїм первоначальником. Якову Головацькому судилося стати першим 
патентованим ученим-професором української мови на новозаснованій катедрі 
Львівського університету. Третій член сеї “руської трійці”, як її прозвали, 
Іван Вагилевич займався історією, етнографією, словесністю – всім потрохи.

Та діяльність сього кружка не йшла гладко. За останні десятиліття від-
носини урядових кругів до українського питання встигли змінитися рішуче. 
Австрійські власті, маючи досить клопоту з тодішніми польськими револю-
ційними течіями, не хотіли мати нових клопотів ще й з українським рухом. 
У духовних уніятських кругах, котрим передано цензуру українських книг, 
також панував напрям вузько церковний, неприязний й підозрілий народним 
елементам у літературі. Книжки навіть самого цензурного змісту: релігійні, по-
хвальні оди на честь австрійського дому – заборонялися тому тільки, що мова 
їх була не досить слов’янська, або що замість слов’янського письма вони були 
написані гражданкою. Тому й заходи “руської трійці” в офіціальних кругах 
були прийняті підозріливо й ворожо. Перший альманах “Зоря”, зложений 
для друку кружком Шашкевича в 1834 р., духовна цензура заборонила. Зло-
жили новий збірник ще обережніше, з народних пісень і переказів та власних 
поезій і наукових статей під назвою “Русалка Дністрова” і надрукували його 
в Пешті, на Угорщині, щоб розминутися з галицькою цензурою. Але й се 
не помогло: коли книжка прийшла до Львова, цензура арештувала її всю й 
тільки в 1848 р. удалося її видобути з арешту. На самих авторів упали ріжні 
неприємності. Хоровитий Шашкевич не витримав їх і вмер в недостатках, як 
священик на убогій парафії; Вагилевич пішов шукати хліба у польських панів 
і змарнувався. Галицьким гасителям здавалося, що придавили український 
рух до решти.

Та налетів бурхливий 1848 рік і зараз перемінив усю обстановку. Євро-
пейська революція сильним відгомоном відбилася по австрійських краях,  
викликавши більше або менше значні рухи. Піднялася Угорщина. В Галичині 
поляки почали ладити повстання для визволення Польщі. Австрійське прави-
тельство тоді знову пригадало собі галицьких українців і заходилося коло них, 
щоб ослабити польський рух. Виходять наверх такі справи, як розділення на 
частину українську й польську Галичини (недоречно зв’язаної з українських 
і польських земель), заведення в українській Галичині української мови по 
школах вищих і нижчих, визволення українського селянства з власті польських 
панів – все те, про що думало в 1770–1780-х роках правительство Марії-
Терезії і Йосифа II, а потім забуло, підпавши під впливи польської шляхти й 
власних своїх гасителів-реакціонерів.

Галицькі українці підняли голови й собі заворушилися. Плани польських 
революціонерів про відбудову Польщі були їм не в лад, і тільки невелика 
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студентом, що подав на них донос; у братчиків пороблено трус і арештовано. 
Видержавши кого довше, кого коротше в кріпостях, їх розіслали по далеких 
сторонах поза Україною, відібравши змогу працювати так, як їм хотілося. 
Найтяжча кара впала на Шевченка: його віддано в солдати і вислано в за-
каспійську пустиню, заборонивши писати й малювати. Тяжко поруйнували 
ті кари сили й творчу роботу також й інших братчиків – найкращі тодішні 
українські сили. На українську мисль, на українське слово пішли нагінки й 
заборони, перед тим небувалі. Заборонялися й нищилися книги, видані перед 
тим: “самі такі слова, як Україна, Малоросія, Гетьманщина, вважалися зло-
чинними”. Український рух притих. Але мислі кирило-мефодіївських братчи-
ків зіставили глибокий слід, вони жили далі й будили політичну й соціальну 
українську мисль. Особливо Шевченкові поезії, що ширилися в рукописях, 
переказувалися з пам’яті, мали величезний вплив. Від Кирило-Мефодіївського 
братства веде свою історію весь новий український політичний рух.

69. Галицьке відродження і 1848 рік. В Галичині перший гурток, 
який досить свідомо ставав на ґрунт національний, відомий нам у Перемиш-
лі, в духовних кругах його, при кінці другого десятиліття XIX в. Тут було 
засноване товариство для поширення народної освіти. З кругів тутешнього 
духовенства вийшла важна для свого часу записка в обороні рівноправності й 
культурної вартості української мови, з нагоди питання про навчання в школах 
українською мовою. Звідси йшли заходи коло українського шкільництва.

Одначе сей перемиський кружок ще не мав ясного поняття про зна-
чіння народної української стихії й стояв на роздоріжжі між нею й книжною 
слов’яно-російською мовою. Автори перших граматик з перемиського кружка 
прихиляються до народної мови, але вважають потрібним “очищати” її від 
простонародної грубості й наближати до старої книжної й церковної мови. 
Але в 1830-х рр. виріжняються вже два виразні напрями: проти оборонців 
книжної мови виступають рішучі прихильники живої народної мови, гаряче 
обороняють її чистоту від книжного калічення й добиваються літературного 
уживання й граматичного оброблення чистої народної мови, не розмішаної 
книжною. Вплинуло на се й слов’янське відродження, що зверталося до на-
родної мови, а головно й найбільше – літературні проби на чистій народній 
мові Східної України. Ясна була їх краса й перевага над книжними виробами 
галицької й угорської України, і вони серед тутешніх письменників викликали 
охоту йти тими ж слідами.

На сю стежку рішуче став гурток молодих богословів, що зібрався у 
Львівській семінарії в 1830-х роках і під впливом відродженого українського 
письменства Росії, а також під впливами сучасного слов’янського відродження 
та сучасної польської революційної агітації, був перейнятий патріотичними й 
народолюбними змаганнями. Ся молодіж також цікавиться історією й етногра-
фією свого народу, збирає пісні й перекази та пробує свої сили в літературній 
роботі, зближаючися до взірців українських – єдність українського народу 

по оба боки російсько-австрійського кордону відчуває вона в повній силі. 
Симпатичний поет Маркіян Шашкевич являється першим народним поетом 
Галичини, й пізніший український, народовецький рух Галичини признав 
його своїм первоначальником. Якову Головацькому судилося стати першим 
патентованим ученим-професором української мови на новозаснованій катедрі 
Львівського університету. Третій член сеї “руської трійці”, як її прозвали, 
Іван Вагилевич займався історією, етнографією, словесністю – всім потрохи.

Та діяльність сього кружка не йшла гладко. За останні десятиліття від-
носини урядових кругів до українського питання встигли змінитися рішуче. 
Австрійські власті, маючи досить клопоту з тодішніми польськими револю-
ційними течіями, не хотіли мати нових клопотів ще й з українським рухом. 
У духовних уніятських кругах, котрим передано цензуру українських книг, 
також панував напрям вузько церковний, неприязний й підозрілий народним 
елементам у літературі. Книжки навіть самого цензурного змісту: релігійні, по-
хвальні оди на честь австрійського дому – заборонялися тому тільки, що мова 
їх була не досить слов’янська, або що замість слов’янського письма вони були 
написані гражданкою. Тому й заходи “руської трійці” в офіціальних кругах 
були прийняті підозріливо й ворожо. Перший альманах “Зоря”, зложений 
для друку кружком Шашкевича в 1834 р., духовна цензура заборонила. Зло-
жили новий збірник ще обережніше, з народних пісень і переказів та власних 
поезій і наукових статей під назвою “Русалка Дністрова” і надрукували його 
в Пешті, на Угорщині, щоб розминутися з галицькою цензурою. Але й се 
не помогло: коли книжка прийшла до Львова, цензура арештувала її всю й 
тільки в 1848 р. удалося її видобути з арешту. На самих авторів упали ріжні 
неприємності. Хоровитий Шашкевич не витримав їх і вмер в недостатках, як 
священик на убогій парафії; Вагилевич пішов шукати хліба у польських панів 
і змарнувався. Галицьким гасителям здавалося, що придавили український 
рух до решти.

Та налетів бурхливий 1848 рік і зараз перемінив усю обстановку. Євро-
пейська революція сильним відгомоном відбилася по австрійських краях,  
викликавши більше або менше значні рухи. Піднялася Угорщина. В Галичині 
поляки почали ладити повстання для визволення Польщі. Австрійське прави-
тельство тоді знову пригадало собі галицьких українців і заходилося коло них, 
щоб ослабити польський рух. Виходять наверх такі справи, як розділення на 
частину українську й польську Галичини (недоречно зв’язаної з українських 
і польських земель), заведення в українській Галичині української мови по 
школах вищих і нижчих, визволення українського селянства з власті польських 
панів – все те, про що думало в 1770–1780-х роках правительство Марії-
Терезії і Йосифа II, а потім забуло, підпавши під впливи польської шляхти й 
власних своїх гасителів-реакціонерів.

Галицькі українці підняли голови й собі заворушилися. Плани польських 
революціонерів про відбудову Польщі були їм не в лад, і тільки невелика 
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частина української інтелігенції пішла разом з поляками. Переважна біль-
шість почала організовуватися в напрямі окремішнім і полякам ворожім, 
користаючи з прихильності й помочі австрійської адміністрації. Заснувалося 
політичне товариство “Головна рада”, свого роду українське національне 
правительство, що мало вияснити й представити центральному правительству 
політичні й національні потреби українців, а як орган її стала виходити газета 
“Зоря Галицька”. Против польської гвардії й революційних ватаг організовано 
українську гвардію, українські батальйони стрільців. Восени 1848 р. скликано 
“Собор руських учених” – усіх прихильників культурного й національного 
розвитку галицької України, щоб вияснити культурні й національні потреби 
та виробити програму дальшої діяльності для розвою українського народу.

Сей “собор” став рішуче на національнім українськім ґрунті, відріжняючи 
українську народність, з одного боку, від польської, з другого, – від велико-
руської, з котрою все ще мішали її ріжні прихильники книжної “слов’яно-
російської мови”, не вміючи відріжнити її від народної української. “Собор” 
уважав конче потрібним, щоб була уставлена одна одностайна граматика 
й одностайний правопис для всього “руського народу” в Австрії й Росії 
(“руським” далі називали тут свій український нарід й мову). Хотів, аби 
була вона згідна з язиковими прикметами української мови, а не залежна 
від граматики й правопису польської й російської. Домагався, щоб у всяких 
школах галицьких заведено українську мову, а для розвою письменства було 
засноване просвітнє товариство, на взірець чеської “Матиці”. Підтримував 
домагання, щоб українську частину Галичини відділено від польської, і такі 
інші жадання.

Правительство йшло назустріч українським бажанням. Воно обіцяло 
завести українську мову в усіх школах, в гімназіях і університеті, серйозно 
думало про поділ Галичини, і в 1850 р. дійсно був виданий такий закон, 
тільки не ввійшов у життя. Зате здійснилось і сильно вплинуло на настрій 
українського громадянства проголошене в 1848 році скасування панщини й 
визволення селян із власті поміщиків.

Бадьорий і повний надій настрій, одначе, не простояв довго. Союз тутеш-
нього українського громадянства з урядом мав свої лихі сторони, і вони зараз 
показали себе, коли правительство, задавивши революційні рухи, відложило 
всякі реформи й зв’язалося наново з польськими кругами. Ті церковні та уря-
дові круги, що вели перед в українськім русі, в тіснім зв’язку з урядом, стали 
тепер безпомічні й безпорадні, коли побачили, що правительство відняло від 
них свою високу руку і більш українцями не журиться. Урядування в Галичині 
захопили в свої руки польські пани й стали настроювати уряд до українців 
підозріло й неприхильно, мов вони тягнуть до Росії, до православ’я. Потра-
пляючи під новий напрям правительственої політики, неприхильної всякому 
живому народному рухові, неприхильно ставились до народного українського 
руху й українські урядові круги (консисторія, що надавала тон священикам), 

з котрих головно складалась українська інтелігенція. Знову виходять на гору 
прихильники книжної слов’яно-російської мови, неприхильні мові народній 
українській. Від них кінець кінцем пішло так зване москвофільство, що хотіло 
мати мовою літературною мову російську.

70. Новий український рух у 1860 і 1870-х роках. Таким чином і в 
Росії, по розгромі Кирило-Мефодіївського братства, і в Австрії, по втихоми-
ренню революції 1848 року, кінець сорокових і п’ятдесяті роки стали часами 
глухої реакції, де затихло й приникло українське життя. В Росії, одначе, ся 
реакція як наступила скорше, так і скінчилася скорше. По нещасливій Крим-
ській війні настали в Росії нові часи, правительство само взялось реформувати 
старі, пережиті форми життя, що виявили свою нездатність. На чергу стало 
визволення селянства, визволення суспільності від пут старого режиму, сус-
пільність заворушилася, рвалася до нового життя, і з нею стали виходити на 
яв приспані змагання українські.

Кирило-мефодіївців увільнено з заслання і могли вони – хоч не всі – 
зібратись докупи. Зібралися в Петербурзі й стали там видавати українські 
книжки та місячник, журнал українсько-російський, що звався “Основа” 
(виходив в рр. 1861 і 1862), і в нім поширювали свої гадки про українство.

За ті десять літ багато змінилося в Росії. В Кримській війні побито ро-
сійські війська, й побачило громадянство й правительство, що годі такому по-
рядкові бути далі: не давали людям свободи на те, мовляв, аби “государство” 
(держава) було сильніше, а тим часом показалося, що государство з того 
ледве не пропало, бо без свободи та освіти й держава не може бути сильна. 
Правительство схаменулось на якийсь час і метнулось до реформ. На першу 
чергу заходилося коло скасування кріпацтва, потім коло заведення кращих 
судів, городської та земської управи, народної освіти.

Братчики кирило-мефодіївські, між ними й Шевченко, що тоді, одначе, 
вже доживав свої останні дні (вмер в лютім 1861 року), й інші українці при-
стали всім серцем до справи скасування кріпацтва. Вже здавна, як знаємо, 
в письменстві українськім сильно били на кріпацтво, як на велику неправду 
(дуже гарні оповідання про те кріпацтво писала в тім часі в 1850–1860 роках 
Марія Маркович, підписуючися “Марко Вовчок”). Тепер, коли правительство 
само взялось до визволення кріпаків, багато з українців мали в сім велику 
участь та піклувались про те, щоб визволення якнайкраще було сповнене; 
ставали за мирових посередників або працювали по селах.

Для того щоб селяни знали свої права й могли за них упоминатись, укра-
їнці заходились писати книжечки про закони й порядки державні. Брались 
також до поширення освіти між народом; упоминались за тим, щоб наука була 
в школі на мові українській – рідній, для дитини зрозумілій, аби та наука 
була легка й корисна. Закладали школи для дорослих, такі, де можна було 
вчитися вечорами та неділями робітникам і слугам неписьменним. Складали 
й видавали книжки для шкільної науки. Видано також було силу ріжних 
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частина української інтелігенції пішла разом з поляками. Переважна біль-
шість почала організовуватися в напрямі окремішнім і полякам ворожім, 
користаючи з прихильності й помочі австрійської адміністрації. Заснувалося 
політичне товариство “Головна рада”, свого роду українське національне 
правительство, що мало вияснити й представити центральному правительству 
політичні й національні потреби українців, а як орган її стала виходити газета 
“Зоря Галицька”. Против польської гвардії й революційних ватаг організовано 
українську гвардію, українські батальйони стрільців. Восени 1848 р. скликано 
“Собор руських учених” – усіх прихильників культурного й національного 
розвитку галицької України, щоб вияснити культурні й національні потреби 
та виробити програму дальшої діяльності для розвою українського народу.

Сей “собор” став рішуче на національнім українськім ґрунті, відріжняючи 
українську народність, з одного боку, від польської, з другого, – від велико-
руської, з котрою все ще мішали її ріжні прихильники книжної “слов’яно-
російської мови”, не вміючи відріжнити її від народної української. “Собор” 
уважав конче потрібним, щоб була уставлена одна одностайна граматика 
й одностайний правопис для всього “руського народу” в Австрії й Росії 
(“руським” далі називали тут свій український нарід й мову). Хотів, аби 
була вона згідна з язиковими прикметами української мови, а не залежна 
від граматики й правопису польської й російської. Домагався, щоб у всяких 
школах галицьких заведено українську мову, а для розвою письменства було 
засноване просвітнє товариство, на взірець чеської “Матиці”. Підтримував 
домагання, щоб українську частину Галичини відділено від польської, і такі 
інші жадання.

Правительство йшло назустріч українським бажанням. Воно обіцяло 
завести українську мову в усіх школах, в гімназіях і університеті, серйозно 
думало про поділ Галичини, і в 1850 р. дійсно був виданий такий закон, 
тільки не ввійшов у життя. Зате здійснилось і сильно вплинуло на настрій 
українського громадянства проголошене в 1848 році скасування панщини й 
визволення селян із власті поміщиків.
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книжечок для народу, маленьких та дешевих – копійчаних “метеликів”, щоб 
поширювати між людьми. А разом з тим і в тім місячнику й деінде накликувано 
українську інтелігенцію, освічених людей, аби держались своєї народності й 
не занедбували праці для України та для народу українського, для трудящих, 
селянських мас.

Костомаров, бувши тоді славним істориком, професором Петербурзького 
університету, видавав на те цінні й важні писання про українську історію, ви-
ясняючи ті нахили й змагання, які були в українськім житті – до свободи й 
рівності, демократизму, народовластя й федеративного устрою – ще в княжих 
часах і потім в добі козацькій. Куліш писав про українське письменство, ви-
ясняючи його народолюбні й демократичні змагання.

Цілий сей український рух 1850–1860-х років мав такий народолюбний 
народницький характер. Політична програма кирило-мефодіївська відійшла 
на другий план.

Про слов’янську федерацію, про українську республіку вже не говорили. 
Чи то прикрі досвіди й кара, що впали на братчиків, змінили їх гадки, чи 
то некорисним вони вважали спиняти увагу громадянства на таких далеких 
іменах, котрих навіть обговорити добре не можна було в підцензурних ви-
даннях, тільки таких питань вони не зачіпали, а всю увагу звертали на справу 
визволення селян, упорядкування нового громадянського життя їх, освіту й 
освідомлення. Се ж здійсняло соціальну програму братства принаймні хоч 
почасти. Таким чином, діяльність українська мала характер вповні законний, 
укладалася в рамці тодішнього правительственого напряму. Невважаючи на 
те, над українством уже чорні ворони крякали. З одного боку, пани польські 
вводили крик до властей, що українці підіймають народ на панів, так що пани 
народного повстання бояться, життя свого непевні. Інші знов якраз правили, 
що українство йде під поляків, що то “польська інтрига” (штука), аби підняти 
українців на Росію разом з поляками – саме в 1863 р. піднялось польське 
повстання. Треті пригадували правительству заборони царя Петра й Катерини 
на українську мову, аби нею нічого не друковано – що так воно й треба, щоб, 
мовляв, Україна не відірвалась від Росії.

Дурне було те говорення про польську інтригу, бо не дурні були поляки 
підіймати українство на свою голову. В Галичині польські пани, навпаки, 
казали, що се австрійське правительство або москалі видумали українство. А 
ще дурніша рада була заборонами запобігати тому, щоб Україна не відірвалась 
від Росії. Треба було постаратись, щоб у державі всім народам була свобода й 
право, і тоді ні українці, ні хто інший не схоче відриватись від неї, а заборонами 
можна тільки знеохотити до держави. Проте вгорі тоді такі люди були, що 
тих немудрих осторог слухали, і в 1863 р. тодішній міністр внутрішніх справ 
видав розпорядження проти українського слова. Він посилавсь на те, що самі 
“малоросіяне” доказують, що ніякого особливого малоросійського язика “не 
было, нhт и быть не можетъ”, а викликають український рух поляки. Тому 

наказував, аби цензори не позволяли друкувати українською мовою ніяких 
книжок для народу, а особливо таких, що для науки, для школи, – де по-
даються якісь відомості з науки. Разом з тим пішла нагінка за всім, що пахло 
українством та роботою для народу українського. Школи недільні закривали, 
учити по-українськи забороняли; багато українців повисилано з України в 
далекі, північні московські городи. Так припинено всяку роботу для україн-
ського народу й для українства.

Потім трохи були попустили з того. Стали легше пускати українські 
книжки, навіть і популярні, для народу. Осередком української роботи став 
Київ, де зібралось чимало талановитих і тямущих людей, з вихованців тутеш-
нього університету, що повиростали по розгромі кирило-мефодіївців. Головну 
увагу звертали вони на роботу культурну й наукову. Коли в Києві дозволено 
відкрити відділ географічного товариства (1872), коло нього й скупилася 
наукова робота.

Появились важні писання по українській історії Антоновича і Драгома-
нова, по язикознавству Житецького й Михальчука, по етнографії Рудченка 
й Чубинського. Стало розвиватись також красне письменство (повісті, по-
езії), появилися перші початки соціального українського роману – такого, що 
малював українське життя в нових обставинах по знесенню кріпацтва: твори 
Нечуя-Левицького, Мирного, Кониського. Велике вражіння робили перші 
початки справжнього українського театру і серйозної української музики. 
Коло сього заходились Микола Лисенко і Старицький.

Недовгий сей скільки-небудь свобідний письменний і культурний час, 
таким чином, був дуже багатий своїми наслідками. Але скоро прийшов  
йому край.

Знову знайшлись перевертні з своїх же таки земляків, які почали говорити, 
що то все йде від ворогів Росії, що те все “сепаратизм”, Україна від Росії віді-
рветься. Говорення їх не пройшли без сліду, впоряджена була урядова комісія, 
яка признала, що треба пильнувати заграничних видань, не пускати їх до Росії, 
підтримувати грішми москвофільський рух в Австрії, а український рух в Росії 
задавити. Зараз потім закрито Київський відділ. Вийшов царський указ, де 
заборонено в Росії видавати всякі книжки, окрім віршів та оповідань та й то 
тільки общеруським правописом, із-за границі привозити українські видання, а 
також заказано всякі концерти, представлення й читання українські. Заборона 
та від того часу простояла аж до 1906 року – рівно 30 літ. Не можна було 
ніякої наукової чи просвітньої книжки по-українськи видати: чи про Україну 
та українську історію, чи про чужі краї, чи про природу, чи про господарство, 
чи про хороби та здоров’я. Рідко яка за десятки літ якимсь чудом проскочила. 
Не можна було на українську мову перекладати якісь писання з чужих мов. 
Не можна було видавати ніяких книжок для дітей, – аби не звикали читати 
по-свойому, або для шкіл, – щоб не вчились по-українському. Оповідання й 
вірші дозволялися також лише такі, що от для забави тільки, а як в них була 
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книжечок для народу, маленьких та дешевих – копійчаних “метеликів”, щоб 
поширювати між людьми. А разом з тим і в тім місячнику й деінде накликувано 
українську інтелігенцію, освічених людей, аби держались своєї народності й 
не занедбували праці для України та для народу українського, для трудящих, 
селянських мас.

Костомаров, бувши тоді славним істориком, професором Петербурзького 
університету, видавав на те цінні й важні писання про українську історію, ви-
ясняючи ті нахили й змагання, які були в українськім житті – до свободи й 
рівності, демократизму, народовластя й федеративного устрою – ще в княжих 
часах і потім в добі козацькій. Куліш писав про українське письменство, ви-
ясняючи його народолюбні й демократичні змагання.

Цілий сей український рух 1850–1860-х років мав такий народолюбний 
народницький характер. Політична програма кирило-мефодіївська відійшла 
на другий план.

Про слов’янську федерацію, про українську республіку вже не говорили. 
Чи то прикрі досвіди й кара, що впали на братчиків, змінили їх гадки, чи 
то некорисним вони вважали спиняти увагу громадянства на таких далеких 
іменах, котрих навіть обговорити добре не можна було в підцензурних ви-
даннях, тільки таких питань вони не зачіпали, а всю увагу звертали на справу 
визволення селян, упорядкування нового громадянського життя їх, освіту й 
освідомлення. Се ж здійсняло соціальну програму братства принаймні хоч 
почасти. Таким чином, діяльність українська мала характер вповні законний, 
укладалася в рамці тодішнього правительственого напряму. Невважаючи на 
те, над українством уже чорні ворони крякали. З одного боку, пани польські 
вводили крик до властей, що українці підіймають народ на панів, так що пани 
народного повстання бояться, життя свого непевні. Інші знов якраз правили, 
що українство йде під поляків, що то “польська інтрига” (штука), аби підняти 
українців на Росію разом з поляками – саме в 1863 р. піднялось польське 
повстання. Треті пригадували правительству заборони царя Петра й Катерини 
на українську мову, аби нею нічого не друковано – що так воно й треба, щоб, 
мовляв, Україна не відірвалась від Росії.

Дурне було те говорення про польську інтригу, бо не дурні були поляки 
підіймати українство на свою голову. В Галичині польські пани, навпаки, 
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якась поважніша думка або щось про Україну, про порядок громадський та 
державний, або щось на панів та на властей, то не позволяли. Не можна було 
якийсь час представляти українських представлень, ані навіть співати укра-
їнських пісень, – уже потім дозволили знову, та й то з усякими труднощами 
та вигадками. І як бачили, що якийсь українець українства сильно держиться, 
то таких з служби скидали, висилали в московські городи або арештували. 
Хотіли задавити українство до решти.

71. Українство під забороною. Робота на галицькім ґрунті. Указ 
1876 року дуже загальмував розвій українського життя в Росії, всякі заходи 
коло народної освіти й культури, але викорінити їх не міг, розуміється. Нема 
такої сили на світі, яка б могла викорінити живий народний рух. Скоро самі 
російські урядовці помітили, що перемахнули в тих заборонах і почали дещо 
попускати, як от українські концерти та представлення, й життя полегшало 
трохи. Українські письменники пускались на всякі штуки, щоб якось пропхати 
через сі цензурні ворота що-небудь путяще. Подавали по кілька разів те саме, 
зміняючи заголовки, викладали наукові річі в формі оповідань, щоб пустила 
цензура, яка не пропускала ніяких наукових книжок для народу.

Але такими вбогими можливостями, які російський уряд полишав укра-
їнській культурній роботі, не могли задовольнитися й найбільше помірковані 
українці, які серйозно ставилися до справи. Тому, кінець кінцем, українська 
культурна й політична робота переноситься за кордон, головно до Галичини.

В австрійській Україні відносини за 1860-ті і 1870-ті роки змінилися 
значно, наслідком перемін в австрійській політиці і впливів українського від-
родження.

В Австрії, після нещасть, які вона потерпіла в війнах з Італією й Прус-
сією, так як в Росії після Кримської війни, відносини стали легші. Заведено 
1766 р. конституцію, не дуже вона була мудра, але все-таки давала деяку 
змогу громадської й політичної роботи.

Хоч далі верховодила в Галичині польська шляхта, а на Буковині – 
румунські бояри, проте все-таки можливо було доходити потрохи прав і 
українському громадянству. В Галичині поруч із старими урядовцями та 
духовними наростає потрохи молода інтелігенція, що стояла під впливами 
кирило-мефодіївців. Заводяться видання чистою народною мовою, в котрих 
працюють поруч галицьких письменників письменники українські (особливо 
в місячнику “Правда”, що почав виходити з 1867 р.).

В школах народних наука була на українській мові; гімназій таких, де 
вчать по-українськи, хоч трудно й помалу (бо польські пани тому проти-
вились дуже), а все-таки прибувало потрохи: і в університеті Львівськім та 
Чернівецькім деякі науки викладались по-українськи. Можна було видати 
по-українськи всякі книжки й газети, відбувати всякі зібрання й про всякі 
справи радитись і говорити доволі свобідно, в порівнянні з тодішньою Ро-
сією. Можна було свобідно засновувати товариства позичкові, торговельні, 

потребительські, просвітні, культурні, наукові, бібліотеки й читальні і всякі 
інші. Можна було чи до суду, чи до іншого уряду всякі листи чи прошення 
писати по-українськи, й відповідати на них також повинні були по-українськи.

Отже, кажу, як стали забороняти все українське в Росії, то багато 
українців стало переносити свою роботу до Галичини: посилало сюди свої 
писання з російської України або переїздило до Галичини, щоб тут працю-
вати. Почалось се з 1860-х років уже, особливо після того заборонного роз-
порядження 1863 р., а тепер – після царського указу 1876 р. – пішло ще 
сильніше. Великою се було підмогою для українського життя в Австрії, бо ті 
сили й поміч з російської України підтримали тут український рух і надали 
йому той же демократичний, народолюбний характер, який він мав у Росії. 
І для України російської се було важно, що українська національна робота 
не переривалась. Ті питання, яких не можна було обговорювати в Росії, об-
говорювались у виданнях галицьких або інших заграничних. Книжки, не про-
пущені російською цензурою, друкувались в Галичині, а звідти діставались і 
на Вкраїну, невважаючи на всі заборони. На се ще перед указом 1867 р. на 
зібрані в Росії гроші куплено осібну друкарню і при ній заложено у Львові 
“Товариство імені Шевченка” (на пам’ять і честь Шевченка), щоб воно за-
ймалось українським письменством і наукою, заходом українців і галичан. 
Згодом воно розвинулось і видало багато ріжних корисних книжок у ріжних 
справах, наукових і літературних.

Після указу 1876 р. київські українці порішили, щоб один з найбільш 
талановитих українських учених і письменників, професор Київського уні-
верситету Драгоманів осівся в Галичині або деінде за границею і звідти ши-
рив серед європейського громадянства відомості про Україну, її національні 
домагання і утиски, які вона терпить. Се Драгоманову було під мисль, бо 
він був прихильником твердої боротьби за народні права. Тимчасом як інші 
земляки думали про те, що треба вибирати такі способи національної роботи, 
які б менше гнівали російський уряд, та вимишляли, як би то “примирити з 
собою російське правительство”, Драгоманів доводив, що податливістю та 
покірністю тут нічого не можна здобути. Треба спертися на народі, взяти своїм 
завданням соціальні реформи, які б підняли нарід, його добробут, свідомість, 
дбати про освіту й усвідомлення сього народу, розвинути для нього відповідну 
літературу й разом з його зростом і поступом розширити рамки національної 
української культури.

За порозумінням з земляками і за їх допомогою взявся він вести українські 
видання і пробував осістись для сього в Галичині. Одначе австрійська цензура 
була тоді ще доволі-таки темна й страшенно боялась усього, що пахло соціаліз-
мом, тому Драгоманів кінець кінцем рішивсь осістися в свобіднішій Швейцарії, 
в Женеві, й тут за поміччю молодших товаришів видавав у 1870 і 1880-х роках 
політичні збірники і другі книжки, які ширились не тільки за границею, а й в 
російськім громадянстві, особливо серед молодіжі. Ввійшов у тісні зносини з 
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якась поважніша думка або щось про Україну, про порядок громадський та 
державний, або щось на панів та на властей, то не позволяли. Не можна було 
якийсь час представляти українських представлень, ані навіть співати укра-
їнських пісень, – уже потім дозволили знову, та й то з усякими труднощами 
та вигадками. І як бачили, що якийсь українець українства сильно держиться, 
то таких з служби скидали, висилали в московські городи або арештували. 
Хотіли задавити українство до решти.

71. Українство під забороною. Робота на галицькім ґрунті. Указ 
1876 року дуже загальмував розвій українського життя в Росії, всякі заходи 
коло народної освіти й культури, але викорінити їх не міг, розуміється. Нема 
такої сили на світі, яка б могла викорінити живий народний рух. Скоро самі 
російські урядовці помітили, що перемахнули в тих заборонах і почали дещо 
попускати, як от українські концерти та представлення, й життя полегшало 
трохи. Українські письменники пускались на всякі штуки, щоб якось пропхати 
через сі цензурні ворота що-небудь путяще. Подавали по кілька разів те саме, 
зміняючи заголовки, викладали наукові річі в формі оповідань, щоб пустила 
цензура, яка не пропускала ніяких наукових книжок для народу.

Але такими вбогими можливостями, які російський уряд полишав укра-
їнській культурній роботі, не могли задовольнитися й найбільше помірковані 
українці, які серйозно ставилися до справи. Тому, кінець кінцем, українська 
культурна й політична робота переноситься за кордон, головно до Галичини.

В австрійській Україні відносини за 1860-ті і 1870-ті роки змінилися 
значно, наслідком перемін в австрійській політиці і впливів українського від-
родження.

В Австрії, після нещасть, які вона потерпіла в війнах з Італією й Прус-
сією, так як в Росії після Кримської війни, відносини стали легші. Заведено 
1766 р. конституцію, не дуже вона була мудра, але все-таки давала деяку 
змогу громадської й політичної роботи.

Хоч далі верховодила в Галичині польська шляхта, а на Буковині – 
румунські бояри, проте все-таки можливо було доходити потрохи прав і 
українському громадянству. В Галичині поруч із старими урядовцями та 
духовними наростає потрохи молода інтелігенція, що стояла під впливами 
кирило-мефодіївців. Заводяться видання чистою народною мовою, в котрих 
працюють поруч галицьких письменників письменники українські (особливо 
в місячнику “Правда”, що почав виходити з 1867 р.).

В школах народних наука була на українській мові; гімназій таких, де 
вчать по-українськи, хоч трудно й помалу (бо польські пани тому проти-
вились дуже), а все-таки прибувало потрохи: і в університеті Львівськім та 
Чернівецькім деякі науки викладались по-українськи. Можна було видати 
по-українськи всякі книжки й газети, відбувати всякі зібрання й про всякі 
справи радитись і говорити доволі свобідно, в порівнянні з тодішньою Ро-
сією. Можна було свобідно засновувати товариства позичкові, торговельні, 

потребительські, просвітні, культурні, наукові, бібліотеки й читальні і всякі 
інші. Можна було чи до суду, чи до іншого уряду всякі листи чи прошення 
писати по-українськи, й відповідати на них також повинні були по-українськи.

Отже, кажу, як стали забороняти все українське в Росії, то багато 
українців стало переносити свою роботу до Галичини: посилало сюди свої 
писання з російської України або переїздило до Галичини, щоб тут працю-
вати. Почалось се з 1860-х років уже, особливо після того заборонного роз-
порядження 1863 р., а тепер – після царського указу 1876 р. – пішло ще 
сильніше. Великою се було підмогою для українського життя в Австрії, бо ті 
сили й поміч з російської України підтримали тут український рух і надали 
йому той же демократичний, народолюбний характер, який він мав у Росії. 
І для України російської се було важно, що українська національна робота 
не переривалась. Ті питання, яких не можна було обговорювати в Росії, об-
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пущені російською цензурою, друкувались в Галичині, а звідти діставались і 
на Вкраїну, невважаючи на всі заборони. На се ще перед указом 1867 р. на 
зібрані в Росії гроші куплено осібну друкарню і при ній заложено у Львові 
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ймалось українським письменством і наукою, заходом українців і галичан. 
Згодом воно розвинулось і видало багато ріжних корисних книжок у ріжних 
справах, наукових і літературних.

Після указу 1876 р. київські українці порішили, щоб один з найбільш 
талановитих українських учених і письменників, професор Київського уні-
верситету Драгоманів осівся в Галичині або деінде за границею і звідти ши-
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він був прихильником твердої боротьби за народні права. Тимчасом як інші 
земляки думали про те, що треба вибирати такі способи національної роботи, 
які б менше гнівали російський уряд, та вимишляли, як би то “примирити з 
собою російське правительство”, Драгоманів доводив, що податливістю та 
покірністю тут нічого не можна здобути. Треба спертися на народі, взяти своїм 
завданням соціальні реформи, які б підняли нарід, його добробут, свідомість, 
дбати про освіту й усвідомлення сього народу, розвинути для нього відповідну 
літературу й разом з його зростом і поступом розширити рамки національної 
української культури.

За порозумінням з земляками і за їх допомогою взявся він вести українські 
видання і пробував осістись для сього в Галичині. Одначе австрійська цензура 
була тоді ще доволі-таки темна й страшенно боялась усього, що пахло соціаліз-
мом, тому Драгоманів кінець кінцем рішивсь осістися в свобіднішій Швейцарії, 
в Женеві, й тут за поміччю молодших товаришів видавав у 1870 і 1880-х роках 
політичні збірники і другі книжки, які ширились не тільки за границею, а й в 
російськім громадянстві, особливо серед молодіжі. Ввійшов у тісні зносини з 
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галицькими громадянами, більш поступовими, з молодіжжю, і серед них ста-
рався поширити свої гадки – про потребу перебудови життя на європейські 
здобутки критичної, наукової мислі, соціалістичні й політичні домагання.

Під впливом сих європейських ідей, котрі так завзято поширював Дра-
гоманів, а йшли вони також і просто, й безпосередньо з літератури, газет 
і з усяких зносин, – починається новий рух в українськім громадянстві 
Росії. Стає помітним уже з 1880-х, і потім ще виразніше в 1890-х і 1900-х 
роках. Чисто культурницькі інтереси, або українофільські (“українолюбні” 
себто), що цурались політичної боротьби, різкої опозиції правительству та 
радили займатись українознавством або красним письменством в межах до-
зволеного, – уступають своє місце політичній, програмній роботі. Поруч 
народництва, культурного й економічного, що дбало про освіту та добробут 
народний, наростає політичне: політичний і соціальний радикалізм, що за-
кликає до глибокого перестрою і громадського, і державного життя, до змін 
самих основ в відносинах, в яких люди живуть і працюють.

Українське громадянство вертається з новим завзяттям до старих про-
грамних ідей кирило-мефодіївців. Розробляє їх, відкидаючи романтичні мрії, 
вибираючи те певне й реальне, що має послужити добру народному й інтер-
есам трудящого люду, на котрім опирає воно ще більш рішуче свою політичну 
програму. З’являються початки партійного поділу. У 1880-х роках у Галичині 
народовці, з культурної течії перетворившись у політичну партію, перейшли до 
організаційної політичної роботи. З початком 1890-х рр. з людей, що стояли 
під впливами Драгоманова, твориться партія радикальна. Вона жваво захо-
дилась коло політичної праці між народом і завзято виступила против проби 
порозуміння (“угоди”) старших народовців з австрійським правительством і 
польською шляхтою. Сим порозумінням народовці хотіли в польської шляхти, 
що держала в своїх руках край, його адміністрацію, купити ріжні уступки для 
української національної культури. Шляхта обіцяла, напр., дати свою згоду 
ще на одну українську гімназію, на катедру історії в Львівськім університеті 
й т. ін., чого правительство без її згоди не хотіло або не могло зробити. Ра-
дикали гаряче виступили проти сеї згоди з панами, та ще за таку марну ціну, 
і під впливом їх протестів сю угоду розірвано.

72. Перша свобода українського слова. Так українство не вмерло, а 
йшло наперед, невважаючи на заборони. Особливо ясний був його поступ 
у Галичині, де стало тоді доволі свобідно українському життю, бо цензура 
була легша і навички до політичної свободи пішли глибоко в громадянство, в 
народ. Українському народові в Росії було далеко тяжче. Галицькі газети й 
книжки переважно були заборонені в Росії, мало хто їх і бачив тут, а в Росії 
далі не можна було видавати сливе ніяких українських книжок для поучення 
і для відомостей, ніяких українських газет і журналів. Приходилось, на сміх 
людям, укладати у формі якихось оповідань, повістей відомості про лікарську 
справу, про хороби, – аби цензура пропустила! Наука в школі була на мові 

російській, і більш дітей селянських та школа мучила, як учила. Не маючи до 
читання українських книжок, ученики, вийшовши з школи, по кількох літах 
відвикали читати, забували й те, чому навчалися в школі, і народ, зістаючись 
темним і не просвіченим, бідним, підупадав, лишався позаду інших народів.

На се не раз вказували українці правительству, та се нічого не помагало. 
Правительство боялось, що з того вийде той “сепаратизм”, розлука україн-
ського народу з російським (великоруським), і ніяким чином не хотіло пристати 
на се. Тільки після погрому Росії в війні з Японією збентежене правительство 
не чуло вже себе в силі противстати громадському рухові, домаганням нового, 
свобідного ладу й пішло на ріжні уступки. Тоді і в українській справі комітет 
міністрів признав при кінці 1904 року, що всі заборони українського слова 
робили тільки шкоду українському селянству, а користі від них нема. Поста-
новив усе-таки запитати ще в тій справі гадки ріжних установ (академії наук, 
університетів тощо), і вони також висловились за висвободження українського 
слова від сих заборон. Проте все ж таки правительство так і не зважилось 
знести указу 1876 р., і його заборони упали тільки тоді, як покасовано взагалі 
всякі обмеження друкованого слова весною 1906 р.

Восени 1905 р. почалась в Росії справжня революція, і тоді царський мані-
фест 17-го жовтня пообіцяв Росії свободи і конституційний устрій: що закони 
видаватимуть народні депутати (Державна Дума), і 1906 року скликано першу 
Думу. На неї покладали великі надії, що вона дасть справедливі закони й поряд-
ки Росії. Було в Думі багато українців, які утворили осібну фракцію і намірялись 
заводити потребу автономного устрою України, щоб вона сама правила своїми 
справами, і щоб Росія стала федерацією – так як то хотіли кирило-мефодіївські 
братчики. Та Думу розпущено дуже скоро, і другу так само, тому що і в ній 
більшість депутатів виступала проти правительства. Змінено виборчий закон 
так, щоб якнайменше проходило прихильників свобідного ладу. Відібрано від 
селян право вибирати депутатів просто від себе, і після сього вже до Думи сві-
домі українці не приходили сливе таки зовсім. Російські ж депутати українських 
домагань не підтримували, і за весь час свого існування Державна Дума зовсім 
нічого не дала українцям: навіть законопроект про заведення української мови 
в народних школах, для котрого зібрано було приписане число голосів в третій 
Думі між неукраїнцями, був похоронений навіть без обговорення – так і не 
був внесений у Думу. Коли ж про українську мову згадували при обговоренні 
законів взагалі, про народну мову в школі й суді, – українців не підтримували 
й ті, що підтримували інших “інородців” в їх домаганнях.

Російська революція 1905 р. відбилась і в українських землях Австрії. 
Від неї пішов великий рух взагалі по всьому світові, скрізь піднеслись при-
хильники свободи. В Австрії стали добиватись реформи виборчого права: 
щоб вибори до центрального парламенту держави (рейхсрату) і до краєвих 
соймів були загальні, рівні, безпосередні й тайні, але парламентську реформу 
німці з поляками так перевели на ділі, щоб якнайменше втратити своїх приві-
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галицькими громадянами, більш поступовими, з молодіжжю, і серед них ста-
рався поширити свої гадки – про потребу перебудови життя на європейські 
здобутки критичної, наукової мислі, соціалістичні й політичні домагання.

Під впливом сих європейських ідей, котрі так завзято поширював Дра-
гоманів, а йшли вони також і просто, й безпосередньо з літератури, газет 
і з усяких зносин, – починається новий рух в українськім громадянстві 
Росії. Стає помітним уже з 1880-х, і потім ще виразніше в 1890-х і 1900-х 
роках. Чисто культурницькі інтереси, або українофільські (“українолюбні” 
себто), що цурались політичної боротьби, різкої опозиції правительству та 
радили займатись українознавством або красним письменством в межах до-
зволеного, – уступають своє місце політичній, програмній роботі. Поруч 
народництва, культурного й економічного, що дбало про освіту та добробут 
народний, наростає політичне: політичний і соціальний радикалізм, що за-
кликає до глибокого перестрою і громадського, і державного життя, до змін 
самих основ в відносинах, в яких люди живуть і працюють.

Українське громадянство вертається з новим завзяттям до старих про-
грамних ідей кирило-мефодіївців. Розробляє їх, відкидаючи романтичні мрії, 
вибираючи те певне й реальне, що має послужити добру народному й інтер-
есам трудящого люду, на котрім опирає воно ще більш рішуче свою політичну 
програму. З’являються початки партійного поділу. У 1880-х роках у Галичині 
народовці, з культурної течії перетворившись у політичну партію, перейшли до 
організаційної політичної роботи. З початком 1890-х рр. з людей, що стояли 
під впливами Драгоманова, твориться партія радикальна. Вона жваво захо-
дилась коло політичної праці між народом і завзято виступила против проби 
порозуміння (“угоди”) старших народовців з австрійським правительством і 
польською шляхтою. Сим порозумінням народовці хотіли в польської шляхти, 
що держала в своїх руках край, його адміністрацію, купити ріжні уступки для 
української національної культури. Шляхта обіцяла, напр., дати свою згоду 
ще на одну українську гімназію, на катедру історії в Львівськім університеті 
й т. ін., чого правительство без її згоди не хотіло або не могло зробити. Ра-
дикали гаряче виступили проти сеї згоди з панами, та ще за таку марну ціну, 
і під впливом їх протестів сю угоду розірвано.

72. Перша свобода українського слова. Так українство не вмерло, а 
йшло наперед, невважаючи на заборони. Особливо ясний був його поступ 
у Галичині, де стало тоді доволі свобідно українському життю, бо цензура 
була легша і навички до політичної свободи пішли глибоко в громадянство, в 
народ. Українському народові в Росії було далеко тяжче. Галицькі газети й 
книжки переважно були заборонені в Росії, мало хто їх і бачив тут, а в Росії 
далі не можна було видавати сливе ніяких українських книжок для поучення 
і для відомостей, ніяких українських газет і журналів. Приходилось, на сміх 
людям, укладати у формі якихось оповідань, повістей відомості про лікарську 
справу, про хороби, – аби цензура пропустила! Наука в школі була на мові 

російській, і більш дітей селянських та школа мучила, як учила. Не маючи до 
читання українських книжок, ученики, вийшовши з школи, по кількох літах 
відвикали читати, забували й те, чому навчалися в школі, і народ, зістаючись 
темним і не просвіченим, бідним, підупадав, лишався позаду інших народів.

На се не раз вказували українці правительству, та се нічого не помагало. 
Правительство боялось, що з того вийде той “сепаратизм”, розлука україн-
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новив усе-таки запитати ще в тій справі гадки ріжних установ (академії наук, 
університетів тощо), і вони також висловились за висвободження українського 
слова від сих заборон. Проте все ж таки правительство так і не зважилось 
знести указу 1876 р., і його заборони упали тільки тоді, як покасовано взагалі 
всякі обмеження друкованого слова весною 1906 р.
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домагань не підтримували, і за весь час свого існування Державна Дума зовсім 
нічого не дала українцям: навіть законопроект про заведення української мови 
в народних школах, для котрого зібрано було приписане число голосів в третій 
Думі між неукраїнцями, був похоронений навіть без обговорення – так і не 
був внесений у Думу. Коли ж про українську мову згадували при обговоренні 
законів взагалі, про народну мову в школі й суді, – українців не підтримували 
й ті, що підтримували інших “інородців” в їх домаганнях.

Російська революція 1905 р. відбилась і в українських землях Австрії. 
Від неї пішов великий рух взагалі по всьому світові, скрізь піднеслись при-
хильники свободи. В Австрії стали добиватись реформи виборчого права: 
щоб вибори до центрального парламенту держави (рейхсрату) і до краєвих 
соймів були загальні, рівні, безпосередні й тайні, але парламентську реформу 
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легій. В Галичині так розділено виборчі округи, щоб русини-українці мали їх 
якомога менше, а поляки якомога більше. І як зійшовся сей новий “народний 
парламент” в 1907 році, то показалось, що недалеко відбіг він від старого: 
верховодили в нім німці та поляки, заплутався він в національних суперечках 
і не зробив для народу нічого, в тім і для українців, – хоч українських послів 
і було в нім більше, ніж давніше. Про те ж, щоб призволити на справедливе 
виборче право до галицького сойму, поляки ані не думали. Українські посли 
пробували добитись у поляків уступок усякими способами: робили обструкцію, 
тобто чинили всякі перешкоди соймовим нарадам – криком, музикою і т. ін. 
Але поляки не попускали, і тоді пішли на уступки українські посли. Пішли 
довгі торги і закінчились уже перед війною, на початку 1914 р. Замість рівного 
з поляками права згодились українські посли, щоб їх послів у соймі було 27 
проц., тобто трохи більше четвертої частини.

Так розвіялись надії українців на поправу політичну і в Росії, і в Австрії. 
Та все-таки перша російська революція дала їм багато. Впали заборони 
українського слова, для книжки й газети української мало бути рівне право 
з російською. На ділі не так воно було: начальство й цензура по-давньому 
ненависно дивились на українське слово, і за те, що проходило на російській 
мові, на українській за се закривали газети, арештовували книжки, давали 
під суд та під грошові кари редакторів і авторів, а на села газет українських 
таки й зовсім не пускали, тих, що їх виписували, гнали й карали. Товариств 
українських або не позволяли засновувати, або, причепившись за що-небудь, 
закривали й тягли їх старшину до суду російського; а російський сенат – ся 
установа, постановлена на те, щоб стерегти права, рівного для всіх, при нагоді 
скарги полтавців, що їм не позволено відкрити “Просвіту”, – таки й виразно 
похвалив таку політику адміністрації. Признав, що помагати культурно-про-
світньому розвиткові українського народу – значить підтримувати сепаратизм.

Таким чином, правительство пішло знову поза признання комітету міні-
стрів 1904 року назад до ганебного указу 1876 р. і українську роботу, навіть 
культурну, вийняло з-під усякого права.

Проте все-таки українці, привикши бідувати в попередніх літах, вміли 
використовувати і ту не бозна-яку свободу, яка їм тепер припала фактично. 
Сильно розвинулась література – наукова, популярна і красне письменство. 
Засновано наукове товариство в Києві, на взірець львівського, і почали ви-
ходити наукові видання його. Виступив цілий ряд талановитих письменників 
і поетів: Леся Українка (Косач-Квітка), Винниченко, Олесь, Чупринка й 
інші. Багато виходило популярної літератури для народу і дедалі ширилася 
вона серед нього, невважаючи на всі заборони й труднощі. Сей невидний 
посів потім приніс великий урожай.

Значно поглибилась також політична свідомість між українською інтелі-
генцією. Починають своє існування ті партії, які потім узяли на себе провід 
під час української революції – партія українських соціал-демократів, демо-

кратична українська партія, від котрої веде свій початок партія соціалістів-
федералістів, відокремилась від російських соціалістів-революціонерів партія 
укр. с.-р. й інші пізніші партії та напрями стали позначатись.

73. Світова війна і нищення українства. Хоч як незначні були політичні 
здобутки українства в порівнянні з його потребами, проте все-таки й ті прояви 
життєвої сили українського народу, які він дав у сих роках, дуже озлобили 
всіх його ворогів. Хоч які вони робили труднощі українському життю, хоч 
як перебивали його домагання, вони чули його силу і страх лютували. Досі 
вони доказували, особливо в Росії, що ніякого українського руху нема, що 
українську мову видумало кілька людей, ніхто тої мови не розуміє й не хоче. 
А тепер показувалось навпаки, що сей рух іде широко в громадянстві, в на-
роді. З злоби своєї видумували вони, що сей рух ведеться за німецькі марки, 
себто на гроші від правительства Германії – так як перед тим в Галичині 
поляки нарікали, що русинів видумав австрійський намісник у 1848 р., а в 
Росії казали: українство – се польська інтрига проти Росії!

В Росії сі вороги закликали правительство до поновлення старих заборон 
1876 р. В Галичині, маючи власть в своїх, польських руках, вони власними 
силами старались чим можна принищити український рух. Та завзята бо-
ротьба, яку вели українці з польським пануванням за всі отсі роки, страшенно 
роздражнила обидві сторони (особливо сильне вражіння зробило, коли сту-
дент-українець убив намісника Галичини гр. Потоцького як ворога українців). 
Угода в справі виборів до сойму на початку 1914 р. нітрохи не полагодила 
відносин, вони були напружені до крайності. В Росії заборони святкувань 
століття Шевченкових уродин в лютім 1914 р. викликали великі маніфестації 
в Києві, і велику дебату про українство в Державній Думі. Недовго перед тим 
українці договорились з поступовими російськими партіями, щоб вони берегли 
українських інтересів в Думі, замість українців, котрих не стало в Думі після 
останнього виборчого закону, і російські поступові депутати виступили проти 
заборон українства, на великий гнів його ворогів.

Сі вороги чекали давно сподіваної війни Росії з Австрією, щоб тоді по-
рахуватися з українством. І коли літом 1914 р. ся війна почалась, вони справді 
першим ділом кинулись нищити українців. В Галичині, закидаючи зраду, 
почали арештовувати й висилати спочатку так званих москвофілів, потім і 
українців. На російській Україні адміністрація, що раніше не рішалась слухати 
протиукраїнських порад, тепер вповні пішла за ними. Зараз з початком війни 
позакривано українські газети, почали арештовувати й висилати українських 
діячів. Коли російські війська зайняли Львів і сливе всю Східну Галичину 
(восени 1914 р.), в правительствених кругах рішили, що тепер уже можна буде 
знищити українство до решти, до кореня. На Галичину вони дивилися здавна, 
як на джерело українства – хоч воно розвинулось там якраз за поміччю й 
підмогою українців з Росії. Тому думали, що як тепер знищать українців в 
самій Галичині, то зможуть задавити його зовсім.
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легій. В Галичині так розділено виборчі округи, щоб русини-українці мали їх 
якомога менше, а поляки якомога більше. І як зійшовся сей новий “народний 
парламент” в 1907 році, то показалось, що недалеко відбіг він від старого: 
верховодили в нім німці та поляки, заплутався він в національних суперечках 
і не зробив для народу нічого, в тім і для українців, – хоч українських послів 
і було в нім більше, ніж давніше. Про те ж, щоб призволити на справедливе 
виборче право до галицького сойму, поляки ані не думали. Українські посли 
пробували добитись у поляків уступок усякими способами: робили обструкцію, 
тобто чинили всякі перешкоди соймовим нарадам – криком, музикою і т. ін. 
Але поляки не попускали, і тоді пішли на уступки українські посли. Пішли 
довгі торги і закінчились уже перед війною, на початку 1914 р. Замість рівного 
з поляками права згодились українські посли, щоб їх послів у соймі було 27 
проц., тобто трохи більше четвертої частини.

Так розвіялись надії українців на поправу політичну і в Росії, і в Австрії. 
Та все-таки перша російська революція дала їм багато. Впали заборони 
українського слова, для книжки й газети української мало бути рівне право 
з російською. На ділі не так воно було: начальство й цензура по-давньому 
ненависно дивились на українське слово, і за те, що проходило на російській 
мові, на українській за се закривали газети, арештовували книжки, давали 
під суд та під грошові кари редакторів і авторів, а на села газет українських 
таки й зовсім не пускали, тих, що їх виписували, гнали й карали. Товариств 
українських або не позволяли засновувати, або, причепившись за що-небудь, 
закривали й тягли їх старшину до суду російського; а російський сенат – ся 
установа, постановлена на те, щоб стерегти права, рівного для всіх, при нагоді 
скарги полтавців, що їм не позволено відкрити “Просвіту”, – таки й виразно 
похвалив таку політику адміністрації. Признав, що помагати культурно-про-
світньому розвиткові українського народу – значить підтримувати сепаратизм.

Таким чином, правительство пішло знову поза признання комітету міні-
стрів 1904 року назад до ганебного указу 1876 р. і українську роботу, навіть 
культурну, вийняло з-під усякого права.

Проте все-таки українці, привикши бідувати в попередніх літах, вміли 
використовувати і ту не бозна-яку свободу, яка їм тепер припала фактично. 
Сильно розвинулась література – наукова, популярна і красне письменство. 
Засновано наукове товариство в Києві, на взірець львівського, і почали ви-
ходити наукові видання його. Виступив цілий ряд талановитих письменників 
і поетів: Леся Українка (Косач-Квітка), Винниченко, Олесь, Чупринка й 
інші. Багато виходило популярної літератури для народу і дедалі ширилася 
вона серед нього, невважаючи на всі заборони й труднощі. Сей невидний 
посів потім приніс великий урожай.

Значно поглибилась також політична свідомість між українською інтелі-
генцією. Починають своє існування ті партії, які потім узяли на себе провід 
під час української революції – партія українських соціал-демократів, демо-

кратична українська партія, від котрої веде свій початок партія соціалістів-
федералістів, відокремилась від російських соціалістів-революціонерів партія 
укр. с.-р. й інші пізніші партії та напрями стали позначатись.

73. Світова війна і нищення українства. Хоч як незначні були політичні 
здобутки українства в порівнянні з його потребами, проте все-таки й ті прояви 
життєвої сили українського народу, які він дав у сих роках, дуже озлобили 
всіх його ворогів. Хоч які вони робили труднощі українському життю, хоч 
як перебивали його домагання, вони чули його силу і страх лютували. Досі 
вони доказували, особливо в Росії, що ніякого українського руху нема, що 
українську мову видумало кілька людей, ніхто тої мови не розуміє й не хоче. 
А тепер показувалось навпаки, що сей рух іде широко в громадянстві, в на-
роді. З злоби своєї видумували вони, що сей рух ведеться за німецькі марки, 
себто на гроші від правительства Германії – так як перед тим в Галичині 
поляки нарікали, що русинів видумав австрійський намісник у 1848 р., а в 
Росії казали: українство – се польська інтрига проти Росії!

В Росії сі вороги закликали правительство до поновлення старих заборон 
1876 р. В Галичині, маючи власть в своїх, польських руках, вони власними 
силами старались чим можна принищити український рух. Та завзята бо-
ротьба, яку вели українці з польським пануванням за всі отсі роки, страшенно 
роздражнила обидві сторони (особливо сильне вражіння зробило, коли сту-
дент-українець убив намісника Галичини гр. Потоцького як ворога українців). 
Угода в справі виборів до сойму на початку 1914 р. нітрохи не полагодила 
відносин, вони були напружені до крайності. В Росії заборони святкувань 
століття Шевченкових уродин в лютім 1914 р. викликали великі маніфестації 
в Києві, і велику дебату про українство в Державній Думі. Недовго перед тим 
українці договорились з поступовими російськими партіями, щоб вони берегли 
українських інтересів в Думі, замість українців, котрих не стало в Думі після 
останнього виборчого закону, і російські поступові депутати виступили проти 
заборон українства, на великий гнів його ворогів.

Сі вороги чекали давно сподіваної війни Росії з Австрією, щоб тоді по-
рахуватися з українством. І коли літом 1914 р. ся війна почалась, вони справді 
першим ділом кинулись нищити українців. В Галичині, закидаючи зраду, 
почали арештовувати й висилати спочатку так званих москвофілів, потім і 
українців. На російській Україні адміністрація, що раніше не рішалась слухати 
протиукраїнських порад, тепер вповні пішла за ними. Зараз з початком війни 
позакривано українські газети, почали арештовувати й висилати українських 
діячів. Коли російські війська зайняли Львів і сливе всю Східну Галичину 
(восени 1914 р.), в правительствених кругах рішили, що тепер уже можна буде 
знищити українство до решти, до кореня. На Галичину вони дивилися здавна, 
як на джерело українства – хоч воно розвинулось там якраз за поміччю й 
підмогою українців з Росії. Тому думали, що як тепер знищать українців в 
самій Галичині, то зможуть задавити його зовсім.
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Почали там закривати українські часописі, товариства, книгарні, виводити 
українську мову з шкіл, з урядів і всяких установ – заводити російську та 
польську. Полякам полишали права, а гонили тільки українців, та ще жидів, 
хотіли знищити українську інтелігенцію, свідоміших міщан і селян почали 
цілими сотнями й тисячами арештовувати, волочити по тюрмах і висилати 
етапами до Росії, до далеких губерній і до Сибіру. Страшенно се робилось 
жорстоко й немилосердно, не кажучи вже, що безправно і беззаконно. Не-
сповна рік господарили так в Галичині російські війська і власті, і за сей час 
дійсно страшенно знищили тамтошніх українців.

Потім, коли німці натиснули і російському війську прийшлось виходити 
звідти, ще на виході вивозили російські урядовці всіх “підозрілих”, а також 
багато селян позабирали з собою, обіцяючи їм гроші і землю в Росії. В погра-
ничних українських землях в Росії вони підіймали людей і змушували їх також 
уступатися до внутрішніх губерній. Робилось се теж нерозважно і необачно, 
і сила народу, і всякого достатку погинуло в сім виселенні, зруйнувався сей 
край до решти. І знов того найбільше пильнували, аби задавити українство, 
не позволяли засновувати українських комітетів для опіки і допомоги тим 
біженцям так, як позволяли комітети польські, литовські і всякі інші, не до-
зволяли заводити українських шкіл для дітей і ін.

Страшенно потерпіла Україна. Від страшної “Руїни” часів Дорошенка, 
від великого тодішнього “Згону”, як силоміць зганяли українських людей за 
Дніпро, не переживав наш край, наш нарід такого знищення, лютого й не-
милосердного. Захланно, злорадно понищено культурні здобутки й засоби 
його, створені такою тяжкою працею цілих поколінь. Спинено культурне і 
національне життя. Перестали виходити книги, газети, все. Київська цензу-
ра, користаючи з воєнних обставин, заявила, що не буде пропускати ніяких 
українських книг, писаних українською, а не общеруською правописсю. Через 
се припинилися й ті видання, які ще не були заборонені, спинилась усяка ви-
давнича робота.

Для сильнішого вражіння ще поарештовано ріжні зовсім безневинні ви-
дання й розпочато процеси против авторів. Коли ж видавці й автори пробували 
перенести видання куди-небудь поза межі досягнення київської адміністрації, 
і там перепиняно їм видання ріжними хитрими штучками. Найвищого верху 
свого ся лукава система дійшла на початку 1917 року, за кілька тижнів до 
революції, коли київська адміністрація дала друкарням секретний наказ взагалі 
не приймати й не друкувати нічого українською мовою, хоч би якою правопи-
сею. (Ніби й явної заборони не було, а тим часом нічого не могло виходити).

Покладаючись на той недавній договір з поступовими російськими депута-
тами Державної Думи, українці хоч через них хотіли піднести протест против 
усього отсього безправства – против такого нищення українського життя. 
Та сі союзники не хотіли тепер перешкоджати правительству, зайнятому ві-
йною. Тільки як провалилась окупація Галичини і почались міркування, що 

не без вини в тім була й протиукраїнська політика російської адміністрації 
в Галичині – тоді знято про се мову в Думі і заговорено про заборони та 
утиски на українство в Галичині. Але тільки що заговорено, а ніякого натиску 
на правительство не вчинено й справу відложено. Правительство вело свої 
утиски все дальше й гостріше, і в останнім часі перед революцією, як було 
сказано, вони дійшли небувалого завзяття!

І немов на доповнення сеї безрадісної картини, нова гроза нависла і над 
Галичиною потім, як вона вискочила з російської окупації. Австрійський 
цісар восени 1916 р. поручив свому прем’єрові виготовити законопроекти 
про поширення автономії Галичини сливе окремої держави. Робив се на те, 
щоб галицьким полякам не було зависно і не тягло їх до російської Польщі, 
котру Німеччина проголосила самостійною державою, забравши від Росії. 
Страшним се було ударом галицьким українцям, бо таке відокремлення від-
дало би їх в повну власть поляків. Досі вони шукали против їх утисків помочі 
у центрального уряду та у парламенту, а з відокремленням Галичини вони 
вже нічого не могли б їм помогти.

Над австрійською Україною нависла велика небезпека, і тільки російська 
революція зняла її.

74. Революція і визволення України. Саме в Шевченківські дні 1917 р. 
стались великі військові рухи в Петербурзі, які стали початком Російської 
революції, – принесли визволення народам Росії, в тім і Україні. Як опо-
відають, початок тому дала українська агітація між солдатами-українцями в 
учебній команді одного з запасних гвардійських полків. Полки, що стояли в 
Петербурзі, віддали себе в розпорядження Державної Думи, яка взяла кер-
му в свої руки. Відставила царя й організувала “Временне правительство” з 
людей опозиційного напряму (на перший план з них виступив Керенський 
і скоро став властивим керманичем правительства). На першу вість про те, 
що царське правління впало, українці, що жадібно весь час слідили за його 
ослабленням, зараз покористувались новою свободою, щоб вивести на світ 
свої потайні організації, відновити товариства, видання, газети. Нелегко се 
було – бо видавниче діло взагалі прийшло до великого розстрою за час війни, 
а українське таки й зовсім убите було ще тими всіма заборонами та утисками. 
Проте зголоднівши за національним життям за сі роки руїни, українське гро-
мадянство запопадливо поборювало всі трудності й енергійно організувалось, 
будило національну свідомість і агітувало за національними домаганнями.

Стара політична українська організація, що носила назву “Товариства 
українських поступовців” (ТУП) і підтримувала організацію й зв’язь в укра-
їнськім громадянстві під час останнього лихоліття, вийшла з свого потаємного 
існування й взяла на себе початок заснування політичного всеукраїнського 
об’єднання. В перших днях революції в Києві за її приводом зав’язалась 
“Українська Центральна Рада”, що поповнилася представниками партій та 
груп, і взяла на себе ролю центрального органу для об’єднання політичної 
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Почали там закривати українські часописі, товариства, книгарні, виводити 
українську мову з шкіл, з урядів і всяких установ – заводити російську та 
польську. Полякам полишали права, а гонили тільки українців, та ще жидів, 
хотіли знищити українську інтелігенцію, свідоміших міщан і селян почали 
цілими сотнями й тисячами арештовувати, волочити по тюрмах і висилати 
етапами до Росії, до далеких губерній і до Сибіру. Страшенно се робилось 
жорстоко й немилосердно, не кажучи вже, що безправно і беззаконно. Не-
сповна рік господарили так в Галичині російські війська і власті, і за сей час 
дійсно страшенно знищили тамтошніх українців.

Потім, коли німці натиснули і російському війську прийшлось виходити 
звідти, ще на виході вивозили російські урядовці всіх “підозрілих”, а також 
багато селян позабирали з собою, обіцяючи їм гроші і землю в Росії. В погра-
ничних українських землях в Росії вони підіймали людей і змушували їх також 
уступатися до внутрішніх губерній. Робилось се теж нерозважно і необачно, 
і сила народу, і всякого достатку погинуло в сім виселенні, зруйнувався сей 
край до решти. І знов того найбільше пильнували, аби задавити українство, 
не позволяли засновувати українських комітетів для опіки і допомоги тим 
біженцям так, як позволяли комітети польські, литовські і всякі інші, не до-
зволяли заводити українських шкіл для дітей і ін.

Страшенно потерпіла Україна. Від страшної “Руїни” часів Дорошенка, 
від великого тодішнього “Згону”, як силоміць зганяли українських людей за 
Дніпро, не переживав наш край, наш нарід такого знищення, лютого й не-
милосердного. Захланно, злорадно понищено культурні здобутки й засоби 
його, створені такою тяжкою працею цілих поколінь. Спинено культурне і 
національне життя. Перестали виходити книги, газети, все. Київська цензу-
ра, користаючи з воєнних обставин, заявила, що не буде пропускати ніяких 
українських книг, писаних українською, а не общеруською правописсю. Через 
се припинилися й ті видання, які ще не були заборонені, спинилась усяка ви-
давнича робота.

Для сильнішого вражіння ще поарештовано ріжні зовсім безневинні ви-
дання й розпочато процеси против авторів. Коли ж видавці й автори пробували 
перенести видання куди-небудь поза межі досягнення київської адміністрації, 
і там перепиняно їм видання ріжними хитрими штучками. Найвищого верху 
свого ся лукава система дійшла на початку 1917 року, за кілька тижнів до 
революції, коли київська адміністрація дала друкарням секретний наказ взагалі 
не приймати й не друкувати нічого українською мовою, хоч би якою правопи-
сею. (Ніби й явної заборони не було, а тим часом нічого не могло виходити).

Покладаючись на той недавній договір з поступовими російськими депута-
тами Державної Думи, українці хоч через них хотіли піднести протест против 
усього отсього безправства – против такого нищення українського життя. 
Та сі союзники не хотіли тепер перешкоджати правительству, зайнятому ві-
йною. Тільки як провалилась окупація Галичини і почались міркування, що 

не без вини в тім була й протиукраїнська політика російської адміністрації 
в Галичині – тоді знято про се мову в Думі і заговорено про заборони та 
утиски на українство в Галичині. Але тільки що заговорено, а ніякого натиску 
на правительство не вчинено й справу відложено. Правительство вело свої 
утиски все дальше й гостріше, і в останнім часі перед революцією, як було 
сказано, вони дійшли небувалого завзяття!

І немов на доповнення сеї безрадісної картини, нова гроза нависла і над 
Галичиною потім, як вона вискочила з російської окупації. Австрійський 
цісар восени 1916 р. поручив свому прем’єрові виготовити законопроекти 
про поширення автономії Галичини сливе окремої держави. Робив се на те, 
щоб галицьким полякам не було зависно і не тягло їх до російської Польщі, 
котру Німеччина проголосила самостійною державою, забравши від Росії. 
Страшним се було ударом галицьким українцям, бо таке відокремлення від-
дало би їх в повну власть поляків. Досі вони шукали против їх утисків помочі 
у центрального уряду та у парламенту, а з відокремленням Галичини вони 
вже нічого не могли б їм помогти.

Над австрійською Україною нависла велика небезпека, і тільки російська 
революція зняла її.

74. Революція і визволення України. Саме в Шевченківські дні 1917 р. 
стались великі військові рухи в Петербурзі, які стали початком Російської 
революції, – принесли визволення народам Росії, в тім і Україні. Як опо-
відають, початок тому дала українська агітація між солдатами-українцями в 
учебній команді одного з запасних гвардійських полків. Полки, що стояли в 
Петербурзі, віддали себе в розпорядження Державної Думи, яка взяла кер-
му в свої руки. Відставила царя й організувала “Временне правительство” з 
людей опозиційного напряму (на перший план з них виступив Керенський 
і скоро став властивим керманичем правительства). На першу вість про те, 
що царське правління впало, українці, що жадібно весь час слідили за його 
ослабленням, зараз покористувались новою свободою, щоб вивести на світ 
свої потайні організації, відновити товариства, видання, газети. Нелегко се 
було – бо видавниче діло взагалі прийшло до великого розстрою за час війни, 
а українське таки й зовсім убите було ще тими всіма заборонами та утисками. 
Проте зголоднівши за національним життям за сі роки руїни, українське гро-
мадянство запопадливо поборювало всі трудності й енергійно організувалось, 
будило національну свідомість і агітувало за національними домаганнями.

Стара політична українська організація, що носила назву “Товариства 
українських поступовців” (ТУП) і підтримувала організацію й зв’язь в укра-
їнськім громадянстві під час останнього лихоліття, вийшла з свого потаємного 
існування й взяла на себе початок заснування політичного всеукраїнського 
об’єднання. В перших днях революції в Києві за її приводом зав’язалась 
“Українська Центральна Рада”, що поповнилася представниками партій та 
груп, і взяла на себе ролю центрального органу для об’єднання політичної 
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діяльності українського громадянства. Метою її вона поставила здійснення 
домагання, винесеного ще кирило-мефодіївцями і потім незмінно підтриму-
ваного політичними українськими організаціями: широкої автономії України 
в Російській федеративній республіці. Пізніше ся платформа (себто чергове 
завдання) організації була поширена, до неї внесено також справи економічні, 
забезпечення інтересів трудящого народу.

Заснування такого політичного об’єднання дуже відповідало потребам 
часу, і тому українське громадянство і весь організований народ стрів Раду з 
великою прихильністю, признав її своїм зверхнім органом, тимчасовим націо-
нальним українським урядом. По Великодніх святах (6 до 8 квітня) скликано 
в Києві Всеукраїнський національний з’їзд з представників усіх українських 
організацій і установ, і він перевибрав Центральну Раду на нових основах, з 
представників губерній і міст, українських партій і професійних груп. Потім 
великі з’їзди скликані в травні: Всеукраїнський військовий перший і другий, 
Всеукраїнський селянський, і, нарешті, Робітничий з’їзд поповнили його 
склад, вибравши великі ради військових, селянських і робітничих депутатів 
і включивши їх у склад У.Ц.Ради. Вони представляли собою великі маси 
українського народу (на селянськім з’їзді були представники близько тисячі 
волостей, на першім військовім з’їзді делегати без малого мільйону, а на 
другім – поверх півтора мільйона озброєного українського народу). Тому 
поповнена ними Рада стала правдивим органом широких українських мас 
трудящого люду. Її авторитет признали й українці австрійські, американські 
та інші українські колонії.

Ствердивши свою силу в українськім народі, мусила Центральна Рада 
усталити відносини до центрального російського уряду і до неукраїнських ор-
ганізацій України. Вже на першім великім українськім вічі в Києві 19 березня 
зібрані поручили їй передати центральному російському урядові домагання, 
щоб він признав своєю заявою потребу широкої автономії для України. Та 
тодішній російський уряд (Тимчасове правительство) сам стояв так непевно, 
що не було чого до нього з тим звертатись. Потім військовий з’їзд нагадав 
про се саме і Центральна Рада в середині травня (мая) вислала депутацію до 
уряду, щоб домагатися такої заяви й ріжних підготовчих розпоряджень для 
проведення автономії. Але російський уряд, в котрім мали перевагу російські 
ліберали (так звані кадети, себто конституційні демократи, к-де), поставивсь 
неприхильно до сих домагань. Тоді представники селянства і війська, зі-
брані на тих великих з’їздах, що тоді відбувалися в Києві (на початку місяця 
червня), – представники мільйонів українського народу, зажадали від Цен-
тральної Ради, щоб вона без огляду на російський уряд сама приступила до 
фактичного проведення в життя підстав автономного ладу. Сповняючи сю волю 
народну, Центральна Рада дня 10 червня оголосила свій Перший універсал 
до українського народу, оповіщаючи його, що однині вона сама творитиме 
нове життя на Вкраїні. Оподаткувала українську людність національним по-

датком, наказала їй “організованим способом”, себто без ґвалтів і насильств, 
усувати з адміністрації людей, ворожих українству, і взагалі закликала до 
послуху своїм наказам.

Сей універсал зробив велике вражіння. Воно ще збільшилось, коли 
Центральна Рада зараз же приступила до формування свого виконавчого 
органу, Генерального секретаріату, для завідування ріжними справами. Люди, 
настроєні ворожо до українства, страшенно ярилися на Центральну Раду за 
те, що вона, мовляв, хоче “захопити” власть на Україні, але в центральнім 
уряді кінець кінцем узяли перевагу розважні голоси міністрів-соціалістів. 
Вони рішуче розійшлись з к-де у справі дальших відносин і вважали по-
трібним залагодити українську справу щирими і рішучими уступками. Уряд 
рішив вислати до Києва своїх міністрів для переговорів з українцями і повного 
задоволення їх жадань. Сі міністри в днях 29 і 30 червня відбули в Києві 
нараду з Центральною Радою і генеральними секретарями в справі будучого 
правління на Україні і дійшли, як здавалось, до повного порозуміння. Гене-
ральний секретаріат, вибраний Центральною Радою, надалі мав бути вищим 
органом правління на Україні. Україна діставала автономію. Центральна Рада, 
що мала доповнитись представниками неукраїнських народностей України, 
повинна була стати верховним органом краю. Генеральний секретаріат мав 
перебрати на себе всю виконавчу власть в краю.

Після того як порозуміння з Центральною Радою було затверджене 
центральним урядом і проголошене Другим універсалом Центральної Ради 
(3 липня), представники неукраїнських організацій ввійшли в склад Малої 
Ради (Комітету Центральної Ради), і вона розпочала свою діяльність уже 
як орган цілого краю й усеї його людності, не тільки української. Так мало 
початись автономне правління на Україні.

75. Українська Народна Республіка. Здавалось, життя України вихо-
дило на рівний шлях, і український народ в порозумінні з центральним урядом 
і неукраїнськими демократичними організаціями міг узятись до будування 
нового громадського ладу. Але не так воно пішло, і на дорозі своїй українство 
стріло нові перешкоди, нові намагання спинити його розвій.

Після того як Центральна Рада поповнилась неукраїнськими пред-
ставниками, вона вибрала наново Генеральний секретаріат, згідно з умовою 
виробила для нього статут і подала на затвердження центральному уряду. 
Але за той час стались великі розрухи в Петербурзі, міністерство змінилось, 
взяли велику силу люди, неприхильні українству. Правительство не прийняло 
статуту, виробленого Малою Радою, видало свій, полишивши Генеральному 
секретаріатові управління тільки в п’яти українських губерніях, та й то не по 
всім справам. Було се дуже негарно і для діла не корисно. Але з огляду на 
грізні обставини Центральна Рада не хотіла розривати з центральним урядом 
і російською демократією й рішила формувати Генер. секретаріат тим часом 
на підставі правительственої інструкції.



450 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, ПРИЛАДЖЕНА ДО ПРОГРАМИ ВИЩИХ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ… Україна до заснування Київської держави 451Упадок козаччини і українського життя

діяльності українського громадянства. Метою її вона поставила здійснення 
домагання, винесеного ще кирило-мефодіївцями і потім незмінно підтриму-
ваного політичними українськими організаціями: широкої автономії України 
в Російській федеративній республіці. Пізніше ся платформа (себто чергове 
завдання) організації була поширена, до неї внесено також справи економічні, 
забезпечення інтересів трудящого народу.

Заснування такого політичного об’єднання дуже відповідало потребам 
часу, і тому українське громадянство і весь організований народ стрів Раду з 
великою прихильністю, признав її своїм зверхнім органом, тимчасовим націо-
нальним українським урядом. По Великодніх святах (6 до 8 квітня) скликано 
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великі з’їзди скликані в травні: Всеукраїнський військовий перший і другий, 
Всеукраїнський селянський, і, нарешті, Робітничий з’їзд поповнили його 
склад, вибравши великі ради військових, селянських і робітничих депутатів 
і включивши їх у склад У.Ц.Ради. Вони представляли собою великі маси 
українського народу (на селянськім з’їзді були представники близько тисячі 
волостей, на першім військовім з’їзді делегати без малого мільйону, а на 
другім – поверх півтора мільйона озброєного українського народу). Тому 
поповнена ними Рада стала правдивим органом широких українських мас 
трудящого люду. Її авторитет признали й українці австрійські, американські 
та інші українські колонії.

Ствердивши свою силу в українськім народі, мусила Центральна Рада 
усталити відносини до центрального російського уряду і до неукраїнських ор-
ганізацій України. Вже на першім великім українськім вічі в Києві 19 березня 
зібрані поручили їй передати центральному російському урядові домагання, 
щоб він признав своєю заявою потребу широкої автономії для України. Та 
тодішній російський уряд (Тимчасове правительство) сам стояв так непевно, 
що не було чого до нього з тим звертатись. Потім військовий з’їзд нагадав 
про се саме і Центральна Рада в середині травня (мая) вислала депутацію до 
уряду, щоб домагатися такої заяви й ріжних підготовчих розпоряджень для 
проведення автономії. Але російський уряд, в котрім мали перевагу російські 
ліберали (так звані кадети, себто конституційні демократи, к-де), поставивсь 
неприхильно до сих домагань. Тоді представники селянства і війська, зі-
брані на тих великих з’їздах, що тоді відбувалися в Києві (на початку місяця 
червня), – представники мільйонів українського народу, зажадали від Цен-
тральної Ради, щоб вона без огляду на російський уряд сама приступила до 
фактичного проведення в життя підстав автономного ладу. Сповняючи сю волю 
народну, Центральна Рада дня 10 червня оголосила свій Перший універсал 
до українського народу, оповіщаючи його, що однині вона сама творитиме 
нове життя на Вкраїні. Оподаткувала українську людність національним по-

датком, наказала їй “організованим способом”, себто без ґвалтів і насильств, 
усувати з адміністрації людей, ворожих українству, і взагалі закликала до 
послуху своїм наказам.

Сей універсал зробив велике вражіння. Воно ще збільшилось, коли 
Центральна Рада зараз же приступила до формування свого виконавчого 
органу, Генерального секретаріату, для завідування ріжними справами. Люди, 
настроєні ворожо до українства, страшенно ярилися на Центральну Раду за 
те, що вона, мовляв, хоче “захопити” власть на Україні, але в центральнім 
уряді кінець кінцем узяли перевагу розважні голоси міністрів-соціалістів. 
Вони рішуче розійшлись з к-де у справі дальших відносин і вважали по-
трібним залагодити українську справу щирими і рішучими уступками. Уряд 
рішив вислати до Києва своїх міністрів для переговорів з українцями і повного 
задоволення їх жадань. Сі міністри в днях 29 і 30 червня відбули в Києві 
нараду з Центральною Радою і генеральними секретарями в справі будучого 
правління на Україні і дійшли, як здавалось, до повного порозуміння. Гене-
ральний секретаріат, вибраний Центральною Радою, надалі мав бути вищим 
органом правління на Україні. Україна діставала автономію. Центральна Рада, 
що мала доповнитись представниками неукраїнських народностей України, 
повинна була стати верховним органом краю. Генеральний секретаріат мав 
перебрати на себе всю виконавчу власть в краю.

Після того як порозуміння з Центральною Радою було затверджене 
центральним урядом і проголошене Другим універсалом Центральної Ради 
(3 липня), представники неукраїнських організацій ввійшли в склад Малої 
Ради (Комітету Центральної Ради), і вона розпочала свою діяльність уже 
як орган цілого краю й усеї його людності, не тільки української. Так мало 
початись автономне правління на Україні.

75. Українська Народна Республіка. Здавалось, життя України вихо-
дило на рівний шлях, і український народ в порозумінні з центральним урядом 
і неукраїнськими демократичними організаціями міг узятись до будування 
нового громадського ладу. Але не так воно пішло, і на дорозі своїй українство 
стріло нові перешкоди, нові намагання спинити його розвій.

Після того як Центральна Рада поповнилась неукраїнськими пред-
ставниками, вона вибрала наново Генеральний секретаріат, згідно з умовою 
виробила для нього статут і подала на затвердження центральному уряду. 
Але за той час стались великі розрухи в Петербурзі, міністерство змінилось, 
взяли велику силу люди, неприхильні українству. Правительство не прийняло 
статуту, виробленого Малою Радою, видало свій, полишивши Генеральному 
секретаріатові управління тільки в п’яти українських губерніях, та й то не по 
всім справам. Було се дуже негарно і для діла не корисно. Але з огляду на 
грізні обставини Центральна Рада не хотіла розривати з центральним урядом 
і російською демократією й рішила формувати Генер. секретаріат тим часом 
на підставі правительственої інструкції.
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Обставини справді були грізні. Петербурзькі замішання перекинулись 
на фронт, в Галичині деякі військові частини відкрили границю і починили 
страшні спустошення в прифронтових місцях між українською людністю. 
Німецьке військо зайняло Східну Галичину, котру доти тримало російське 
військо, й посунуло на Волинь і Поділля. Місяць пізніше німецьке військо 
прорвало фронт під Ригою, пішло на Петербург, а вищий генералітет під 
проводом Корнілова пробував підняти повстання. В таких тяжких обстави-
нах політичний розум наказував урядові і демократії російській зв’язатись 
якнайтісніше з щиро демократичними течіями в усіх краях і областях, щоб 
охоронити державу від розвалу, а здобуті революцією свободи – від проти-
вних замахів. Зібраний в Києві закликом Центр. Ради з’їзд народів в місяці 
вересні і вказав на потребу негайної перебудови Росії на основах федерації, 
щоб неспожитими силами народів і областей спасти від загибелі державу, 
зробити її справжньою отчизною для них і одбудувати їх силами.

Але центральний уряд і російська демократія не зрозуміли сього – і по-
казали се на відносинах до найбільш організованої, найсильнішої з країн – 
України. По ріжних відтяганнях центральний уряд в перших днях вересня 
затвердив поданих йому секретарів на генер. секретарствах. Але не дав в їх 
розпорядження потрібних засобів, далі мішавсь до управи України: призначав 
своїх комісарів поза Центр. Радою; велів їм далі вести зносини з централь-
ними урядами поза нею; представлення генеральних секретарів зіставляв без 
уваги. Взагалі виявив ясно, що, передаючи на папері краєву власть Генер. 
секретаріатові, в дійсності хоче зіставити все по-давньому. А сенат російський 
так той і зовсім не згодивсь розпублікувати вироблену центральним урядом 
“Інструкцію Генер. секретаріатові”, себто хотів уневажнити до решти всі 
уступки, зроблені українській автономії.

Таке невірне поводження центрального уряду викликало незадоволення в 
українськім громадянстві, а в неприхильних українству кругах підняло знову 
надії, що, може, все-таки ще вдасться спекатись української автономії, вза-
галі українських домагань. Здержливість українських партій, Центр. Ради 
й Секретаріату, що не хотіли розриву в такій небезпечній хвилі, вони готові 
були вважати за вияв ослаблення українства і думали, що з ним можна вже 
не рахуватись.

А тим часом обставини були такі, що вимагали від Центральної Ради і 
Секретаріату найрішучіших заходів, щоб охоронити край від руїни. Централь-
ний уряд не приймав їх домагань в справі упорядкування земельних справ, 
в українізації війська, а тим часом починались страшні грабежі, убивства, 
розрухи на Україні. Військові часті розлазились, банди дезертирів ходили 
по краю, особливо в західних, прифронтових губерніях, чинили погроми, 
розбивали поміщицькі двори, заводи, фабрики. Центральний уряд сам не міг 
нічого зробити в сім і не давав змоги Центральній Раді зробити заходи для 
установлення ладу в краю.

Нарешті ж зробив замах на її саму. Коли Генер. секретаріат в місяці 
жовтні виступив з програмою діяльності, в формі декларації перед Центр. 
Радою, і в ній признав потрібним скликати якнайскорше Українські установчі 
збори та брав на себе роботу по їх скликанню, центральний уряд сприйняв се 
за виступ противодержавний. Він доручив київському прокуророві вчинити 
слідство про діяльність Секретаріату і Центр. Ради і вжити на них карних 
заходів, а секретарів викликав до себе, аби дали пояснення чи виправдалися 
в своїй діяльності.

Се була остання крапля, яка переповнила міру терпеливості й здержли-
вості українського громадянства. Третій Всеукраїнський військовий з’їзд, 
скликаний у 20-х днях жовтня, і Центр. Рада, зібрана на повну сесію з кінцем 
того ж місяця, висловились за потребу рішучих і енергійних заходів для того, 
щоб укріпити власть, заховати свободу і охоронити лад і право на Україні. 
Для сього треба було скінчити з подвійною роллю Генер. секретаріату, що 
був органом Центр. Ради, а разом з тим і органом центрального уряду. Треба 
було підвести під нього політичний фундамент української державності.

Думалось, що се й зроблять Українські установчі збори з початком 1918 
року. Але тут налетіла нова буря, яка не позволяла більше нічого відкладати. 
В 20-х же днях жовтня в Петербурзі почалось повстання соціалістів-боль-
шевиків, яке скінчилось крахом Тимчасового уряду Керенського. Власть в 
Петербурзі й Москві після кривавої усобиці перейшла в руки народних ко-
місарів-большевиків, на чолі котрих стояв Лєнін. Ні на фронті, ні в краю сі 
комісари не знаходили признання. В державі запанувала анархія. Люди, які 
стояли на чолі воєнної управи в Києві, під видом боротьби з большевиками 
задумали розбити і знищити також і український рух, напустивши на Центр. 
Раду донських козаків, дружини чехо-словаків і ріжних інших, несвідомих 
справ. На кілька днів Київ став місцем збройної боротьби. Дальше сього не 
можна було запускати. Центральна Рада була примушена взятись до спо-
собів рішучих.

Військовий з’їзд, що засідав в сім часі, виніс постанову звернутись до неї з 
закликом про негайне проголошення Української Республіки. Українські фрак-
ції Центральної Ради по довгім і ґрунтовнім обдумуванню сеї справи прийшли 
до того переконання, що дійсно в інтересах скріплення власті Центральної 
Ради і Генерального секретаріату сеї справи далі не можна відкладати, і Укра-
їнська Республіка мусить бути проголошена негайно, але разом з тим мусять 
бути зазначені й певні основні принципи, соціальні й економічні, які ляжуть 
основою в організації Української Республіки як держави трудового народу, 
що ставить своїм першим завданням охорону його інтересів. Проект Третього 
універсалу в сих справах, внесений фракціями українських соціал-демократів і 
соціалістів-революціонерів, був прийнятий Центральною Радою 7 листопада. 
Він касував приватну власність на землі сільськогосподарського значіння, 
заводив для робітників восьмигодинний день і контролю над продукцією; за 
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ними урядами поза нею; представлення генеральних секретарів зіставляв без 
уваги. Взагалі виявив ясно, що, передаючи на папері краєву власть Генер. 
секретаріатові, в дійсності хоче зіставити все по-давньому. А сенат російський 
так той і зовсім не згодивсь розпублікувати вироблену центральним урядом 
“Інструкцію Генер. секретаріатові”, себто хотів уневажнити до решти всі 
уступки, зроблені українській автономії.

Таке невірне поводження центрального уряду викликало незадоволення в 
українськім громадянстві, а в неприхильних українству кругах підняло знову 
надії, що, може, все-таки ще вдасться спекатись української автономії, вза-
галі українських домагань. Здержливість українських партій, Центр. Ради 
й Секретаріату, що не хотіли розриву в такій небезпечній хвилі, вони готові 
були вважати за вияв ослаблення українства і думали, що з ним можна вже 
не рахуватись.

А тим часом обставини були такі, що вимагали від Центральної Ради і 
Секретаріату найрішучіших заходів, щоб охоронити край від руїни. Централь-
ний уряд не приймав їх домагань в справі упорядкування земельних справ, 
в українізації війська, а тим часом починались страшні грабежі, убивства, 
розрухи на Україні. Військові часті розлазились, банди дезертирів ходили 
по краю, особливо в західних, прифронтових губерніях, чинили погроми, 
розбивали поміщицькі двори, заводи, фабрики. Центральний уряд сам не міг 
нічого зробити в сім і не давав змоги Центральній Раді зробити заходи для 
установлення ладу в краю.

Нарешті ж зробив замах на її саму. Коли Генер. секретаріат в місяці 
жовтні виступив з програмою діяльності, в формі декларації перед Центр. 
Радою, і в ній признав потрібним скликати якнайскорше Українські установчі 
збори та брав на себе роботу по їх скликанню, центральний уряд сприйняв се 
за виступ противодержавний. Він доручив київському прокуророві вчинити 
слідство про діяльність Секретаріату і Центр. Ради і вжити на них карних 
заходів, а секретарів викликав до себе, аби дали пояснення чи виправдалися 
в своїй діяльності.

Се була остання крапля, яка переповнила міру терпеливості й здержли-
вості українського громадянства. Третій Всеукраїнський військовий з’їзд, 
скликаний у 20-х днях жовтня, і Центр. Рада, зібрана на повну сесію з кінцем 
того ж місяця, висловились за потребу рішучих і енергійних заходів для того, 
щоб укріпити власть, заховати свободу і охоронити лад і право на Україні. 
Для сього треба було скінчити з подвійною роллю Генер. секретаріату, що 
був органом Центр. Ради, а разом з тим і органом центрального уряду. Треба 
було підвести під нього політичний фундамент української державності.

Думалось, що се й зроблять Українські установчі збори з початком 1918 
року. Але тут налетіла нова буря, яка не позволяла більше нічого відкладати. 
В 20-х же днях жовтня в Петербурзі почалось повстання соціалістів-боль-
шевиків, яке скінчилось крахом Тимчасового уряду Керенського. Власть в 
Петербурзі й Москві після кривавої усобиці перейшла в руки народних ко-
місарів-большевиків, на чолі котрих стояв Лєнін. Ні на фронті, ні в краю сі 
комісари не знаходили признання. В державі запанувала анархія. Люди, які 
стояли на чолі воєнної управи в Києві, під видом боротьби з большевиками 
задумали розбити і знищити також і український рух, напустивши на Центр. 
Раду донських козаків, дружини чехо-словаків і ріжних інших, несвідомих 
справ. На кілька днів Київ став місцем збройної боротьби. Дальше сього не 
можна було запускати. Центральна Рада була примушена взятись до спо-
собів рішучих.

Військовий з’їзд, що засідав в сім часі, виніс постанову звернутись до неї з 
закликом про негайне проголошення Української Республіки. Українські фрак-
ції Центральної Ради по довгім і ґрунтовнім обдумуванню сеї справи прийшли 
до того переконання, що дійсно в інтересах скріплення власті Центральної 
Ради і Генерального секретаріату сеї справи далі не можна відкладати, і Укра-
їнська Республіка мусить бути проголошена негайно, але разом з тим мусять 
бути зазначені й певні основні принципи, соціальні й економічні, які ляжуть 
основою в організації Української Республіки як держави трудового народу, 
що ставить своїм першим завданням охорону його інтересів. Проект Третього 
універсалу в сих справах, внесений фракціями українських соціал-демократів і 
соціалістів-революціонерів, був прийнятий Центральною Радою 7 листопада. 
Він касував приватну власність на землі сільськогосподарського значіння, 
заводив для робітників восьмигодинний день і контролю над продукцією; за 
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неукраїнськими народностями України признавав права порядкування своїх 
культурно-національних справ (національно-персональну автономію). По сім 
Українська Народна Республіка була проголошена. Україна знов вернулась 
до державного існування, котрого була позбавлена царським самовластям.

Але вона не мала заміру рвати до решти з іншими областями бувшої Росії. 
Третій універсал стояв на принципі федерації, і Генер. секретаріат взяв на 
себе заходи коло утворення федеральної організації з народами й областями 
бувшої Російської імперії. Але сі заходи не приводили ні до чого. Народи 
й області не важилися творити федерації без участі найбільшого з членів – 
Великоросії, а та не виявляла свого бажання в сім напрямі, почасти тому, що 
була паралізована большевицькою анархією, а ще більше – тому, що не могла 
й тепер позбутися своїх централістичних навичок. Заклики Генерального 
секретаріату зостались без відповіді, і Центральна Рада бачила, що Україна 
мусить, відложивши гадки про федерацію, стати на ґрунті державної окре-
мішності і на сім ґрунті поглиблювати свою організацію, щоб не розплинутися 
в хаосі анархії, що підіймавсь навколо.

До сього ж приводили й інші обставини. Большевицьке правительство 
Великоросії, Совнарком (Совіт народних комісарів), хоч в теорії і призна-
вало за Україною “право на самоозначення аж до повного відділення” (коли 
схоче, то може відділитися в окрему державу), але на практиці хотіло розпо-
ряджатися внутрішнім устроєм України і її політикою, зовсім не рахуючись з 
її самоозначенням, і коли його домагання не сповнялись, повело формальний 
воєнний наступ на українську територію, і Центр. Рада побачила себе зму-
шеною прийняти сю фактичну війну. З другого боку, недійсність в державних 
відносинах України і Великоросії утрудняла українському урядові негайну 
ліквідацію війни з центральними державами, котрого добивалась від нього 
українська людність.

Всі сі обставини вимагали негайного оформлення того фактичного стану, 
в якім опинилась Україна: фактично вона стала самостійною, незалежною 
державою, яка мала свою монету, своє військо, вела самостійну міжнародну 
політику, але формально вона не проголошувала досі своєї незалежності, 
викладаючи рішення сеї справи до Українських установчих зборів. Коли ж 
воєнні обставини не дали змоги їм зібратися в призначений час, українські 
фракції Центр. Ради вважали неможливим довше відкладати сього, і в день, 
призначений для Установчих зборів, 9 січня с. р., Центр. Рада видала свій 
Четвертий універсал, в котрім, розвиваючи і поглиблюючи принципи, про-
голошені ІІІ універсалом, проголосила Україну “самостійною, ні від кого не 
залежною, вільною, суверенною Державою Українського Народу”.

Україна стала самостійною державою.
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З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ДУМКИ

З передісторичних глибин. Приблизно в тім самім часі, як християнська 
віра стала поширюватись в північно-східних володіннях Римської держави, 
на східнім та північнім побережжі Чорного й Азовського моря, наші пред-
ки пробивались туди ж, до північних берегів Чорного моря, – до сонця, до 
моря, до цивілізації.

Перед тим вони сиділи далі на північ, мабуть, в краях горішнього Дніпра, 
в сусідстві племен фінських, литовських та германських. Як довго вони там 
жили і звідки туди зайшли, – сього не можемо знати. Індоєвропейська ро-
дина1, до котрої входили, своєю мовою, наші старі племена, належала до тих 
мандрівних, непосидющих, неспокійних рас, що були ферментом людства, й 
їм рід людський завдячує свою культуру і цивілізацію. Сі раси зчаста міняли 
свої оселі, входили в стичність з найріжнішими расами й культурами, дуже 
легко приноровлювались до ріжних фізичних і економічних обставин, зручно 
переймали культурні та цивілізаційні набутки від народів культурніших і так 
само легко наділяли своїм добром народи менш культурні, що, приймаючи 
їх мову, звичайно, безостанку з ними зливались. Фізична неодностайність 
індоєвропейських племен (в тім і наших, що в своїм складі мають також ви-
разні прикмети фізичного змішання) зісталась показником такого вливання 
ріжних рас до індоєвропейської родини2. В мові й культурі її ми знаходимо, 
з одного боку, певні спільні прикмети, що лишились як наслідок колишньої 
язикової та культурної одностайності сеї родини, з другого боку – ріжні по-
дібності з іншими культурами, наприклад, з найкраще нам відомим старим 
побутом – семітським і месопотамським3. Розуміється, бувають подібності 

1 Індоєвропейською родиною звуться народи, що заселяють Європу і Передню Азію 
до Індії (Індостана) і говорять подібними, спорідненими мовами спільного походження. 
Родина ся поділяється на такі головні групи: група західна – старинні греки, римляни, 
кельти, нинішні народи німецькі (або германські), романські – французи, італійці, іспанці, 
англосаксонські – англійці й американці й ін.; група північно-східна – слов’яни і литовці; 
група полуднево-східна (або арійська) – народи індійські (інду) і перські (або іранські).

2 Фізичне змішання виявляється в неоднаковім кольорі волосся і очей, в барві тіла – 
темній або ясній, в ріжнім зрості, формі голови і под.

3 Семітські народи – нинішні євреї (жиди), сірійці, араби, старинні – вавилоняни, 
ассірійці, халдеї, фінікіяни. Головним огнищем старої семітської культури була Месопо-
тамія (долина рік Тигра і Євфрата).

Автограф першої сторінки книги: Михайло Грушевський.
З історії реліґійної думки на Україні. – Львів, 1925.

Оригінал зберігається в ЦДІА України в Києві, ф. 1235, оп. 1, спр. 211, арк. 1–98.
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З історії реліґійної думки на Україні. – Львів, 1925.

Оригінал зберігається в ЦДІА України в Києві, ф. 1235, оп. 1, спр. 211, арк. 1–98.
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просто припадкові: вони існують в господарстві, в техніці, в словесності ріжних 
людських рас, не раз зовсім незалежно від якого-небудь запозичення. Але 
деякі з подібностей, помічених у народів індоєвропейських з іншими культу-
рами, неприпадкові, а походять, очевидно, з старих взаємин сих народів (і 
наших племен спеціально) з народами інших рас та культур.

Се дотикає і мітології, релігії та словесності нашого народу1. В них знахо-
диться багато такого, що, по всій очевидності, належить до спільних поглядів 
індоєвропейської родини на природу чи доохресний світ. Воно знаходить собі 
подібності в мітології народів германських і литовських, – з одної сторони, у ві-
руваннях іранських та індійських – з другого боку. Святі санскритські (Веди) 
й іранські (Авеста) [книги] дають не раз дуже інтересні, близькі подібності 
до старих наших обрядів, молитов та пісень. До таких спільностей належать, 
напр., образ неба – то ясного й погідного, то грізного в громі і блискавці, як 
найвищої світової сили, пана і владики всього сущого; або – святе, предвічне 
дерево життя, оспіване в наших колядках: в нім живуть птахи, що творять 
світ, і від нього походять всі користі, котрими живе людське господарство. 
Чудодійний, животворний напиток – наш м е д, що відповідає індійській сомі 
і в пізніших образах, під чорноморсько-дунайськими вражіннями, переходить 
в в и н о. Огонь і вода, як могутні святителі й чистителі життя, котрими бла-
гословиться і охороняється від впливів злих сил всякий акт – чи при весіллі, 
чи початку нового господарського року, чи при похороні небіжчика і под.2

1 Мітологією називаються оповідання про богів і героїв.
2 Треба сказати, що новіші дослідники українського фольклору (народних переказів, 

народної словесності) досить здержливі в виводах таких індоєвропейських паралель 
(паралелі і аналогії – подібності до наших переказів в переказах інших народів). В 
1860–1870 pp. майже кождий поетичний образ українського фольклору виводивсь 
дослідниками з індоєвропейської мітології, мовляв, спільної нашому народові з іншими 
індоєвропейцями: йому підшукувались аналогії чи в Ведах, чи в Авесті, чи в грецькій 
письменності, і толкувалось, що той образ наші предки принесли з правітчини. Най-
яскравішим представником такого толкування був харківський професор О.Потебня 
(найбільший з українських філологів), в ранніх своїх працях. Пізніше, в 1880–1890 pоках, 
взяла перевагу т. зв. теорія літературних запозичень, котрої найвиднішим представником 
у нашій літературі був Драгоманов. Вона налягала на те, що подібності між фольклором 
українським та індоіранським найчастіше походять з впливів західноєвропейської літе-
ратури та фольклору, і в них передусім треба шукати джерел таких подібностей. Вони, 
значило б, пізніші, бо саме західноєвропейське джерело орієнтальним змістом наповни-
лось (орієнтальний, східний – в приложенні до європейських переказів так звуться їх 
арабські, перські й індійські джерела) найбільше в часах хрестоносних походів, і то не 
так з індійських джерел безпосередньо, а з їх відгомонів жидівських та арабських. Але 
в 1900-х pоках знов бере перевагу погляд Потебні, з останніх часів його творчості, – що 
мітологічного толкування заскоро зріклись (мітологічне толкування у нас – з старих, 
колишніх спільних індоєвропейських вірувань) на користь літературного (інакше зва-
ного “історичним”). Дослідники української легенди (легендою звуться оповідання про 
побожні речі, ті особливо, що містяться в Святім Письмі), як О.Косач-Пчілка (рідна 

Але, з другого боку, бачимо в нашім фольклорі також яскраві подібності 
із переказами й культами семітськими. Сі подібності можуть походити або 
з пізніших, чорноморських стичностей, або і з раніших впливів. Такі, напр., 
образи зміїв, з котрими борються світлі єства або доброчинні богатирі. Живо-
творящі джерела, стережені сими зміями. Ріжні мітологічні та фантастичні1 
образи, переховані в наших казках, знаходять собі разючі паралелі в повістях 
вавилонських і староєгипетських2.

Деякі подібності можуть вказувати на колишні північноазійські впливи. 
Напр., мотив сотворення світу звіром або птахом, що поринає під воду і прино-
сить відти перші грудки землі: сей мотив3 приходить однаково в Північній Азії, 
в Північній Америці, у народів фінських і полуднево- і східнослов’янських; 
він поетично оброблений в наших славних колядках про сотворення світу, 
що здавна звернуло на себе увагу мітологів. Орієнталісти вказували в поезії 
українській і східнотурецькій та монгольській ріжні подібності, які можуть 
відбивати в собі впливи буддійські4 й хінські, а походити могли б не тільки 
з часів пізніших, але і з-перед нашого розселення на Полудні. Часи хрис-
тиянської ери5 були епохою великого поширення політичних і культурних 
впливів Китаю в Західній Азії, в т. зв. Східнім Туркестані, і проміння сих 
культурних впливів безпечно сягали околиць Каспійського моря та Уралу, а 
може, й дальше на захід.

Перед своїм переселенням до теперішньої України наші предки займали 
один з глухіших кутів тодішньої Європи, малоприступний для світових куль-
турних течій, тому їх культурний та соціальний розвиток6 поступав повільніше, 
ніж їх полудневих та західних сусідів з тої ж самої індоєвропейської родини: 
іранських орд, які кочували в східноукраїнських степах, опираючись о Чорне 
море, та германських племен, що опирались о море Балтійське. Слов’янські 
племена, мабуть, стояли в культурній і політичній залежності від них, і ци-
вілізаційний розвиток наших предків теж, мабуть, значно відставав від тих 
краще уміщених сусідів. Проте ще й перед своїм переселенням на полудне 
слов’яни вийшли на культурний рівень, що приблизно відповідав рівневі гер-
манських племен в їх русі на захід і полудне в І ст. перед Хр. Безсумнівно, 
вони вже тоді знали метали, хоч обходились найбільше деревом, камінням та 
сестра Драгоманова), волинський фольклорист М.Коробка, повертають до мітологічних 
толкувань, тільки обережніших, ніж колишні. Такого обережнішого мітологічного тол-
кування не цураюсь і я в огляді української усної словесності в “Історії укр. літератури”, 
до котрого далі відкликуюсь.

1 Фантастичні – видумані людською уявою.
2 Кілька прикладів можна бачити в моїй “Історії укр. літератури”, в т. І.
3 Мотив – простіше оповідання, тема – складніше сполучення мотивів (складніше 

оповідання).
4 Буддійські – індійські оповідання, зв’язані з релігією Будди.
5 Християнська ера – часи Христового Рождества.
6 Соціальний – громадський.
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образи, переховані в наших казках, знаходять собі разючі паралелі в повістях 
вавилонських і староєгипетських2.

Деякі подібності можуть вказувати на колишні північноазійські впливи. 
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сить відти перші грудки землі: сей мотив3 приходить однаково в Північній Азії, 
в Північній Америці, у народів фінських і полуднево- і східнослов’янських; 
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1 Фантастичні – видумані людською уявою.
2 Кілька прикладів можна бачити в моїй “Історії укр. літератури”, в т. І.
3 Мотив – простіше оповідання, тема – складніше сполучення мотивів (складніше 
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4 Буддійські – індійські оповідання, зв’язані з релігією Будди.
5 Християнська ера – часи Христового Рождества.
6 Соціальний – громадський.
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кістю, або рогом. Користали з примітивного хліборобства1 і з молочних про-
дуктів одомашненої худоби (що теж належить до вищих форм господарства). 
Знали ріжні ремесла в їх примітивних формах. Відносини родово-племінного 
комунізму2 вже відступили перед патріархальною родиною3, так що відгомони 
старших родових та родинних форм, які ще й тепер виразно світять в укра-
їнськім весільнім обряді, уже для тих часів були більше останками минулого, 
ніж відбиткою сучасності.

Для поглядів на природу і для релігійних представлень того часу ха-
рактеристичним був магічний спосіб думання. Природні, космічні сили не 
уявлялись людині у виразно індивідуалізованих втіленнях4, до котрих нас 
привчили більш розвинені мітологічні системи. Уява не йшла поза поетичні 
образи певних природних явищ з незначними початками антропоморфізму 
(уявлення в людських образах), таких, як сонце, вітер, мороз, огонь, дощ, 
урожай тощо. За поміччю певних молитов, обрядів і маніпуляцій: огнем, 
запаленим приписаним способом, водою, зачерпненою з певними словами 
й обрядами, рослинами, зібраними з закляттями, ритуально приготованими 
стравами тощо, – людина вважала можливим впливати на сі сили, дикту-
вати врожаєві, приплодові, приростові своєї родини, ловам, звірові і т. д.  
В великім уживанню, як нехибні способи скріплення таких магічних засобів, 
були танці, походи, хороводи, супроводжені магічними викликами й приспі-
вами; деякі останки їх ще й нині можна помітити між народними обрядами.

Досить розвинений був культ предків померлих, котрих ховано з ріжними 
обрядами, на те щоб запобігти їх небезпечним магічним силам, і при всяких 
річних святах і трапезах гощено і годовано святочними стравами. Подібну 
увагу і пошанівок показувано ріжним таємним істотам, що гніздилися в лісах, 
скелях, джерелах, будинках (сі хатні істоти, очевидно, зливалися з образами 
предків) і платили за сей пошанівок поміччю і ласкою.

Все те – примітивні форми релігійної гадки, які повторюються й у інших 
індоєвропейських народів – як західних (греків, римлян, кельтів, германців), 
так і східних (литовців, іранців й індоарійців), в їх водних, лісових і пільних 
духах, в арійських “пітарах” – предках і под. Тільки у нас вони не розвинулись 
яскравіше, і ті свої примітивні, ледве зазначені риси понесли ген далеко аж 
до недавніх часів, ставши одним з складників того народного християнства, 
про котре говоритимемо далі.

Розселення. Українське переселення на полудне, – з одного боку, було 
наслідком розмноження людності, котрій ставало тісно в північних лісах, та 
стихійного потягу5 до теплішого й багатшого підсоння, що гнав північні народи 

1 Примітивний – найпростіший, найдавніший.
2 Комунізм – спільність в володінні, господарстві. 
3 Патріархальна родина – котрою править батько.
4 Індивідуалізовані втілення – представлення в людській подобі.
5 Стихійний – несвідомий.

так само в століттях попередніх, як і пізніших. З другої сторони, се переселення 
стояло в зв’язку з рухом на полудне племен німецьких, власне народів схід-
ногерманської, готської групи, що мешкала в сусідстві слов’янських народів 
над Віслою і в II в. по Хр., в зв’язку з загальним розселенням германських 
племен, почала рухатись на полудне, в напрямі до Чорного моря. Декотрі 
східнослов’янські племена, мабуть, були політично залежні від готів, інші ви-
користовували їх похід на полудне для свого поширення (декотрі слов’янські 
історики із слів сучасних латинських письменників домірковувались, що сама 
готська мандрівка на полудне сталась під натиском слов’янських племен). Не 
може бути сумніву, що й перед тим ріжні слов’янські ватаги і коліна, в зв’язку 
з колонізаційними заворушеннями в українських степах, не раз виривались 
і заганялись досить далеко в сім напрямі. Готський же похід дав притоку 
до більшого, масового слов’янського руху. Сьому тісному зв’язкові його з 
готським розселенням завдячуємо й найстаршу історичну згадку про появу 
наших племен в чорноморських сторонах. З готських епічних творів долетіла 
до нас звістка про боротьбу готських ватажків з антськими під час гунсько-
го натиску в останній чверті II віку. “Антами” звались якраз наші племена, 
що тоді займали Чорноморське побережжя від Дону до Дністра, а потім (як 
наддністрянські слов’яни пішли на Дунай) антське розселення присунулось 
до самого Дунаю. Так готська традиція дає нам змогу зорієнтуватись в сій 
многоважній у нашій історії події.

Се переселення було дійсно великою епохою в культурнім розвитку наших 
племен. Вони присунулись ближче до тої середземноморської культури, від ко-
трої досі тільки далекі відгомони до них долітали. Прийшли до безпосередньої 
стичності з культурною грецькою (або, краще сказати – еллінізованою)1 та 
романізованою людністю Чорноморського побережжя і балканських країв. На 
Чорноморськім побережжі вони ще застали грецькі колонії, як Тіра, Ольвія, 
Херсонес, Феодосія, Танаїс й ін. Сі городи, щоправда, сильно потерпіли від 
ріжних степових бур, в тім числі і від готських нападів. Вони були переповнені 
ріжним варварським народом і культурне життя в них було невисоке. Але 
тим приступніше було воно слов’янським, антським пересельцям, і все-таки 
було для них високою школою культури в порівнянні з тим, що мали вони на 
своїй правітчині.

За Дунаєм, в балканських сторонах, куди вони попадали як учасники 
ріжних походів і не раз лишались надовго, або й оселялись назавсіди, – вони 
попадали між романізовану людність, що тільки починала тоді розпускатись 
слов’янською імміграцією.

Ся ж грецька і римська стихія в тім часі і в сих сторонах була густо розмі-
шана ще й іншими культурними домішками. Дуже сильні були тут малоазійські 
впливи: тутешні міста стояли в тісних зв’язках з Малою Азією, і тамошні 

1 Еллінізованою, елліністичною зветься культура, що перейнялася впливами грець-
кими, а романізованими або романськими – ті народи, що перейняли культуру римську.
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кістю, або рогом. Користали з примітивного хліборобства1 і з молочних про-
дуктів одомашненої худоби (що теж належить до вищих форм господарства). 
Знали ріжні ремесла в їх примітивних формах. Відносини родово-племінного 
комунізму2 вже відступили перед патріархальною родиною3, так що відгомони 
старших родових та родинних форм, які ще й тепер виразно світять в укра-
їнськім весільнім обряді, уже для тих часів були більше останками минулого, 
ніж відбиткою сучасності.

Для поглядів на природу і для релігійних представлень того часу ха-
рактеристичним був магічний спосіб думання. Природні, космічні сили не 
уявлялись людині у виразно індивідуалізованих втіленнях4, до котрих нас 
привчили більш розвинені мітологічні системи. Уява не йшла поза поетичні 
образи певних природних явищ з незначними початками антропоморфізму 
(уявлення в людських образах), таких, як сонце, вітер, мороз, огонь, дощ, 
урожай тощо. За поміччю певних молитов, обрядів і маніпуляцій: огнем, 
запаленим приписаним способом, водою, зачерпненою з певними словами 
й обрядами, рослинами, зібраними з закляттями, ритуально приготованими 
стравами тощо, – людина вважала можливим впливати на сі сили, дикту-
вати врожаєві, приплодові, приростові своєї родини, ловам, звірові і т. д.  
В великім уживанню, як нехибні способи скріплення таких магічних засобів, 
були танці, походи, хороводи, супроводжені магічними викликами й приспі-
вами; деякі останки їх ще й нині можна помітити між народними обрядами.

Досить розвинений був культ предків померлих, котрих ховано з ріжними 
обрядами, на те щоб запобігти їх небезпечним магічним силам, і при всяких 
річних святах і трапезах гощено і годовано святочними стравами. Подібну 
увагу і пошанівок показувано ріжним таємним істотам, що гніздилися в лісах, 
скелях, джерелах, будинках (сі хатні істоти, очевидно, зливалися з образами 
предків) і платили за сей пошанівок поміччю і ласкою.

Все те – примітивні форми релігійної гадки, які повторюються й у інших 
індоєвропейських народів – як західних (греків, римлян, кельтів, германців), 
так і східних (литовців, іранців й індоарійців), в їх водних, лісових і пільних 
духах, в арійських “пітарах” – предках і под. Тільки у нас вони не розвинулись 
яскравіше, і ті свої примітивні, ледве зазначені риси понесли ген далеко аж 
до недавніх часів, ставши одним з складників того народного християнства, 
про котре говоритимемо далі.

Розселення. Українське переселення на полудне, – з одного боку, було 
наслідком розмноження людності, котрій ставало тісно в північних лісах, та 
стихійного потягу5 до теплішого й багатшого підсоння, що гнав північні народи 

1 Примітивний – найпростіший, найдавніший.
2 Комунізм – спільність в володінні, господарстві. 
3 Патріархальна родина – котрою править батько.
4 Індивідуалізовані втілення – представлення в людській подобі.
5 Стихійний – несвідомий.

так само в століттях попередніх, як і пізніших. З другої сторони, се переселення 
стояло в зв’язку з рухом на полудне племен німецьких, власне народів схід-
ногерманської, готської групи, що мешкала в сусідстві слов’янських народів 
над Віслою і в II в. по Хр., в зв’язку з загальним розселенням германських 
племен, почала рухатись на полудне, в напрямі до Чорного моря. Декотрі 
східнослов’янські племена, мабуть, були політично залежні від готів, інші ви-
користовували їх похід на полудне для свого поширення (декотрі слов’янські 
історики із слів сучасних латинських письменників домірковувались, що сама 
готська мандрівка на полудне сталась під натиском слов’янських племен). Не 
може бути сумніву, що й перед тим ріжні слов’янські ватаги і коліна, в зв’язку 
з колонізаційними заворушеннями в українських степах, не раз виривались 
і заганялись досить далеко в сім напрямі. Готський же похід дав притоку 
до більшого, масового слов’янського руху. Сьому тісному зв’язкові його з 
готським розселенням завдячуємо й найстаршу історичну згадку про появу 
наших племен в чорноморських сторонах. З готських епічних творів долетіла 
до нас звістка про боротьбу готських ватажків з антськими під час гунсько-
го натиску в останній чверті II віку. “Антами” звались якраз наші племена, 
що тоді займали Чорноморське побережжя від Дону до Дністра, а потім (як 
наддністрянські слов’яни пішли на Дунай) антське розселення присунулось 
до самого Дунаю. Так готська традиція дає нам змогу зорієнтуватись в сій 
многоважній у нашій історії події.

Се переселення було дійсно великою епохою в культурнім розвитку наших 
племен. Вони присунулись ближче до тої середземноморської культури, від ко-
трої досі тільки далекі відгомони до них долітали. Прийшли до безпосередньої 
стичності з культурною грецькою (або, краще сказати – еллінізованою)1 та 
романізованою людністю Чорноморського побережжя і балканських країв. На 
Чорноморськім побережжі вони ще застали грецькі колонії, як Тіра, Ольвія, 
Херсонес, Феодосія, Танаїс й ін. Сі городи, щоправда, сильно потерпіли від 
ріжних степових бур, в тім числі і від готських нападів. Вони були переповнені 
ріжним варварським народом і культурне життя в них було невисоке. Але 
тим приступніше було воно слов’янським, антським пересельцям, і все-таки 
було для них високою школою культури в порівнянні з тим, що мали вони на 
своїй правітчині.

За Дунаєм, в балканських сторонах, куди вони попадали як учасники 
ріжних походів і не раз лишались надовго, або й оселялись назавсіди, – вони 
попадали між романізовану людність, що тільки починала тоді розпускатись 
слов’янською імміграцією.

Ся ж грецька і римська стихія в тім часі і в сих сторонах була густо розмі-
шана ще й іншими культурними домішками. Дуже сильні були тут малоазійські 
впливи: тутешні міста стояли в тісних зв’язках з Малою Азією, і тамошні 

1 Еллінізованою, елліністичною зветься культура, що перейнялася впливами грець-
кими, а романізованими або романськими – ті народи, що перейняли культуру римську.
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культи, як релігія Мітри і ріжні варіанти дуалістичної іранської доктрини1, 
були тут добре звісні. Чимало було громад жидівських і ріжних юдаїстичних 
сект, як “вчителі єдиного Бога”, звісні в Боспорі (теперішній Керчі). Мали 
своїх прихильників культи єгипетські. Над усім сим, тим саме в тім часі, по-
чинало брати гору християнство в ріжних своїх течіях (як відомо, напр., серед 
готів воно прийнялося в формі аріанській2). Пізніше, з викристалізуванням 
ісламу, арабський каліфат присунувсь під Кавказькі гори й став поширюва-
ти свої впливи3 понад Каспієм та Волгою. Нарешті, ріжні кочові орди, що 
мандрували з Центральної Азії, приносили елементи культури й релігії також 
і відти. Таким чином, слов’янські пересельці, які втискалися до міст, шука-
ючи безпосереднього зв’язку з сим барвистим, привабним для них життям, 
або пускалися у воєнні чи купецькі мандрівки, знаходили для своєї мислі й 
чуття, для своєї релігійної думки дуже ріжнородний матеріал культурний, 
літературний (головно в усній формі, розуміється) і соціально-політичний, 
і, безсумнівно, вони набирались сеї мішанини цивілізацій з пожадливістю й 
ненаситністю варвара-неофіта.

На жаль, від сих передових стеж українського походу безпосередньо не ді-
йшло до нас нічого: чорноморсько-дунайська “антська” колонізація розвіялась 
під новим кочовим натиском IX–X–XI в., а останки її прогнали пізніше до 
решти. Тому ми не можемо слідити на місці за тими цікавими комбінаціями4 
слов’янської культури й релігії з сим чорноморсько-дунайським матеріалом, 
що мусили творитись на тих передових позиціях, серед пересельців не тільки 
найдальше висунених, але й найбільш, без сумніву, рухливих, перейнятливих 
і податних його впливам. Можемо тільки відгадувати їх з ріжних відгомонів, 
які відти залетіли до українського запілля, між ту північноукраїнську колоніза-
цію, що не зазнала в такій мірі тих степових бур, – в нинішній Чернігівщині, 
Північній Київщині, Волині, Галичині.

Туди, через полудневих пересельців VI, VII, VIII в. теж долітали чор-
номорські впливи, тільки в формах припізнених, ослаблених. Туди ж потім 
стала відступати чорноморська і степова українська людність, коли життя 
в обставинах VIII–X в. ставало для неї до решти незносним. Дещо з того 
перенесеного або переданого з полудня на північ щасливим припадком для 
нас збереглось. Стрічаючи в новішім фольклорі або в відгомонах старших 
пам’яток ріжні мотиви, образи, вирази, назви чорноморсько-балканського 
походження, ми догадуємось, що се останки того колишнього чорноморсько-
дунайського культурного набутку. Мало з нього дійшло до сільської хати 

1 Дуалістична доктрина (наука віри) – така, що приймає світове життя як боротьбу 
двох одвічних і рівних сил: доброї і злої, ясної і темної.

2 Аріанство, або унітаризм, – християнська секта, що не вважає Сина і Духа Святого 
одвічними і рівними Отцеві.

3 Іслам – магометанська релігія, каліфат – держава.
4 Комбінації – сполучення.

північної, лісової України, котра одна нам переховала останки того старого 
українського життя. Ще менше з нього заціліло на протязі цілого тисячоліття. 
Мусимо міркувати, що життя українських чорноморських та дунайських міст, 
про котрі ще пам’ятають наші літописці з кінця XI та початків XII в., мусило 
бути бути без порівняння яскравіше, сильніше закрашене всякими екзотичними 
запозиченнями1 – витворами елліністичної творчості й орієнтальної фантазії, 
ніж се північне хліборобське життя, відгомони котрого перед собою маємо. 
Небагато воно навіть могло з нього перейняти і затямити. Тим цінніше, що 
воно нам таки передало з нього дещо.

Напр., назва “коляди”, латинських календ, новорічних свят, очевидно, 
була перейнята в стрічах з романізованою людністю, і від неї ж прийшли ті 
уривки римських “сатурналій”, новорічних забав, котрими значились сі свята: 
переходи з дому до дому замаскованих, їх представлення, танці й усякі жарти, 
що вони при тім строїли. Вони заховались у нашім колядуванні, водженні кози, 
представленнях замаскованих, в танцях, що й досі справляються колядниками 
подекуди (як от на Гуцульщині). Назва “берези” – провідника колядницької 
ватаги – відповідає балканському (болгарсько-румунському) “бреза”, “бре-
зая” – замаскований, яскраво прибраний, і походить, правдоподібно, від тих 
же сатурналій. Подекуди помітні й сліди новорічної свинки, котру римським 
звичаєм кололи на сатурналії.

Літнє свято “русалій”, згадане в наших старих літописях і досі додер-
жане народним календарем, від котрого пішли наші русалки, саме походить 
від балканського свята “розалії”, свято рож, присвячене душам померших 
предків. Се запозичення відбилось і на характері сього народного свята, що 
довго був незрозумілим, аж доки не викрилось його балканське походження. 

Таке саме, очевидно, походження поетичних мотивів, зв’язаних з Дунаєм 
як рікою рік, символом ріки і води взагалі наших пісень. Міркуючи се, ми 
розуміємо, чому у величальних піснях молодецька дружина, вибираючись в 
службу до другого пана, пускається не іншою дорогою, а “долі Дунаєм під 
Царгород”.

Уявляємо собі ту обстанову, в котрій повстали незчисленні обороти, 
зв’язані з виноградом, вином, винним цвітом, виноградними кетягами, так 
мало звісними в Північній Україні, а так популярними в наших старих піснях.

Розуміємо, де складались сі улюблені ними малюнки широкого поля, на 
котрім видніють незчисленні стоги і копни, і з високих верхів сокіл споглядає 
на море, оглядає кораблі та веде розмову з дунайським “низом”.

Се далекі, припадком заховані, порозріжнювані останки тої широкої 
хвилі вражінь, образів, ідей поетичних, релігійних, політичних, що влилася 
до українського життя з тих передових позицій українського розселення, що 
доступили “моря і сонця” та повними грудьми набрали тут повітря з широкого 
культурного світу.

1 Екзотичні – чужосторонні.
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культи, як релігія Мітри і ріжні варіанти дуалістичної іранської доктрини1, 
були тут добре звісні. Чимало було громад жидівських і ріжних юдаїстичних 
сект, як “вчителі єдиного Бога”, звісні в Боспорі (теперішній Керчі). Мали 
своїх прихильників культи єгипетські. Над усім сим, тим саме в тім часі, по-
чинало брати гору християнство в ріжних своїх течіях (як відомо, напр., серед 
готів воно прийнялося в формі аріанській2). Пізніше, з викристалізуванням 
ісламу, арабський каліфат присунувсь під Кавказькі гори й став поширюва-
ти свої впливи3 понад Каспієм та Волгою. Нарешті, ріжні кочові орди, що 
мандрували з Центральної Азії, приносили елементи культури й релігії також 
і відти. Таким чином, слов’янські пересельці, які втискалися до міст, шука-
ючи безпосереднього зв’язку з сим барвистим, привабним для них життям, 
або пускалися у воєнні чи купецькі мандрівки, знаходили для своєї мислі й 
чуття, для своєї релігійної думки дуже ріжнородний матеріал культурний, 
літературний (головно в усній формі, розуміється) і соціально-політичний, 
і, безсумнівно, вони набирались сеї мішанини цивілізацій з пожадливістю й 
ненаситністю варвара-неофіта.

На жаль, від сих передових стеж українського походу безпосередньо не ді-
йшло до нас нічого: чорноморсько-дунайська “антська” колонізація розвіялась 
під новим кочовим натиском IX–X–XI в., а останки її прогнали пізніше до 
решти. Тому ми не можемо слідити на місці за тими цікавими комбінаціями4 
слов’янської культури й релігії з сим чорноморсько-дунайським матеріалом, 
що мусили творитись на тих передових позиціях, серед пересельців не тільки 
найдальше висунених, але й найбільш, без сумніву, рухливих, перейнятливих 
і податних його впливам. Можемо тільки відгадувати їх з ріжних відгомонів, 
які відти залетіли до українського запілля, між ту північноукраїнську колоніза-
цію, що не зазнала в такій мірі тих степових бур, – в нинішній Чернігівщині, 
Північній Київщині, Волині, Галичині.

Туди, через полудневих пересельців VI, VII, VIII в. теж долітали чор-
номорські впливи, тільки в формах припізнених, ослаблених. Туди ж потім 
стала відступати чорноморська і степова українська людність, коли життя 
в обставинах VIII–X в. ставало для неї до решти незносним. Дещо з того 
перенесеного або переданого з полудня на північ щасливим припадком для 
нас збереглось. Стрічаючи в новішім фольклорі або в відгомонах старших 
пам’яток ріжні мотиви, образи, вирази, назви чорноморсько-балканського 
походження, ми догадуємось, що се останки того колишнього чорноморсько-
дунайського культурного набутку. Мало з нього дійшло до сільської хати 

1 Дуалістична доктрина (наука віри) – така, що приймає світове життя як боротьбу 
двох одвічних і рівних сил: доброї і злої, ясної і темної.

2 Аріанство, або унітаризм, – християнська секта, що не вважає Сина і Духа Святого 
одвічними і рівними Отцеві.

3 Іслам – магометанська релігія, каліфат – держава.
4 Комбінації – сполучення.

північної, лісової України, котра одна нам переховала останки того старого 
українського життя. Ще менше з нього заціліло на протязі цілого тисячоліття. 
Мусимо міркувати, що життя українських чорноморських та дунайських міст, 
про котрі ще пам’ятають наші літописці з кінця XI та початків XII в., мусило 
бути бути без порівняння яскравіше, сильніше закрашене всякими екзотичними 
запозиченнями1 – витворами елліністичної творчості й орієнтальної фантазії, 
ніж се північне хліборобське життя, відгомони котрого перед собою маємо. 
Небагато воно навіть могло з нього перейняти і затямити. Тим цінніше, що 
воно нам таки передало з нього дещо.

Напр., назва “коляди”, латинських календ, новорічних свят, очевидно, 
була перейнята в стрічах з романізованою людністю, і від неї ж прийшли ті 
уривки римських “сатурналій”, новорічних забав, котрими значились сі свята: 
переходи з дому до дому замаскованих, їх представлення, танці й усякі жарти, 
що вони при тім строїли. Вони заховались у нашім колядуванні, водженні кози, 
представленнях замаскованих, в танцях, що й досі справляються колядниками 
подекуди (як от на Гуцульщині). Назва “берези” – провідника колядницької 
ватаги – відповідає балканському (болгарсько-румунському) “бреза”, “бре-
зая” – замаскований, яскраво прибраний, і походить, правдоподібно, від тих 
же сатурналій. Подекуди помітні й сліди новорічної свинки, котру римським 
звичаєм кололи на сатурналії.

Літнє свято “русалій”, згадане в наших старих літописях і досі додер-
жане народним календарем, від котрого пішли наші русалки, саме походить 
від балканського свята “розалії”, свято рож, присвячене душам померших 
предків. Се запозичення відбилось і на характері сього народного свята, що 
довго був незрозумілим, аж доки не викрилось його балканське походження. 

Таке саме, очевидно, походження поетичних мотивів, зв’язаних з Дунаєм 
як рікою рік, символом ріки і води взагалі наших пісень. Міркуючи се, ми 
розуміємо, чому у величальних піснях молодецька дружина, вибираючись в 
службу до другого пана, пускається не іншою дорогою, а “долі Дунаєм під 
Царгород”.

Уявляємо собі ту обстанову, в котрій повстали незчисленні обороти, 
зв’язані з виноградом, вином, винним цвітом, виноградними кетягами, так 
мало звісними в Північній Україні, а так популярними в наших старих піснях.

Розуміємо, де складались сі улюблені ними малюнки широкого поля, на 
котрім видніють незчисленні стоги і копни, і з високих верхів сокіл споглядає 
на море, оглядає кораблі та веде розмову з дунайським “низом”.

Се далекі, припадком заховані, порозріжнювані останки тої широкої 
хвилі вражінь, образів, ідей поетичних, релігійних, політичних, що влилася 
до українського життя з тих передових позицій українського розселення, що 
доступили “моря і сонця” та повними грудьми набрали тут повітря з широкого 
культурного світу.

1 Екзотичні – чужосторонні.
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Воно запліднило новими мотивами українське духове життя, світогляд і 
творчість та охоронило їх від однобічності. Тому й візантійська ортодоксія1, до 
котрої захотів слідом загнати, з політичних мотивів, український нарід княжий 
київський уряд, не могла опанувати сього громадянства, перед котрим розгор-
нулась була ся широка перспектива ріжних вір, ріжних моральних і догматичних 
систем, і в них відчулось, хоч би й не дуже свідомо, людське – вселюдське.

Народне українське життя не прийняло ортодоксії і зісталось назавсігди 
при певній духовій і релігійній свободі – ширшім погляді на віру і мораль.

Передхристиянський релігійний світогляд. Для пізнання релігійного 
світогляду української людності з-перед християнізації розпоряджаємо трьома 
категоріями джерел. Одна – се найстарші звістки чужоземних письменників-
сучасників про релігію українських племен; сюди ж можна прилучити також 
згадки в договорах Русі з греками в X в., перехованих в наших літописях, 
бо укладались вони, очевидно, греками відповідно тому, що знали вони про 
релігійні погляди Русі. Друга – се згадки наших писаних пам’яток з хрис-
тиянських часів, де принагідно споминаються старі релігійні обряди або на-
зиваються ймення давніших богів: такі згадки маємо в київських літописях, в 
проповідях, що докоряли людям за заховування старих поганських обрядів, і 
в поетичних прикрасах “Слова о полку Ігоревім”. Третя – се нинішній народ-
ний або недавній обряд, в деяких місцях ще й тепер додержуваний з великою 
докладністю, в інших записаний в досить свіжім стані в минулім столітті. 
Кожда з сих категорій має свої сильні і слабі сторони і сама по собі не може 
дати образу релігійних поглядів української людності взагалі, і спеціально того 
північно-українського розселення, що, перестоявши колонізаційні завірюхи, 
видало з себе нинішній український нарід. Але комбінуючи відомості всіх 
трьох категорій, можна виробити про се приблизне поняття.

Найстарша характеристика походить від грецького історика VI в. по Хр. 
Прокопія і говорить про полудневе розселення. Прокопій інтересувавсь сло-
венами і антами і дає такий начерк їх релігійних поглядів: “Вони признають 
владикою всіх єдиного Бога, що посилає блискавку. Жертвують йому корів 
та всяку іншу жертву. Якоїсь фатальної долі, котра б мала силу над людь-
ми, вони не признають: коли хтось бачить перед собою видиму смерть, чи в 
хоробі чи на війні, він обіцяє за своє життя жертву Богові, якщо не пропаде, 
і, спасшися, жертвує обіцяне та й думає, що тією жертвою спас собі життя. 
Шанують річки, німф2 та деякі інші божества, жертвують їм усячину, і з тих 
жертв ворожать собі”.

Щоб відповідно оцінити сю звістку, треба мати на увазі, що вона гово-
рить про розселення чорноморське, яке прожило вже не одне століття поруч 
еллінізованої та романізованої людності, отже, мабуть, не одне й засвоїла 

1 Візантійська ортодоксія – церковна наука Візантії, ухвалена урядом.
2 Німфи – божеські істоти у греків, що, по їх гадці, жили в лісах, горах, ріках, – як 

наші русалки.

від неї; по-друге, – говорить се письменник-візантієць, що привик мислити 
ідеями християнськими, а поганські явища прирівнювати до ближче звісної 
йому грецької мітології. Рахуючись з сими остереженнями, можемо вийняти 
такі вказівки з його характеристики:

Сі чорноморські українці вважали проявами найвищої світової сили небо 
з його явищами, особливо громом-блискавицею. Доохресний світ уявлявсь їм 
заселеним ріжними божеськими істотами – “даймонія”, як їх зве грецьким 
виразом Прокопій. В світогляді переважали магічні ідеї: чогось фатального, 
непохитного собі не уявляли, як поганські греки, за поміччю жертв, як їх зве 
Прокопій, – себто релігійно-магічних відправ, вважали можливим впливати 
на які-будь явища. Спеціально Прокопієві було звісне ритуальне споживання 
худоби. Він чув також, що словени і анти ворожать з “жертв”, себто з ріж-
ної поживи, котру вони з певною магічною процедурою споряджали для тих 
таємничих сил, що наповнюють доохресний світ.

Звістки пізніших грецьких та арабських письменників, з кінця IX та з X 
віку, мають ту слабшу сторону, що при охоті їх можна прикладати і до україн-
ців, і до варягів, котрих тоді було багато в “руських” дружинах. Вони, напр., 
оповідають про сю “Русь”, що вона ніколи не піддається ворогам, а в останній 
біді сама себе забиває, бо вірить, що хто був невільником на сім світі, буде 
ним і по смерті (Лев Діакон). Араб Ібн-Фадлан, описуючи похорон багатого 
руського купця, оповідає, що разом з ним спалено одну з його невільниць, 
котра в передсмертній екстазі1 каже, що вона бачить небіжчика – свого пана 
“в гарнім зеленім саді” (раю), і він її кличе до себе і т. под.2

Так звані норманісти, які виводять сю стару Русь від варягів-норманів, з 
теперішньої Швеції, остерігають, що і в згадках договорів з Київською Руссю, 
і в оповіданнях нашої старої літописі про поганську віру, котрої трималися в 
Києві в X в., теж треба рахуватися з можливими впливами варязької дружини. 
Та сих впливів не треба перебільшувати, хоча в X в. дійсно бачимо варягів 
на ріжних високих становищах Київської держави, проте глибшого впливу на 
місцеве культурне життя вони не мали. Тому й згадки договорів та літописей, 
до котрих переходимо, належить уважати відбиттям релігійного світогляду 
української Русі X в. – її вищих, міських верств.

При умові Русі з греками в 944 р. хрещена Русь обов’язується на за-
ховання трактату присягти в київській церкві св. Іллі “перед Богом”, а Русь 
нехрещена – “перед Перуном” по такій формулі: “Аби вони (коли не додер-
жать) не мали помочі ні від Бога, ні від Перуна, аби не захистилися щитами 
своїми, аби порубані були мечами своїми (побиті були), стрілами й іншою 
своєю (власною) зброєю, і були невільниками в сім віці і будущім”.

1 Екстаза – крайнє схвилювання, захват, в якім людина не тямить себе.
2 Докладніші звістки – в “Історії України-Руси”, т. І, 315 і далі. Новіші праці з 

словінської мітології: A.Brückner. Mitologia Słowiańska. Kraków, 1918. V.J.Mansikka. Die 
Religion der Ostslaven. Helsinki, 1922.
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Воно запліднило новими мотивами українське духове життя, світогляд і 
творчість та охоронило їх від однобічності. Тому й візантійська ортодоксія1, до 
котрої захотів слідом загнати, з політичних мотивів, український нарід княжий 
київський уряд, не могла опанувати сього громадянства, перед котрим розгор-
нулась була ся широка перспектива ріжних вір, ріжних моральних і догматичних 
систем, і в них відчулось, хоч би й не дуже свідомо, людське – вселюдське.

Народне українське життя не прийняло ортодоксії і зісталось назавсігди 
при певній духовій і релігійній свободі – ширшім погляді на віру і мораль.

Передхристиянський релігійний світогляд. Для пізнання релігійного 
світогляду української людності з-перед християнізації розпоряджаємо трьома 
категоріями джерел. Одна – се найстарші звістки чужоземних письменників-
сучасників про релігію українських племен; сюди ж можна прилучити також 
згадки в договорах Русі з греками в X в., перехованих в наших літописях, 
бо укладались вони, очевидно, греками відповідно тому, що знали вони про 
релігійні погляди Русі. Друга – се згадки наших писаних пам’яток з хрис-
тиянських часів, де принагідно споминаються старі релігійні обряди або на-
зиваються ймення давніших богів: такі згадки маємо в київських літописях, в 
проповідях, що докоряли людям за заховування старих поганських обрядів, і 
в поетичних прикрасах “Слова о полку Ігоревім”. Третя – се нинішній народ-
ний або недавній обряд, в деяких місцях ще й тепер додержуваний з великою 
докладністю, в інших записаний в досить свіжім стані в минулім столітті. 
Кожда з сих категорій має свої сильні і слабі сторони і сама по собі не може 
дати образу релігійних поглядів української людності взагалі, і спеціально того 
північно-українського розселення, що, перестоявши колонізаційні завірюхи, 
видало з себе нинішній український нарід. Але комбінуючи відомості всіх 
трьох категорій, можна виробити про се приблизне поняття.

Найстарша характеристика походить від грецького історика VI в. по Хр. 
Прокопія і говорить про полудневе розселення. Прокопій інтересувавсь сло-
венами і антами і дає такий начерк їх релігійних поглядів: “Вони признають 
владикою всіх єдиного Бога, що посилає блискавку. Жертвують йому корів 
та всяку іншу жертву. Якоїсь фатальної долі, котра б мала силу над людь-
ми, вони не признають: коли хтось бачить перед собою видиму смерть, чи в 
хоробі чи на війні, він обіцяє за своє життя жертву Богові, якщо не пропаде, 
і, спасшися, жертвує обіцяне та й думає, що тією жертвою спас собі життя. 
Шанують річки, німф2 та деякі інші божества, жертвують їм усячину, і з тих 
жертв ворожать собі”.

Щоб відповідно оцінити сю звістку, треба мати на увазі, що вона гово-
рить про розселення чорноморське, яке прожило вже не одне століття поруч 
еллінізованої та романізованої людності, отже, мабуть, не одне й засвоїла 

1 Візантійська ортодоксія – церковна наука Візантії, ухвалена урядом.
2 Німфи – божеські істоти у греків, що, по їх гадці, жили в лісах, горах, ріках, – як 

наші русалки.

від неї; по-друге, – говорить се письменник-візантієць, що привик мислити 
ідеями християнськими, а поганські явища прирівнювати до ближче звісної 
йому грецької мітології. Рахуючись з сими остереженнями, можемо вийняти 
такі вказівки з його характеристики:

Сі чорноморські українці вважали проявами найвищої світової сили небо 
з його явищами, особливо громом-блискавицею. Доохресний світ уявлявсь їм 
заселеним ріжними божеськими істотами – “даймонія”, як їх зве грецьким 
виразом Прокопій. В світогляді переважали магічні ідеї: чогось фатального, 
непохитного собі не уявляли, як поганські греки, за поміччю жертв, як їх зве 
Прокопій, – себто релігійно-магічних відправ, вважали можливим впливати 
на які-будь явища. Спеціально Прокопієві було звісне ритуальне споживання 
худоби. Він чув також, що словени і анти ворожать з “жертв”, себто з ріж-
ної поживи, котру вони з певною магічною процедурою споряджали для тих 
таємничих сил, що наповнюють доохресний світ.

Звістки пізніших грецьких та арабських письменників, з кінця IX та з X 
віку, мають ту слабшу сторону, що при охоті їх можна прикладати і до україн-
ців, і до варягів, котрих тоді було багато в “руських” дружинах. Вони, напр., 
оповідають про сю “Русь”, що вона ніколи не піддається ворогам, а в останній 
біді сама себе забиває, бо вірить, що хто був невільником на сім світі, буде 
ним і по смерті (Лев Діакон). Араб Ібн-Фадлан, описуючи похорон багатого 
руського купця, оповідає, що разом з ним спалено одну з його невільниць, 
котра в передсмертній екстазі1 каже, що вона бачить небіжчика – свого пана 
“в гарнім зеленім саді” (раю), і він її кличе до себе і т. под.2

Так звані норманісти, які виводять сю стару Русь від варягів-норманів, з 
теперішньої Швеції, остерігають, що і в згадках договорів з Київською Руссю, 
і в оповіданнях нашої старої літописі про поганську віру, котрої трималися в 
Києві в X в., теж треба рахуватися з можливими впливами варязької дружини. 
Та сих впливів не треба перебільшувати, хоча в X в. дійсно бачимо варягів 
на ріжних високих становищах Київської держави, проте глибшого впливу на 
місцеве культурне життя вони не мали. Тому й згадки договорів та літописей, 
до котрих переходимо, належить уважати відбиттям релігійного світогляду 
української Русі X в. – її вищих, міських верств.

При умові Русі з греками в 944 р. хрещена Русь обов’язується на за-
ховання трактату присягти в київській церкві св. Іллі “перед Богом”, а Русь 
нехрещена – “перед Перуном” по такій формулі: “Аби вони (коли не додер-
жать) не мали помочі ні від Бога, ні від Перуна, аби не захистилися щитами 
своїми, аби порубані були мечами своїми (побиті були), стрілами й іншою 
своєю (власною) зброєю, і були невільниками в сім віці і будущім”.

1 Екстаза – крайнє схвилювання, захват, в якім людина не тямить себе.
2 Докладніші звістки – в “Історії України-Руси”, т. І, 315 і далі. Новіші праці з 

словінської мітології: A.Brückner. Mitologia Słowiańska. Kraków, 1918. V.J.Mansikka. Die 
Religion der Ostslaven. Helsinki, 1922.
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В умові 971 р. на переступника кидається клятва в таких виразах: “Нехай 
підпадем під клятву від Бога, котрому віримо, Перуна і Волоса, бога худоби! 
Нехай будемо золоті, як золото (так пожовкнемо), і своєю зброєю нехай 
будемо посічені (присяга складалась на золотих окрасах і зброї)”.

В оповіданні літописі про панування Володимира в Києві перед охре-
щенням вичисляються такі головніші ймення старих богів, звісні літописцеві: 
Перун, Хорс, Даждьбог і Стрибог. Сі ж імення вичисляються також в зга-
даних проповідях против поганства: крім того, в них споминаються релігійні 
трапези “законні” на честь Рода і Рожаниць, молення огневі котрого звуть 
“Сварожичем”, і т. под. 

Один з пізніших літописців XII в., наводячи мітологічний уривок грець-
кий про Гефеста і його сина Геліоса, пояснює, що у наших предків Гефестові 
відповідав Сварог, а Геліосові (Сонцеві) – се Даждьбог.

“Слово о полку Ігоревім” називає сонце “Великим Хорсом”, вітри – 
“Стрибоговими внуками”, свій руський нарід – “Даждьбоговим”, а його 
ворогів половців – “бісовими дітьми”.

На підставі сих вказівок деякі дослідники укладали мітологічну систему 
староруську – український Олімп1, подібний до грецького або германського. 
Але з сим треба бути обережним. Ми не повинні спускати з ока, що всі сі 
звістки походять з пізніших часів від книжних часів людей, що підганяли 
спомини про старих богів під біблійні чи історичні взірці. А се показує, що ті 
образи, в котрих ріжні природні явища представлялись нашим предкам, не 
набрали індивідуалізованих форм, людських подоб, і такі вирази, як “діти”, 
“внуки” і т. под., були, властиво, тільки поетичними образами. Тих богів, 
правда, вже представлювано в формі ідолів людської подоби: літописець каже, 
що Володимир поставив в Києві дерев’яного ідола Перуна з срібною головою 
і золотими усами; згаданий Ібн-Фадлан оповідає, що руські купці молились 
дерев’яним ідолам з вирізьбленими лицями, подібними до людського. Декотрі 
дослідники догадувались, що се були новини, які заводились під варязькими 
впливами. Може, й так! В кождім разі, антропоморфізм – уявлювання богів 
в людській формі – не встиг поглибитись перед християнізацією. Се факт 
характеристичний і важний, що ми не знаємо у нас ні одної певної богині, 
божеські образи нейтральні, і так само нема ні одної певної генеалогії2, бо те, 
що літописець називає Даждьбога сином Сварога, се він робить тільки, під-
кладаючи світські ймення під грецьке оповідання.

В основі вичислених образів, очевидно, лежав образ неба–світу–сон-
ця, спільний всім індоєвропейцям той “єдиний бог”, що про нього говорить 
Прокопій. Здогадуються, що він носив ім’я Сварога, котрого то літописець 

1 Олімп – гора в Греції, що представлялася місцем пробутку богів; тим словом озна-
чається також вся громада богів або релігійна система.

2 Генеалогії богів представляли їх спорідненими між собою як батьків і дітей, братів, 
чоловіків і жінок.

кладе в батьки сонцеві – Даждьбогові. Се ім’я зв’язують з індійським пнем 
с в а р, що значить небо, сонце і сонячне світло. Огонь називається його сином 
або потомком – “Сварожичем”. Як сонце, се божество, носить імена Хорса 
і Даждьбога, перше ім’я, правдоподібно, зближується з іранським іменем 
сонця – Khorshêtî, а ім’я Даждьбога толкується бог-податель (всього доб-
ра, розуміється). Виявляючи себе громом і блискавицею, як громовик, воно 
зветься Перуном (литовський Перкунас, у західних слов’ян – Перун-гром); 
се ім’я походить від слова п р а т и-бити: бог, що б’є. Спостереження Прокопія, 
що того “єдиного бога” передусім шановано як громовика, відповідає особли-
вому поважанню Перуна в Києві в X в., засвідченому ріжними джерелами. 
Тому не потреба вважати його, як то роблять деякі норманісти, українською 
назвою варязького бога Тора: не тільки ім’я, але й образ се свійський. З 
християнізацією він покривсь образом св. Іллі.

Відміною сонця-Даждьбога вважають і “скотього бога” Велеса, або Во-
лоса, по аналогії грецького Аполлона і латинського Марса, що теж сполучали 
в собі образ сонця і функцію опіки над худобою. Се досить правдоподібно: 
сьому відповідає, що автор “Слова о полку Ігоревім” називає великого поета 
Бояна “Велесовим внуком”, мабуть, маючи в гадках грецький взірець “Апол-
лонового потомка” або щось таке. В пізнішій християнізованій мітології сьому 
образові відповідає весняний “син божий” св. Юрій.

Се “боги” у властивім значінні, себто сили добрі, благодійні. Наше слово 
“бог” відповідає санскритському Chàga – багач і подавець добра, іранському 
baga – бог; сей же пень маємо в таких словах, як б а г а т и й, з б і ж ж я, і в 
негативній формі – у б о г и й.

Чи відповідали сим добрим богам сили лихі і ворожі людському родові в 
старім світогляді зістається неясним. Найбільше підходить сюди С т р и б о г, 
котрого виводять з с т р и т и  – нищити, отже, нищитель, бог негоди; так 
в “Слові о п[олку] Ігоревім” вітри звуться “Стрибожими внуками”. Істоти 
нижчого порядку мали назву “бісів”, але не знати, чи в тім лежало поняття 
злого, чи воно з’явилось тут доперва з християнізацією, тому що сі поняття 
зв’язано з християнським сатаною й його злими ангелами, через те лише, що 
вони були поганські.

Про богослуження грецький письменник X в. оповідає, що київські купці, 
перепливши Дніпрові пороги, звичайно жертвували на о. Хортиці, під великим 
дубом, спеціально поважаним, живих птахів, хліб, м’ясо і хто що мав. Про 
птиць кидали жеребки – чи їх зарізати, чи пустити живими. Митроп. Іоанн, 
що правив в Києві при кінці XI в., в своїм “Правилі” згадує про недовірків, 
що все ще “кладуть жертви бісам, болотам і криницям”. А так звана церковна 
устава Володимира між провинами, підлеглими церковному судові, вичисляє 
такі випадки: “Коли хтось молиться під клунею, в лісі або при воді”. Спеці-
альних храмів для відправ і молитов не видко; згадки про храми “капища”, 
що стрічаються в деяких писаннях XI–XII в., очевидно, повторюють уперті 



466 З ІСТОРІЇ РЕЛІГІЙНОЇ ДУМКИ НА УКРАЇНІ 467Передхристиянський релігійний світогляд

В умові 971 р. на переступника кидається клятва в таких виразах: “Нехай 
підпадем під клятву від Бога, котрому віримо, Перуна і Волоса, бога худоби! 
Нехай будемо золоті, як золото (так пожовкнемо), і своєю зброєю нехай 
будемо посічені (присяга складалась на золотих окрасах і зброї)”.

В оповіданні літописі про панування Володимира в Києві перед охре-
щенням вичисляються такі головніші ймення старих богів, звісні літописцеві: 
Перун, Хорс, Даждьбог і Стрибог. Сі ж імення вичисляються також в зга-
даних проповідях против поганства: крім того, в них споминаються релігійні 
трапези “законні” на честь Рода і Рожаниць, молення огневі котрого звуть 
“Сварожичем”, і т. под. 

Один з пізніших літописців XII в., наводячи мітологічний уривок грець-
кий про Гефеста і його сина Геліоса, пояснює, що у наших предків Гефестові 
відповідав Сварог, а Геліосові (Сонцеві) – се Даждьбог.

“Слово о полку Ігоревім” називає сонце “Великим Хорсом”, вітри – 
“Стрибоговими внуками”, свій руський нарід – “Даждьбоговим”, а його 
ворогів половців – “бісовими дітьми”.

На підставі сих вказівок деякі дослідники укладали мітологічну систему 
староруську – український Олімп1, подібний до грецького або германського. 
Але з сим треба бути обережним. Ми не повинні спускати з ока, що всі сі 
звістки походять з пізніших часів від книжних часів людей, що підганяли 
спомини про старих богів під біблійні чи історичні взірці. А се показує, що ті 
образи, в котрих ріжні природні явища представлялись нашим предкам, не 
набрали індивідуалізованих форм, людських подоб, і такі вирази, як “діти”, 
“внуки” і т. под., були, властиво, тільки поетичними образами. Тих богів, 
правда, вже представлювано в формі ідолів людської подоби: літописець каже, 
що Володимир поставив в Києві дерев’яного ідола Перуна з срібною головою 
і золотими усами; згаданий Ібн-Фадлан оповідає, що руські купці молились 
дерев’яним ідолам з вирізьбленими лицями, подібними до людського. Декотрі 
дослідники догадувались, що се були новини, які заводились під варязькими 
впливами. Може, й так! В кождім разі, антропоморфізм – уявлювання богів 
в людській формі – не встиг поглибитись перед християнізацією. Се факт 
характеристичний і важний, що ми не знаємо у нас ні одної певної богині, 
божеські образи нейтральні, і так само нема ні одної певної генеалогії2, бо те, 
що літописець називає Даждьбога сином Сварога, се він робить тільки, під-
кладаючи світські ймення під грецьке оповідання.

В основі вичислених образів, очевидно, лежав образ неба–світу–сон-
ця, спільний всім індоєвропейцям той “єдиний бог”, що про нього говорить 
Прокопій. Здогадуються, що він носив ім’я Сварога, котрого то літописець 

1 Олімп – гора в Греції, що представлялася місцем пробутку богів; тим словом озна-
чається також вся громада богів або релігійна система.

2 Генеалогії богів представляли їх спорідненими між собою як батьків і дітей, братів, 
чоловіків і жінок.

кладе в батьки сонцеві – Даждьбогові. Се ім’я зв’язують з індійським пнем 
с в а р, що значить небо, сонце і сонячне світло. Огонь називається його сином 
або потомком – “Сварожичем”. Як сонце, се божество, носить імена Хорса 
і Даждьбога, перше ім’я, правдоподібно, зближується з іранським іменем 
сонця – Khorshêtî, а ім’я Даждьбога толкується бог-податель (всього доб-
ра, розуміється). Виявляючи себе громом і блискавицею, як громовик, воно 
зветься Перуном (литовський Перкунас, у західних слов’ян – Перун-гром); 
се ім’я походить від слова п р а т и-бити: бог, що б’є. Спостереження Прокопія, 
що того “єдиного бога” передусім шановано як громовика, відповідає особли-
вому поважанню Перуна в Києві в X в., засвідченому ріжними джерелами. 
Тому не потреба вважати його, як то роблять деякі норманісти, українською 
назвою варязького бога Тора: не тільки ім’я, але й образ се свійський. З 
християнізацією він покривсь образом св. Іллі.

Відміною сонця-Даждьбога вважають і “скотього бога” Велеса, або Во-
лоса, по аналогії грецького Аполлона і латинського Марса, що теж сполучали 
в собі образ сонця і функцію опіки над худобою. Се досить правдоподібно: 
сьому відповідає, що автор “Слова о полку Ігоревім” називає великого поета 
Бояна “Велесовим внуком”, мабуть, маючи в гадках грецький взірець “Апол-
лонового потомка” або щось таке. В пізнішій християнізованій мітології сьому 
образові відповідає весняний “син божий” св. Юрій.

Се “боги” у властивім значінні, себто сили добрі, благодійні. Наше слово 
“бог” відповідає санскритському Chàga – багач і подавець добра, іранському 
baga – бог; сей же пень маємо в таких словах, як б а г а т и й, з б і ж ж я, і в 
негативній формі – у б о г и й.

Чи відповідали сим добрим богам сили лихі і ворожі людському родові в 
старім світогляді зістається неясним. Найбільше підходить сюди С т р и б о г, 
котрого виводять з с т р и т и  – нищити, отже, нищитель, бог негоди; так 
в “Слові о п[олку] Ігоревім” вітри звуться “Стрибожими внуками”. Істоти 
нижчого порядку мали назву “бісів”, але не знати, чи в тім лежало поняття 
злого, чи воно з’явилось тут доперва з християнізацією, тому що сі поняття 
зв’язано з християнським сатаною й його злими ангелами, через те лише, що 
вони були поганські.

Про богослуження грецький письменник X в. оповідає, що київські купці, 
перепливши Дніпрові пороги, звичайно жертвували на о. Хортиці, під великим 
дубом, спеціально поважаним, живих птахів, хліб, м’ясо і хто що мав. Про 
птиць кидали жеребки – чи їх зарізати, чи пустити живими. Митроп. Іоанн, 
що правив в Києві при кінці XI в., в своїм “Правилі” згадує про недовірків, 
що все ще “кладуть жертви бісам, болотам і криницям”. А так звана церковна 
устава Володимира між провинами, підлеглими церковному судові, вичисляє 
такі випадки: “Коли хтось молиться під клунею, в лісі або при воді”. Спеці-
альних храмів для відправ і молитов не видко; згадки про храми “капища”, 
що стрічаються в деяких писаннях XI–XII в., очевидно, повторюють уперті 



468 З ІСТОРІЇ РЕЛІГІЙНОЇ ДУМКИ НА УКРАЇНІ 469Останки старої релігії в українській селянській обрядовості

вирази, запозичені від греків. Не згадується ніде, і, безсумнівно, таки й не 
було і окремих священиків для тих відправ. Арабське джерело IX в. натомість 
наводить таку молитву, котру слов’яни східні, українські вимовляють під час 
жнив: вони беруть просо в кірці, підносять його до неба і кажуть: “Господи, 
Ти давав нам страву, дай її й тепер подостатком!”

Отсі відомості старих джерел, як бачимо, доволі скупі і розпорошені, в 
більшій часті належать до верстви вищої, міської, київської. Вони доповню-
ються відгомонами старих вірувань, які позіставались в українськім селянськім 
обряді, що, навпаки, походить від людності селянської. Коли їх вийняти з-під 
деяких християнських наверствувань, вони значно збагатять наші поняття про 
старий релігійний світогляд наших предків.

Останки старої релігії в українській селянській обрядовості. Річний 
оборот сільського життя у нас ще недавно (а подекуди й досі, бодай у фраг-
ментах) становив дуже інтересну систему обрядів і відправ: молитов, магічних 
актів і трапез-жертв, котрою давній українець підтримував і управильняв 
свої відносини до доохресного світу: до тих сил, що ним правлять, до свого 
людського окруження і до тих одшедших поколінь, котрим він завдячав своє 
існування. Ся система обрядів і відправ, що випливала з його релігійного сві-
тогляду, становила колись, в повнішім вигляді, його, так би сказати, річний 
круг богослуження. З сього круга в приватнім житті селянина заціліли головно 
акти домашнього, родинно-господарського характеру. Відправи ж колективні 
були почасти притягнені кругом церковним і християнізувались: їх останком 
лишились ріжні церковні процесії, громадські свячення, парастаси, обходи 
ґрунтів і под. Те, що сюди не ввійшло, почасти було знищене духовенством 
за поміччю цивільних властей, почасти заховалось в невеличких фрагментах1, 
в поколінних організаціях села (парубоцькій і дівоцькій громаді), в таких кор-
пораціях, як, скажім, колядницькі дружини подекуди, в ріжних колективних 
відправах, які місцями дотягли до фольклорних записок і под. Загалом же 
річні колективні відправи2 потерпіли далеко більше, ніж приватні, родинні: 
се треба пам’ятати, стараючись відтворити старий річний релігійний круг3.

Початок сього кругу відповідає римським “брумаліям”4, і можливо, що 
дечим і пожививсь від сього “зимового” свята, буйно і весело святкованого 
в балканських сторонах. З християнізацією свята Воведенія і св. Миколая 
зазначили початок і кінець сього періоду свят кінця старого і початок нового 
року. Але значну частину обрядів, очевидно, притягло до себе поволі дальше 
свято “Корочуна”, покрите християнським Різдвом.

1 Фрагменти – уривки, не цілі відправи.
2 Відправи колективні – громадські, що відправлялись не одинцем, а гуртом.
3 Далі я подаю тільки найхарактерніше; більше матеріалу, хто поінтересується, знайде 

в “Історії укр. літератури”, т. І, с. 144.
4 Брумалії – зимові свята (брума – зима), що ними починалось святкування нового 

року.

Звечора на Воведеніє подекуди ще святять воду передхристиянським об-
рядом: беруть воду в такім місці, де сходяться три води, сю воду переливають 
через полум’я, котре, мабуть, бралось від “живого огню”, наново здобутого 
обрядовим тертям (в теперішніх описах обрядів Воведенія я не знайшов сеї 
процедури добування нового огню, але вона звісна при деяких інших святах). 
Отак перепущена через огонь вода вважається лічничою, магічною, її вжива-
ють на хороби і уроки. Худобу того дня крім того обкурюють на охорону від 
відьом, мастять коровам вимена, щоб давали багато молока, і под.

Рано пильнують “полазника” (в сербській мові “полазити” – “відвіда-
ти”): з того, хто перший прийде до хати, і з чим прийде, ворожать успіх або 
нещастя в новім році (на щастя, мабуть, умисно заводили до хати котре-небудь 
з худоби, що вважалось щасливим, або проробляли якусь іншу церемонію на 
щастя, як се доволі часто практикується під теперішній новий рік). Се одна з 
форм ворожіння, що на ріжні способи практикується в сих днях. У нас тепер 
найбільш відомі ворожіння парубків і дівчат про судженого на Катерини й 
Андрія, але єсть тих ворожінь і прикмет в тих днях загалом дуже багато.

Мусили в тих днях бути також відправи для небіжчиків-предків (повірка, 
що на Воведеніє Бог пускає праведні душі на землю подивитись на своє тіло – 
тому, мовляв, і свято зветься “видінням”: так селяни толкують слов’янське 
слово “введеніє”. Можливо, що в зв’язку з тим стоять деякі ритуальні страви 
і напитки, приготовлювані в днях Варвари, Сави і Миколая, 4–6 грудня ст. 
ст. Варення пива на св. Миколая в наших піснях зараховується до тих святих 
звичаїв, котрими держиться світ: від того нинішні люди “святим Миколам 
пива не варять, кум до кума вечері не несе (на Різдво)”, “святим Відорщам 
свічі не сучать”, – приходить кінець світу.

Поминаючи деякі інші останки старої обрядовості, що подекуди ще 
тримаються при сих днях, переходжу до “Корочуна” – теперішнього Різдва 
(стару назву толкують як свято дня, що поступає-прибуває). В римськім 
календарі тут наступали по собі свята: сатурналії (богам урожаю), календи 
(новий рік) і воти (відправи на добро в новім році); вони потім скомбінува-
лись з християнськими святами Різдва, Нового року (Василя і Маланки) і 
Йордану. Наші старі відправи, зв’язані з приростом дня і прибуваючої сили 
сонця, посплітались з ріжними обрядами і мотивами римськими та христи-
янськими, але, невважаючи на сі пізніші додатки, первісна система магічних 
відправ, жертв і молитов виступає досить ясно. З огляду на велике багатство 
того обряду я виберу з нього тільки важніші для нашої теми.

Головну ролю в сій обрядовості відіграє “багата” вечеря, яка маніфестує 
багатство і щастя дому, служить жертвою родові і природним силам і виставою 
свого багатства має заворожити достаток і успіх на новий рік. Дім для сього 
має бути приведений до повного ладу, всі члени його мусять бути в повнім 
зборі, ніщо з господарства не повинно бути поза домом, в чужих руках. Зрана 
добувається новий огонь, ним запалюється огнище з дерева, приготовленого 
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вирази, запозичені від греків. Не згадується ніде, і, безсумнівно, таки й не 
було і окремих священиків для тих відправ. Арабське джерело IX в. натомість 
наводить таку молитву, котру слов’яни східні, українські вимовляють під час 
жнив: вони беруть просо в кірці, підносять його до неба і кажуть: “Господи, 
Ти давав нам страву, дай її й тепер подостатком!”

Отсі відомості старих джерел, як бачимо, доволі скупі і розпорошені, в 
більшій часті належать до верстви вищої, міської, київської. Вони доповню-
ються відгомонами старих вірувань, які позіставались в українськім селянськім 
обряді, що, навпаки, походить від людності селянської. Коли їх вийняти з-під 
деяких християнських наверствувань, вони значно збагатять наші поняття про 
старий релігійний світогляд наших предків.

Останки старої релігії в українській селянській обрядовості. Річний 
оборот сільського життя у нас ще недавно (а подекуди й досі, бодай у фраг-
ментах) становив дуже інтересну систему обрядів і відправ: молитов, магічних 
актів і трапез-жертв, котрою давній українець підтримував і управильняв 
свої відносини до доохресного світу: до тих сил, що ним правлять, до свого 
людського окруження і до тих одшедших поколінь, котрим він завдячав своє 
існування. Ся система обрядів і відправ, що випливала з його релігійного сві-
тогляду, становила колись, в повнішім вигляді, його, так би сказати, річний 
круг богослуження. З сього круга в приватнім житті селянина заціліли головно 
акти домашнього, родинно-господарського характеру. Відправи ж колективні 
були почасти притягнені кругом церковним і християнізувались: їх останком 
лишились ріжні церковні процесії, громадські свячення, парастаси, обходи 
ґрунтів і под. Те, що сюди не ввійшло, почасти було знищене духовенством 
за поміччю цивільних властей, почасти заховалось в невеличких фрагментах1, 
в поколінних організаціях села (парубоцькій і дівоцькій громаді), в таких кор-
пораціях, як, скажім, колядницькі дружини подекуди, в ріжних колективних 
відправах, які місцями дотягли до фольклорних записок і под. Загалом же 
річні колективні відправи2 потерпіли далеко більше, ніж приватні, родинні: 
се треба пам’ятати, стараючись відтворити старий річний релігійний круг3.

Початок сього кругу відповідає римським “брумаліям”4, і можливо, що 
дечим і пожививсь від сього “зимового” свята, буйно і весело святкованого 
в балканських сторонах. З християнізацією свята Воведенія і св. Миколая 
зазначили початок і кінець сього періоду свят кінця старого і початок нового 
року. Але значну частину обрядів, очевидно, притягло до себе поволі дальше 
свято “Корочуна”, покрите християнським Різдвом.

1 Фрагменти – уривки, не цілі відправи.
2 Відправи колективні – громадські, що відправлялись не одинцем, а гуртом.
3 Далі я подаю тільки найхарактерніше; більше матеріалу, хто поінтересується, знайде 

в “Історії укр. літератури”, т. І, с. 144.
4 Брумалії – зимові свята (брума – зима), що ними починалось святкування нового 

року.

Звечора на Воведеніє подекуди ще святять воду передхристиянським об-
рядом: беруть воду в такім місці, де сходяться три води, сю воду переливають 
через полум’я, котре, мабуть, бралось від “живого огню”, наново здобутого 
обрядовим тертям (в теперішніх описах обрядів Воведенія я не знайшов сеї 
процедури добування нового огню, але вона звісна при деяких інших святах). 
Отак перепущена через огонь вода вважається лічничою, магічною, її вжива-
ють на хороби і уроки. Худобу того дня крім того обкурюють на охорону від 
відьом, мастять коровам вимена, щоб давали багато молока, і под.

Рано пильнують “полазника” (в сербській мові “полазити” – “відвіда-
ти”): з того, хто перший прийде до хати, і з чим прийде, ворожать успіх або 
нещастя в новім році (на щастя, мабуть, умисно заводили до хати котре-небудь 
з худоби, що вважалось щасливим, або проробляли якусь іншу церемонію на 
щастя, як се доволі часто практикується під теперішній новий рік). Се одна з 
форм ворожіння, що на ріжні способи практикується в сих днях. У нас тепер 
найбільш відомі ворожіння парубків і дівчат про судженого на Катерини й 
Андрія, але єсть тих ворожінь і прикмет в тих днях загалом дуже багато.

Мусили в тих днях бути також відправи для небіжчиків-предків (повірка, 
що на Воведеніє Бог пускає праведні душі на землю подивитись на своє тіло – 
тому, мовляв, і свято зветься “видінням”: так селяни толкують слов’янське 
слово “введеніє”. Можливо, що в зв’язку з тим стоять деякі ритуальні страви 
і напитки, приготовлювані в днях Варвари, Сави і Миколая, 4–6 грудня ст. 
ст. Варення пива на св. Миколая в наших піснях зараховується до тих святих 
звичаїв, котрими держиться світ: від того нинішні люди “святим Миколам 
пива не варять, кум до кума вечері не несе (на Різдво)”, “святим Відорщам 
свічі не сучать”, – приходить кінець світу.

Поминаючи деякі інші останки старої обрядовості, що подекуди ще 
тримаються при сих днях, переходжу до “Корочуна” – теперішнього Різдва 
(стару назву толкують як свято дня, що поступає-прибуває). В римськім 
календарі тут наступали по собі свята: сатурналії (богам урожаю), календи 
(новий рік) і воти (відправи на добро в новім році); вони потім скомбінува-
лись з християнськими святами Різдва, Нового року (Василя і Маланки) і 
Йордану. Наші старі відправи, зв’язані з приростом дня і прибуваючої сили 
сонця, посплітались з ріжними обрядами і мотивами римськими та христи-
янськими, але, невважаючи на сі пізніші додатки, первісна система магічних 
відправ, жертв і молитов виступає досить ясно. З огляду на велике багатство 
того обряду я виберу з нього тільки важніші для нашої теми.

Головну ролю в сій обрядовості відіграє “багата” вечеря, яка маніфестує 
багатство і щастя дому, служить жертвою родові і природним силам і виставою 
свого багатства має заворожити достаток і успіх на новий рік. Дім для сього 
має бути приведений до повного ладу, всі члени його мусять бути в повнім 
зборі, ніщо з господарства не повинно бути поза домом, в чужих руках. Зрана 
добувається новий огонь, ним запалюється огнище з дерева, приготовленого 
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для того спеціальним способом. На сім огні варяться обрядові страви, дуже 
ріжнородні (тепер 9 або 12 страв), в котрих мають бути вжиті продукти ріжних 
галузей господарства: збіжжя, ярини, садовини, пасіки, давніше – поки не 
заведено християнського посту, – очевидно, також всяка м’ясна та молочна 
пожива. Поки поспівається приписаним порядком приготована (“законна”) 
трапеза, господар приготовляє обійстя, а часом і все господарство, включно 
з полем, до “тайної” (інакше – святої) вечері. Сам або з родиною обходить 
усі будинки, обійстя, часом і поле, з ріжними церемоніями: напр., стайні об-
сипаються диким маком, зарубуються пороги, аби ніщо вороже не приступило, 
дірки в лавках запихаються, щоб замкнулись роти ворогів, і под.

До хати приносяться снопи збіжжя, сіно. Сніп – “дідух” – первісно мусив 
бути той сам обжиночний сніп, що при закінченні жнив з пошаною, при певних 
співах і молитвах був занесений до двору; відтепер виноситься з свого сховку, 
щоб, прийнявши нову силу від “багатої” вечері, засіяти поле своїм святим 
зерном на новий врожай. Він ставиться на святім місці хати – “на покуті”, на 
підстеленім сіні, або з іншими знаками своєї поваги. Се предмет божеський, 
як весільний хліб, і тому мав теж ім’я “раю”, як і той. На столі і під столом 
стелиться сіно, збіжжя, в них ріжний господарський струмент, часті плуга, 
ярмо тощо і магічні охоронні зілля (часник). На столі розкладаються хліби 
і калачі з річними приповіданнями і магічними актами: напр., квокчуть, щоб 
кури неслись, ричать і блеють, щоби велась худоба, і под. З кождої страви 
набирають потрохи, домішують муки, солять і господар несе то покушати ху-
добі; благословить її хлібом або маже медом. Худоба того дня дістає й кращу 
пашу, бо вона тої ночі бесідує з Богом і плаче перед ним, якщо не має що їсти.

При початку вечері господар з стравою виходить на подвір’я і з ріжними 
магічними рухами і молитвами закликає всі ворожі і супротивні сили. Тепер 
ся заклич має значіння охоронне: супротивні сили, не прийшовши на святу 
вечерю, не мають приходити й до господарства сього дому; давніше воно 
могло мати характер гощення їх. Приступаючи до вечері, до котрої засіли 
не тільки всі члени дому, але й бідні й неприкаяні люди, котрих годиться за-
просити, господар молиться за всіх неприсутніх і кличе до трапези померші 
душі. Для них ставиться на вікно кутя й сита, розкладається по кутках ріжна 
пожива, лишаються непомиті миски й ложки, щоб душі могли покуштувати, 
чого захочуть. Сідаючи, годиться продути місце, щоб не привалити котроїсь 
душечки, бо вони в великім числі збираються на сю “тайну вечерю”.

По вечері, котрій далі супроводять ріжні магічні акти та ворожіння, роз-
носиться страва до близької рідні, кумів, баби-повитухи. Се один з важних і 
святих обов’язків супроти роду: розділити з ним святу вечерю, і я вище вже 
одмітив, яке значіння надається дотриманню сього обряду.

З вечора першого дня свят починають свої обходи колядники, танечники, 
машкарники. В сих обходах, дуже ріжнородних, єсть кілька інтересних для 
нас елементів:

“Веселення дому” радісними піснями і накликання на нього багатства, 
щастя і успіху через описування як дійсності того бажаного багатства, слави 
і щастя, і то в красках якнайяскравіших, в образах гіперболічних, можливо,  
збільшених).

Магічний танець “кругляк”, що й понині справляється подекуди (напр., 
на Гуцульщині) з незвичайною повагою як святий обряд на забезпечення 
домові і господарству багатства й здоров’я.

Ходження маскованих з козою: правдоподібне сполучення римського 
новорічного обряду з свійським “полазником” – козою, що приносить уро-
жай (“де коза ходить, там жито родить, де коза туп-туп, там жита сім куп” 
і т. д.). Ходження з плугом і засівання збіжжя на новий рік, з таким же 
значінням, і под.

З новорічних звичаїв звертають на себе деякі обряди, зв’язані з огнем. 
Сміття, що не виносилося з хати від святого вечора, “щоб не винести з ним 
разом і долі”, на новий рік палять і димом підкурюють садові дерева. Цікаві 
також заходи для забезпечення врожаю садовини: дерева мажуть тістом або 
перев’язують, а неродючі страшать: господар постукує сокирою дерево, ніби 
збираючись рубати; хтось з родини, ставши за деревом, проситься іменем 
дерева і обіцяє добре родити; господар годиться почекати, і по сім дерево 
чим-небудь перев’язують.

Круг весняних обрядів розпочинається вигляданням і викликанням весни. 
Се зісталось тепер в слабих останках в дитячих та дівоцьких грах і забавах, але 
мало колись зовсім поважне значіння. Від Благовіщення, коли “отвирається 
земля і рушиться вода”, будиться всяка живина і господар виганяє на волю 
весь свій живий інвентар – починаються обряди вегетаційні, призначені на 
викликання буйного поросту, вегетації в природі. Останки сих незвичайно 
старинних, архаїчних церемоній, котрих значіння відкривається з порівняння 
з відправами ріжних примітивних народів (особливо австралійських), заціліли 
головно в великодніх грах: під формою великодніх забав молоді заховалось 
те, що духовенство не викорінило як поганство. Хороводи і танці, котрих 
останки тут бачимо, мали метою розбудити і піднести сили природи, продук-
ційну енергію породу і поросту. Земля знов очищується огнем, мороз і смерть 
відганяються ним. Містична1 церемонія похорону Коструба, мабуть, стоїть в 
зв’язку з сим проганянням зими. Натомість церемонні обливання або кидання 
до води, що практикуються в сім часі в ріжних формах і при ріжних нагодах, 
подібно, як і в інших примітивних народів (напр., у американських індіян), 
разом з ідеєю очищення містять мотиви розродження, плодючості й щастя.

У великодніх звичаях, зв’язаних з “дорою” (свяченим), цікаві останки за-
клять і благословень, подібних до різдвяних, – таке ж наділювання святочною 
стравою членів роду, і поруч того знов величне свято померших: приношення 

1 Містичний – таємничий.
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для того спеціальним способом. На сім огні варяться обрядові страви, дуже 
ріжнородні (тепер 9 або 12 страв), в котрих мають бути вжиті продукти ріжних 
галузей господарства: збіжжя, ярини, садовини, пасіки, давніше – поки не 
заведено християнського посту, – очевидно, також всяка м’ясна та молочна 
пожива. Поки поспівається приписаним порядком приготована (“законна”) 
трапеза, господар приготовляє обійстя, а часом і все господарство, включно 
з полем, до “тайної” (інакше – святої) вечері. Сам або з родиною обходить 
усі будинки, обійстя, часом і поле, з ріжними церемоніями: напр., стайні об-
сипаються диким маком, зарубуються пороги, аби ніщо вороже не приступило, 
дірки в лавках запихаються, щоб замкнулись роти ворогів, і под.

До хати приносяться снопи збіжжя, сіно. Сніп – “дідух” – первісно мусив 
бути той сам обжиночний сніп, що при закінченні жнив з пошаною, при певних 
співах і молитвах був занесений до двору; відтепер виноситься з свого сховку, 
щоб, прийнявши нову силу від “багатої” вечері, засіяти поле своїм святим 
зерном на новий врожай. Він ставиться на святім місці хати – “на покуті”, на 
підстеленім сіні, або з іншими знаками своєї поваги. Се предмет божеський, 
як весільний хліб, і тому мав теж ім’я “раю”, як і той. На столі і під столом 
стелиться сіно, збіжжя, в них ріжний господарський струмент, часті плуга, 
ярмо тощо і магічні охоронні зілля (часник). На столі розкладаються хліби 
і калачі з річними приповіданнями і магічними актами: напр., квокчуть, щоб 
кури неслись, ричать і блеють, щоби велась худоба, і под. З кождої страви 
набирають потрохи, домішують муки, солять і господар несе то покушати ху-
добі; благословить її хлібом або маже медом. Худоба того дня дістає й кращу 
пашу, бо вона тої ночі бесідує з Богом і плаче перед ним, якщо не має що їсти.

При початку вечері господар з стравою виходить на подвір’я і з ріжними 
магічними рухами і молитвами закликає всі ворожі і супротивні сили. Тепер 
ся заклич має значіння охоронне: супротивні сили, не прийшовши на святу 
вечерю, не мають приходити й до господарства сього дому; давніше воно 
могло мати характер гощення їх. Приступаючи до вечері, до котрої засіли 
не тільки всі члени дому, але й бідні й неприкаяні люди, котрих годиться за-
просити, господар молиться за всіх неприсутніх і кличе до трапези померші 
душі. Для них ставиться на вікно кутя й сита, розкладається по кутках ріжна 
пожива, лишаються непомиті миски й ложки, щоб душі могли покуштувати, 
чого захочуть. Сідаючи, годиться продути місце, щоб не привалити котроїсь 
душечки, бо вони в великім числі збираються на сю “тайну вечерю”.

По вечері, котрій далі супроводять ріжні магічні акти та ворожіння, роз-
носиться страва до близької рідні, кумів, баби-повитухи. Се один з важних і 
святих обов’язків супроти роду: розділити з ним святу вечерю, і я вище вже 
одмітив, яке значіння надається дотриманню сього обряду.

З вечора першого дня свят починають свої обходи колядники, танечники, 
машкарники. В сих обходах, дуже ріжнородних, єсть кілька інтересних для 
нас елементів:

“Веселення дому” радісними піснями і накликання на нього багатства, 
щастя і успіху через описування як дійсності того бажаного багатства, слави 
і щастя, і то в красках якнайяскравіших, в образах гіперболічних, можливо,  
збільшених).

Магічний танець “кругляк”, що й понині справляється подекуди (напр., 
на Гуцульщині) з незвичайною повагою як святий обряд на забезпечення 
домові і господарству багатства й здоров’я.

Ходження маскованих з козою: правдоподібне сполучення римського 
новорічного обряду з свійським “полазником” – козою, що приносить уро-
жай (“де коза ходить, там жито родить, де коза туп-туп, там жита сім куп” 
і т. д.). Ходження з плугом і засівання збіжжя на новий рік, з таким же 
значінням, і под.

З новорічних звичаїв звертають на себе деякі обряди, зв’язані з огнем. 
Сміття, що не виносилося з хати від святого вечора, “щоб не винести з ним 
разом і долі”, на новий рік палять і димом підкурюють садові дерева. Цікаві 
також заходи для забезпечення врожаю садовини: дерева мажуть тістом або 
перев’язують, а неродючі страшать: господар постукує сокирою дерево, ніби 
збираючись рубати; хтось з родини, ставши за деревом, проситься іменем 
дерева і обіцяє добре родити; господар годиться почекати, і по сім дерево 
чим-небудь перев’язують.

Круг весняних обрядів розпочинається вигляданням і викликанням весни. 
Се зісталось тепер в слабих останках в дитячих та дівоцьких грах і забавах, але 
мало колись зовсім поважне значіння. Від Благовіщення, коли “отвирається 
земля і рушиться вода”, будиться всяка живина і господар виганяє на волю 
весь свій живий інвентар – починаються обряди вегетаційні, призначені на 
викликання буйного поросту, вегетації в природі. Останки сих незвичайно 
старинних, архаїчних церемоній, котрих значіння відкривається з порівняння 
з відправами ріжних примітивних народів (особливо австралійських), заціліли 
головно в великодніх грах: під формою великодніх забав молоді заховалось 
те, що духовенство не викорінило як поганство. Хороводи і танці, котрих 
останки тут бачимо, мали метою розбудити і піднести сили природи, продук-
ційну енергію породу і поросту. Земля знов очищується огнем, мороз і смерть 
відганяються ним. Містична1 церемонія похорону Коструба, мабуть, стоїть в 
зв’язку з сим проганянням зими. Натомість церемонні обливання або кидання 
до води, що практикуються в сім часі в ріжних формах і при ріжних нагодах, 
подібно, як і в інших примітивних народів (напр., у американських індіян), 
разом з ідеєю очищення містять мотиви розродження, плодючості й щастя.

У великодніх звичаях, зв’язаних з “дорою” (свяченим), цікаві останки за-
клять і благословень, подібних до різдвяних, – таке ж наділювання святочною 
стравою членів роду, і поруч того знов величне свято померших: приношення 

1 Містичний – таємничий.
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на гроби великодньої страви, оплакування недавно померших, ріжні відправи 
на честь предків. Так само, як на святах Новорічних (Різдвяних), на Великод-
ніх також обходили людей ватаги “волочобників” з подібними величаннями, 
віщуваннями врожаю, багатства, щастя в житті, особливо молодшим членам 
родини: парубкам і дівчатам. Се стояло в зв’язку з весняним паруванням 
молодіжі, що проходило у весняних і літніх грах і забавах, а закінчувалось 
осіннім періодом весіль.

Коло свята св. Юрія (Юрай, Урай, Рай), патрона худоби і пастухів, – з 
одного боку, вояків, їздців, ловців, – з другого, заціліли ріжні останки свят 
розбудженої природи, розпочатого веснування і відкриття воєнного сезону. 
Юрій “відмикає небо” на дощ, на росу. Він по полю ходить, хліб, жито ро-
дить. Роса того дня має цілющу силу на всякі хороби. Господарі викочуються 
по засіву на всі чотири сторони, щоб викликати буйний врожай. Поля обхо-
дяться всею громадою, тепер у формі церковної процесії, давніше, – мабуть, 
вегетаційним хороводом і танцями. Вишенський накликав викорінити сей 
“праздник діявольський на поле ізшедших сатані офіру танцями і скоками 
чинити”. Правдоподібно, сей обхід своїм ближчим завданням мав забезпе-
чення рясних дощів: на се вказують полудневослов’янські пісні, співані при 
таких обходах, – вони наказують хмарам проходити небом, так як процесія 
проходить полями, та “протікати” на збіжжя й вино. Після обходу ще й тепер 
відбуваються трапези на полі: їдять і п’ють цілий день, споживаючи при тім 
останки великоднього, а дещо з них закопують на полі з відповідними при-
мівками на врожай.

Другий бік сього свята, коло котрого групуються теж ріжні церемонії, – се 
початок скотарського сезону. Худобу очищують живим, новоздобутим огнем, 
годують великоднім свяченим, виганяючи, притріпують свяченою вербою; 
пастуха обливають водою і под. В зв’язку з сим стоять повірки про сей день 
як свято звірини, що стоїть під управою св. Юрія: він “пасе” її, призначає 
поживу. Того дня звірята “з одного гнізда” сходяться і розмовляють, і потім 
розходяться світами. Але на сих сторонах свята – менш важних з становища 
старого релігійного кругу не буду спинятись.

Велике весняне свято померших, що відправлялось десь коло того часу, з 
одного боку, прийняло на себе ріжні подробиці згаданого вище балкансько-
го свята “розалій” з ріжними воєнними забавами і церемоніями. З другої 
сторони, воно підпало ріжним змінам, зв’язавшися з християнським святом 
П’ятдесятниці, і тепер від нього мало що лишилось. В одній старій легенді 
маємо образ сього свята “русалій” з київських часів: волочаться ватаги музик, 
перебраних і замаскованих, що вигравають на бубнах і сопілках. Поминаль-
ні трапези в’яжуться з танцями й воєнними забавами. З святом померших 
сплітаються відправи й жертви духам, що живуть в полі і збіжжі: їм і досі 
подекуди справляють обіди в полі, кладуть хліб на межах, сліди худоби по-
ливаються молоком і т. п. Зістались сліди ритуальної трапези, подібної до 

Різдвяної. Поруч того молодіж справляла ріжні обрядові гри і забави, зв’язані 
з паруванням: таке, напр., пускання дівчатами вінців на воду, – вінець пере-
йме переємець-суджений, і под.

Подібний характер мали й літні відправи, що потім розбились, зв’язавшися 
з святами П’ятдесятниці, Івана Купала, Петра й Павла, і сильно затратили 
свій колишній вигляд. Як на Юрія, обходяться поля. Вода й роса знову вва-
жається особливо цілющою в сі свята. Отже, знов качання в росі, ворожіння 
на воді, на красу й щастя. Особливо яскраво виступають обряди, зв’язані з 
очищенням огнем (“огненне скакання” на Купала, проти котрого повставав 
Вишенський). Вірування про особливу силу рослинності в сі дні виявляються 
в повірках про цвіт папороті і под.

З сими святами, з літнім поворотом сонця, кінчиться сезон вегетаційних 
обрядів: всіх тих хороводів, ігор, процесій, що мають на меті підіймати продук-
ційні сили природи. Серія відправ, які полишили сліди при ріжних церковних 
святах місяця липня (Курика, Гавриїла, Іллі, Пантелеймона), має характер 
більш охоронний: їх завдання – забезпечити врожай від супротивних сил, від 
нещасливого припадку. Се свята на честь вітру, блискавиці, грому, властиво, 
пильнування, щоб чим-небуть не образити і не спровокувати сі небезпечні 
сили, отже – маніфестації “культу негативного”1, як то називають історики 
релігії. По них – свята врожаю: посвячення для вжитку і жертвування нової 
ярини, садовини і збіжжя, теперішні церковні посвячення зілля і садовини на 
Макавеїв і Спаса, жертвування останків збіжжя на полі: “Волосові на бороду” 
(що потім переходить в бороду “Ількові” або “Спасові”) – обряд, спільний 
слов’янському і германському світові. Свята обжинкові – святочне внесення 
вінків з збіжжя й снопів на подвір’я і радісна трапеза на честь нового врожаю – 
того обжиночного “раю” – “дідуха”, що на другий рік має засіяти поле наново.

Осінь приводить з собою, з одної сторони, – весільний сезон: сватання, 
заручини, весілля, з другого боку, – ріжні празники і трапези, які тепер най-
більше пов’язались з храмовими святами, але давніше справлялись незалежно 
від них. Маємо звістки про трапези на честь Роду і Рожаниць2, з кращого 
хліба, сиру і “добровонного вина”, під християнськими впливами перемінені 
в відправи на честь Богородиці. По аналогії їх та ріжних столів, які й нині 
ставляться в сім часі громаді й бідним на ріжні інтенції (за чиєсь уздоровлення, 
щоб дитина жила, і под.), можна думати, що сі осінні місяці – сезон сільського 
багатства – визначалися здавна такими родовими, а пізніше – сусідськими 
та громадськими гостинами.

На кінець жовтня припадає велике свято померших (тепер – Дмитрова 
субота). Господиня готує якнайбільше страв – тих, що любили “діди”: попо-

1 “Культ негативний” – в культі, або в релігійнім обряді, дослідники релігій розріжня-
ють сторону позитивну – відбування певних відправ і служб, і негативну – стримування 
від таких учинків, які можуть образити Божу силу і накликати нещастя.

2 Рід і Рожаниці – покровителі роду і родини в старих віруваннях.
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на гроби великодньої страви, оплакування недавно померших, ріжні відправи 
на честь предків. Так само, як на святах Новорічних (Різдвяних), на Великод-
ніх також обходили людей ватаги “волочобників” з подібними величаннями, 
віщуваннями врожаю, багатства, щастя в житті, особливо молодшим членам 
родини: парубкам і дівчатам. Се стояло в зв’язку з весняним паруванням 
молодіжі, що проходило у весняних і літніх грах і забавах, а закінчувалось 
осіннім періодом весіль.

Коло свята св. Юрія (Юрай, Урай, Рай), патрона худоби і пастухів, – з 
одного боку, вояків, їздців, ловців, – з другого, заціліли ріжні останки свят 
розбудженої природи, розпочатого веснування і відкриття воєнного сезону. 
Юрій “відмикає небо” на дощ, на росу. Він по полю ходить, хліб, жито ро-
дить. Роса того дня має цілющу силу на всякі хороби. Господарі викочуються 
по засіву на всі чотири сторони, щоб викликати буйний врожай. Поля обхо-
дяться всею громадою, тепер у формі церковної процесії, давніше, – мабуть, 
вегетаційним хороводом і танцями. Вишенський накликав викорінити сей 
“праздник діявольський на поле ізшедших сатані офіру танцями і скоками 
чинити”. Правдоподібно, сей обхід своїм ближчим завданням мав забезпе-
чення рясних дощів: на се вказують полудневослов’янські пісні, співані при 
таких обходах, – вони наказують хмарам проходити небом, так як процесія 
проходить полями, та “протікати” на збіжжя й вино. Після обходу ще й тепер 
відбуваються трапези на полі: їдять і п’ють цілий день, споживаючи при тім 
останки великоднього, а дещо з них закопують на полі з відповідними при-
мівками на врожай.

Другий бік сього свята, коло котрого групуються теж ріжні церемонії, – се 
початок скотарського сезону. Худобу очищують живим, новоздобутим огнем, 
годують великоднім свяченим, виганяючи, притріпують свяченою вербою; 
пастуха обливають водою і под. В зв’язку з сим стоять повірки про сей день 
як свято звірини, що стоїть під управою св. Юрія: він “пасе” її, призначає 
поживу. Того дня звірята “з одного гнізда” сходяться і розмовляють, і потім 
розходяться світами. Але на сих сторонах свята – менш важних з становища 
старого релігійного кругу не буду спинятись.

Велике весняне свято померших, що відправлялось десь коло того часу, з 
одного боку, прийняло на себе ріжні подробиці згаданого вище балкансько-
го свята “розалій” з ріжними воєнними забавами і церемоніями. З другої 
сторони, воно підпало ріжним змінам, зв’язавшися з християнським святом 
П’ятдесятниці, і тепер від нього мало що лишилось. В одній старій легенді 
маємо образ сього свята “русалій” з київських часів: волочаться ватаги музик, 
перебраних і замаскованих, що вигравають на бубнах і сопілках. Поминаль-
ні трапези в’яжуться з танцями й воєнними забавами. З святом померших 
сплітаються відправи й жертви духам, що живуть в полі і збіжжі: їм і досі 
подекуди справляють обіди в полі, кладуть хліб на межах, сліди худоби по-
ливаються молоком і т. п. Зістались сліди ритуальної трапези, подібної до 

Різдвяної. Поруч того молодіж справляла ріжні обрядові гри і забави, зв’язані 
з паруванням: таке, напр., пускання дівчатами вінців на воду, – вінець пере-
йме переємець-суджений, і под.

Подібний характер мали й літні відправи, що потім розбились, зв’язавшися 
з святами П’ятдесятниці, Івана Купала, Петра й Павла, і сильно затратили 
свій колишній вигляд. Як на Юрія, обходяться поля. Вода й роса знову вва-
жається особливо цілющою в сі свята. Отже, знов качання в росі, ворожіння 
на воді, на красу й щастя. Особливо яскраво виступають обряди, зв’язані з 
очищенням огнем (“огненне скакання” на Купала, проти котрого повставав 
Вишенський). Вірування про особливу силу рослинності в сі дні виявляються 
в повірках про цвіт папороті і под.

З сими святами, з літнім поворотом сонця, кінчиться сезон вегетаційних 
обрядів: всіх тих хороводів, ігор, процесій, що мають на меті підіймати продук-
ційні сили природи. Серія відправ, які полишили сліди при ріжних церковних 
святах місяця липня (Курика, Гавриїла, Іллі, Пантелеймона), має характер 
більш охоронний: їх завдання – забезпечити врожай від супротивних сил, від 
нещасливого припадку. Се свята на честь вітру, блискавиці, грому, властиво, 
пильнування, щоб чим-небуть не образити і не спровокувати сі небезпечні 
сили, отже – маніфестації “культу негативного”1, як то називають історики 
релігії. По них – свята врожаю: посвячення для вжитку і жертвування нової 
ярини, садовини і збіжжя, теперішні церковні посвячення зілля і садовини на 
Макавеїв і Спаса, жертвування останків збіжжя на полі: “Волосові на бороду” 
(що потім переходить в бороду “Ількові” або “Спасові”) – обряд, спільний 
слов’янському і германському світові. Свята обжинкові – святочне внесення 
вінків з збіжжя й снопів на подвір’я і радісна трапеза на честь нового врожаю – 
того обжиночного “раю” – “дідуха”, що на другий рік має засіяти поле наново.

Осінь приводить з собою, з одної сторони, – весільний сезон: сватання, 
заручини, весілля, з другого боку, – ріжні празники і трапези, які тепер най-
більше пов’язались з храмовими святами, але давніше справлялись незалежно 
від них. Маємо звістки про трапези на честь Роду і Рожаниць2, з кращого 
хліба, сиру і “добровонного вина”, під християнськими впливами перемінені 
в відправи на честь Богородиці. По аналогії їх та ріжних столів, які й нині 
ставляться в сім часі громаді й бідним на ріжні інтенції (за чиєсь уздоровлення, 
щоб дитина жила, і под.), можна думати, що сі осінні місяці – сезон сільського 
багатства – визначалися здавна такими родовими, а пізніше – сусідськими 
та громадськими гостинами.

На кінець жовтня припадає велике свято померших (тепер – Дмитрова 
субота). Господиня готує якнайбільше страв – тих, що любили “діди”: попо-

1 “Культ негативний” – в культі, або в релігійнім обряді, дослідники релігій розріжня-
ють сторону позитивну – відбування певних відправ і служб, і негативну – стримування 
від таких учинків, які можуть образити Божу силу і накликати нещастя.

2 Рід і Рожаниці – покровителі роду і родини в старих віруваннях.
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лудні або під вечір відбувається обід, з кождої страви відкладається потрохи 
до окремої посудини, що разом з лижками ставиться на покуті. Ставиться 
також вода і вішається рушник, аби душечки мали не тільки що поїсти, але 
й чим помитись.

Перед Воведенієм кінчиться господарський сезон: від Воведенія до Благо-
віщення не можна рушати землі, тому глину на зиму жінки запасають перед 
Воведенієм. Так само не можна трудити води, не годиться бити праниками 
білля на воді і под. Деякі господарські роботи також мусять бути покінчені 
до того часу: природі мусить бути відпочинок. Річний круг скінчився.

До сього огляду річних відправ, щоб не протягати сього розділу, я додам 
тільки дещо з інших обрядів.

У весільних відправах, дуже архаїчних1, з-під нинішньої християнської 
термінології2 й обрядовості ясно виступає старий родовий обряд передачі ді-
вчини її родом родові молодого в певних “законних” формах, з благословення 
“старости” роду, що на кожду нову стадію церемоній уділяє таке благо-
словення своїм скіпетром – палицею. Сонце, місяць, зорі покликуються на 
промоторів родового свята. “Райське дерево” – гільце, світове дерево життя 
в мініатюрі, виступає як символ живої сили нового подружжя (слово “рай”, 
ірій, вирій і поняття, з ним зв’язані, старші від християнізації і незалежні від 
неї в своїй основі). Вода – символ парування і розмноження – супроводить 
всі стадії подружжя, включно до кроплення молодих при вступі до нового 
осідку й обрядового умивання після “комори”, що виглядає як останок старо-
го заключування подружжя “коло води” без складного нинішнього обряду. 
Переводжування молодих через огонь в дорозі з двору молодої до двору 
молодого вважається подекуди ще й нині актом настільки важним, що без 
нього шлюб не має повної сили. З другого боку, рішаючим актом уважалось 
обрядове обмінення хлібів сватами і благословення хлібом. Хліб – не проста 
жертва, він сам свята річ – фетиш або бог (“святий коровай”), що стверджує 
і благословляє подружжя; діжа, де він розчиняється, і віко, що його накриває 
під час таємничого “росту”, грають тому також дуже важну ролю у весільних 
церемоніях як приналежності сього домашнього бога. Так само огнище – піч, 
котрій молода, приходячи до свого нового дому і роду, перш над усе подає в 
жертву курку. Поріг, що відмежовує житло родини від чужих, неприязних сил, 
і сволок, що держить над нею захист, – всі сі приналежності домового життя 
дуже інтересно виступають в символіці весільного обряду як найважнішого 
святочного акту родового життя і сільськогосподарського побуту.

Дуже інтересні прояви примітивного мислення заховались також в по-
хороннім обряді: напр., обрядові поклики до мерця, аби вернувсь, проби його 
оживити, охоронні заходи, щоб забезпечити життя живих від яких-небудь 

1 Архаїчний – що заховує останки життя старого, деінде вже пережиті і забуті. 
2 Термінологія – назви, прийняті для означення певних речей; промотори – ті, що 

відправляють відправу; мініатюра – зменшений образ.

шкідливих вчинків з боку помершого, не перешкодити його повному зотлінню 
і под. Але над всім сим нема тут місця спинятись докладніше. Хочу ще тільки 
звернути увагу на деякі загальні риси сього старого релігійного світогляду, як 
він відбивається в отсій обрядовості, по можливім відчищенні її від пізніших 
християнських додатків і змін.

Мітологічне мислення його не визначається ні силою, ні яскравістю. 
Релігійні образи не скристалізувались. Догматична сторона слабка1. Нато-
мість досить розвинена поетична символіка і моральна сторона релігійного 
почуття. Святочний, себто підвищений релігійний настрій виявляється пе-
редусім в оживленні колективного почуття, солідарності роду, що з упадком 
родового укладу заступається сусідством і громадою, а християнська мораль 
дає нові ідеї, переносячи сей обов’язок святочної щедроти і учинності на 
людей убогих, церковних і т. д. З другого боку, з розложенням роду почуття 
морального обов’язку концентрується в рамцях патріархальної родини, що 
стала господарською одиницею; розвивається сильна й імперативна мораль 
родинна2. В сім вплив нових форм господарства – панування в нім ріль-
ництва. Під його впливами з старої обрядовості до нас дійшло головно те, 
що найтісніше зв’язалося з хліборобським господарством, цінилося з сього 
становища і через те найкраще витримало натиск нових релігійних понять 
та скомбінувало їх з собою.

Переходимо тепер до них.
Християнізація Русі. Повернім іще до чорноморського розселення. 

Вище було одмічено, що пожиття між еллінізованою та романізованою люд-
ністю, особливо по містах, служба в наємних полках, що заводили собі ріжні 
володарі, купецькі подорожі і навіть воєнні, сухопутні й морські напади на 
сусідні краї від самого початку українського розселення давали багато нагоди 
знайомитися з ріжними релігіями і сектами. По римсько-візантійських3 містах 
панувала офіціальна ортодоксія4. Готи тримались аріанства. З малоазійських 
міст напливали колонії вірмен з їх конфесією, дещо відмінною від офіціальної 
візантійської. Між ріжними вільними й невільними пересельцями з Передньої 
Азії були поширені ріжні дуалістичні секти іранського походження (так звані 
маніхейські та павлікіанські). Не бракувало, певно, і несторіан, що загніз-
дилися в Перськім царстві. З Полудневого Кавказу успішно поширювалось 
магометанство. Юдаїзм був прищеплений дворові й аристократії Хозарської 
орди, що якийсь час тримала під своїми впливами або й зверхністю східні 
часті нашого розселення. Сі ріжні доктрини, більш або менш свідомо, втяга-
ли в круг своїх впливів також і наших людей. Звісна літописна легенда про 

1 Догматична сторона – виклад головних основ (догм) віри.
2 Імперативна мораль – рішучі накази і заборони певних учинків.
3 Візантійська доба рахується від VI віку, що перед тим се вважається ще Східним 

Римським цісарством, але я називаю візантійським грецький світ і з-перед VI в.
4 Ортодоксія – правовірність, вірування згідно з церковними наказами.
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лудні або під вечір відбувається обід, з кождої страви відкладається потрохи 
до окремої посудини, що разом з лижками ставиться на покуті. Ставиться 
також вода і вішається рушник, аби душечки мали не тільки що поїсти, але 
й чим помитись.

Перед Воведенієм кінчиться господарський сезон: від Воведенія до Благо-
віщення не можна рушати землі, тому глину на зиму жінки запасають перед 
Воведенієм. Так само не можна трудити води, не годиться бити праниками 
білля на воді і под. Деякі господарські роботи також мусять бути покінчені 
до того часу: природі мусить бути відпочинок. Річний круг скінчився.

До сього огляду річних відправ, щоб не протягати сього розділу, я додам 
тільки дещо з інших обрядів.

У весільних відправах, дуже архаїчних1, з-під нинішньої християнської 
термінології2 й обрядовості ясно виступає старий родовий обряд передачі ді-
вчини її родом родові молодого в певних “законних” формах, з благословення 
“старости” роду, що на кожду нову стадію церемоній уділяє таке благо-
словення своїм скіпетром – палицею. Сонце, місяць, зорі покликуються на 
промоторів родового свята. “Райське дерево” – гільце, світове дерево життя 
в мініатюрі, виступає як символ живої сили нового подружжя (слово “рай”, 
ірій, вирій і поняття, з ним зв’язані, старші від християнізації і незалежні від 
неї в своїй основі). Вода – символ парування і розмноження – супроводить 
всі стадії подружжя, включно до кроплення молодих при вступі до нового 
осідку й обрядового умивання після “комори”, що виглядає як останок старо-
го заключування подружжя “коло води” без складного нинішнього обряду. 
Переводжування молодих через огонь в дорозі з двору молодої до двору 
молодого вважається подекуди ще й нині актом настільки важним, що без 
нього шлюб не має повної сили. З другого боку, рішаючим актом уважалось 
обрядове обмінення хлібів сватами і благословення хлібом. Хліб – не проста 
жертва, він сам свята річ – фетиш або бог (“святий коровай”), що стверджує 
і благословляє подружжя; діжа, де він розчиняється, і віко, що його накриває 
під час таємничого “росту”, грають тому також дуже важну ролю у весільних 
церемоніях як приналежності сього домашнього бога. Так само огнище – піч, 
котрій молода, приходячи до свого нового дому і роду, перш над усе подає в 
жертву курку. Поріг, що відмежовує житло родини від чужих, неприязних сил, 
і сволок, що держить над нею захист, – всі сі приналежності домового життя 
дуже інтересно виступають в символіці весільного обряду як найважнішого 
святочного акту родового життя і сільськогосподарського побуту.

Дуже інтересні прояви примітивного мислення заховались також в по-
хороннім обряді: напр., обрядові поклики до мерця, аби вернувсь, проби його 
оживити, охоронні заходи, щоб забезпечити життя живих від яких-небудь 

1 Архаїчний – що заховує останки життя старого, деінде вже пережиті і забуті. 
2 Термінологія – назви, прийняті для означення певних речей; промотори – ті, що 

відправляють відправу; мініатюра – зменшений образ.

шкідливих вчинків з боку помершого, не перешкодити його повному зотлінню 
і под. Але над всім сим нема тут місця спинятись докладніше. Хочу ще тільки 
звернути увагу на деякі загальні риси сього старого релігійного світогляду, як 
він відбивається в отсій обрядовості, по можливім відчищенні її від пізніших 
християнських додатків і змін.

Мітологічне мислення його не визначається ні силою, ні яскравістю. 
Релігійні образи не скристалізувались. Догматична сторона слабка1. Нато-
мість досить розвинена поетична символіка і моральна сторона релігійного 
почуття. Святочний, себто підвищений релігійний настрій виявляється пе-
редусім в оживленні колективного почуття, солідарності роду, що з упадком 
родового укладу заступається сусідством і громадою, а християнська мораль 
дає нові ідеї, переносячи сей обов’язок святочної щедроти і учинності на 
людей убогих, церковних і т. д. З другого боку, з розложенням роду почуття 
морального обов’язку концентрується в рамцях патріархальної родини, що 
стала господарською одиницею; розвивається сильна й імперативна мораль 
родинна2. В сім вплив нових форм господарства – панування в нім ріль-
ництва. Під його впливами з старої обрядовості до нас дійшло головно те, 
що найтісніше зв’язалося з хліборобським господарством, цінилося з сього 
становища і через те найкраще витримало натиск нових релігійних понять 
та скомбінувало їх з собою.

Переходимо тепер до них.
Християнізація Русі. Повернім іще до чорноморського розселення. 

Вище було одмічено, що пожиття між еллінізованою та романізованою люд-
ністю, особливо по містах, служба в наємних полках, що заводили собі ріжні 
володарі, купецькі подорожі і навіть воєнні, сухопутні й морські напади на 
сусідні краї від самого початку українського розселення давали багато нагоди 
знайомитися з ріжними релігіями і сектами. По римсько-візантійських3 містах 
панувала офіціальна ортодоксія4. Готи тримались аріанства. З малоазійських 
міст напливали колонії вірмен з їх конфесією, дещо відмінною від офіціальної 
візантійської. Між ріжними вільними й невільними пересельцями з Передньої 
Азії були поширені ріжні дуалістичні секти іранського походження (так звані 
маніхейські та павлікіанські). Не бракувало, певно, і несторіан, що загніз-
дилися в Перськім царстві. З Полудневого Кавказу успішно поширювалось 
магометанство. Юдаїзм був прищеплений дворові й аристократії Хозарської 
орди, що якийсь час тримала під своїми впливами або й зверхністю східні 
часті нашого розселення. Сі ріжні доктрини, більш або менш свідомо, втяга-
ли в круг своїх впливів також і наших людей. Звісна літописна легенда про 

1 Догматична сторона – виклад головних основ (догм) віри.
2 Імперативна мораль – рішучі накази і заборони певних учинків.
3 Візантійська доба рахується від VI віку, що перед тим се вважається ще Східним 

Римським цісарством, але я називаю візантійським грецький світ і з-перед VI в.
4 Ортодоксія – правовірність, вірування згідно з церковними наказами.
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посольство до Володимира від ріжних вір1 – жидівської, магометанської, 
римської і грецької, незалежно від своєї фактичної вірності чи невірності, 
зісталась відгомоном ріжних заходів коло притягнення до своєї віри нашої 
людності. Дійсно, маємо звістки про місію католицьку до кн. Ольги, про по-
бут на дворі Володимира, звісного місіонера Войтеха Адальберта і под. Але 
найбільшу енергію і запопадливість коло защеплення Русі своєї віри виявив 
уряд візантійський, сподіваючись тим способом не тільки зробити кінець її 
нападам на візантійські землі, але й узяти під свої впливи, і в тім мав успіх.

Можна думати, що такі заходи робились уже під час перших звісних нам 
переговорів, в 830-х рр., та про них ми не маємо ніяких подробиць. Але що 
при переговорах, поведених з Русию, після голосного нападу її на Царгород 
в 860 p., була вислана місія з релігійними завданнями, се нам звісно напевно. 
Здогадно, але не без правдоподібності її ототожнюють з місією св. Кирила до 
хозар, оповідженою в т. зв. паннонській легенді про Кирила і Методія. Певно 
в кождім разі знаємо, що візантійський двір не пожалував засобів, ні багатих 
дарунків в золоті та ріжних дорогоцінних візантійських виробах для “руської 
старшини”, і місія осягнула визначні успіхи: не тільки уложено з Русию корисні 
для Візантії трактати, але й охрещено багато старшини (при сім оповідається 
легенда, не раз повторювана в церковній літературі при ріжних оказіях: щоб 
переконати своїх руських слухачів в святості християнської віри, грецький 
проповідник на їх очах вложив Євангеліє в розпалений огонь, і коли книгу 
потім вийнято з огню цілою, се чудо зробило таке вражіння, що багато Русі 
охрестилось; маємо сю сцену, представлену на візантійських мініатюрах). Для 
охрещених настановлено єпископа, себто положено початок руській церкві. 
Стільки кажуть сучасні візантійські джерела.

На місці про се не лишилось сливе ніякої традиції2, хіба що неясна пам’ять 
в згаданій церковній уставі Володимира про початки київської єрархії3 за часів 
патр. Фотія – сучасника тої місії 860-х рр., та християнська церква на гробі 
київського князя Аскольда. Що діяльність місії розвинулась в Києві, і тут мав 
пробуток поставлений нею єпископ, в сім майже нема сумніву. Але в Києві не 
лишилось пам’яті про се. Знаємо тільки, що в першій половині X віку в Києві 
було вже чимало християн в вищих тутешніх кругах: серед дружини і княжого 
двору. Бачили ми, що трактат з Візантією 944-го р. спеціально рахується 
з християнською частиною “Русі” й уставляє для неї окрему процедуру за-
присяження трактату в київській церкві св. Іллі, окремо від Русі поганської. 
Княгиня Ольга, що скоро потім стала регенткою Київської держави, вела 
зносини з католицьким німецьким двором і православним візантійським в 

1 Легенда про посольства, заведена до літописі повісті, оповідає, що ріжні церкви і 
релігії присилали до Володимира своїх послів, вихвалюючи свою віру та заохочуючи до 
неї Володимира; подробиці її в кождім разі вимислені.

2 Традиція – пам’ять, перекази.
3 Єрархія – тут вище духовенство (а взагалі – вищі ступені суспільні).

церковній справі і в тодішній емуляції1 церкви східної і західної прилучилась, 
кінець кінцем, до східної грецької. А її внук і вихованець Володимир, по-
ставивши своїм завданням скріпити свою княжу власть повагою і блиском 
Візантійської імперії, рішив положити основою свого княжого авторитету теж 
візантійську церковність, котрою підчеркувала свою святість і божеське по-
ходження влада імперії. За її прикладом він зробив візантійське християнство 
державною релігією Русі і наказав своїм підданим хреститись.

Як бачимо, візантійська церковність мала змогу здобути собі до того 
часу прихильників і вірних не тільки на Чорноморськім побережжі, але і 
в головніших центрах Північної України. Але з перших 150–160 літ після 
Фотієвої місії ми зовсім нічого не знаємо про сю руську церкву. Перші при-
нагідні звістки про руського архиєпископа в Києві походять доперва з часів 
по смерті Володимира, хоча джерела, дуже близькі до нього часом, говорять 
в дуже сильних виразах про його енергійні заходи коло християнізації Русі й 
організації церкви. Київська літопись, котра так величає сі його заслуги, про 
Київську митрополію починає говорити тільки від заснування Ярославом нової 
київської катедри св. Софії та його заходів коло розвитку освіти і книжності, 
після закінчення усобиць, що виникли після смерті Володимира.

Така маломовність про початки руської церкви тої самої літописі, яка так 
багато уділяє місця, якраз церковним справам в пізніших часах, виглядає дуже 
дивно, і дослідники ламали собі голови, шукаючи правдоподібного пояснення 
сеї мовчанки. Висловлялись здогади, що, мабуть, в перших початках руської 
церкви були якісь обставини, неприємні для Царгородського патріархату 
і його поставлеників на Русі. Патріархат стремів до того, щоб поставити 
руську церкву, себто Київську митрополію, в повну й абсолютну залежність 
від себе, і се йому в другій половині XI віку вдалось вповні, як побачимо. 
Отже, деякі дослідники здогадувались, що коли се патріархатові вдалось, з 
Київської літописі під впливом митрополитів-греків та їх прихильників по-
вичеркувано все, що говорило про інакше становище руської церкви в часах 
попередніх. Одначе сьому здогадові противиться се, що в літописі в цілості 
зіставсь якраз факт, який дуже промовисто говорив про змагання до єрархічної 
незалежності від Царгорода батька династії і прославленого патрона церкви 
Ярослава: розумію поставлення з його волі митрополитом Іларіона собором 
місцевих єпископів в 1051 р.

Так чи сяк, початки Київської митрополії лишаються нам невідомими 
ближче. Пізніше в церковних кругах виводили її в простій лінії від Фотієвої 
місії 860-х років: що від того часу настали київські митрополити. Так говорить 
згадана Володимирова устава, але той текст її, що тепер маємо, походить з 
часів пізніших (не раніше XII в.). Сучасні певні відомості про Київську ми-

1 Емуляція церкви східної; від другої половини IX в. церкви грецька і церква латин-
ська одна перед другою стараються притягнути під свою власть слов’янські й ріжні інші 
народи, а стороні противній закидають неправовірність.
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посольство до Володимира від ріжних вір1 – жидівської, магометанської, 
римської і грецької, незалежно від своєї фактичної вірності чи невірності, 
зісталась відгомоном ріжних заходів коло притягнення до своєї віри нашої 
людності. Дійсно, маємо звістки про місію католицьку до кн. Ольги, про по-
бут на дворі Володимира, звісного місіонера Войтеха Адальберта і под. Але 
найбільшу енергію і запопадливість коло защеплення Русі своєї віри виявив 
уряд візантійський, сподіваючись тим способом не тільки зробити кінець її 
нападам на візантійські землі, але й узяти під свої впливи, і в тім мав успіх.

Можна думати, що такі заходи робились уже під час перших звісних нам 
переговорів, в 830-х рр., та про них ми не маємо ніяких подробиць. Але що 
при переговорах, поведених з Русию, після голосного нападу її на Царгород 
в 860 p., була вислана місія з релігійними завданнями, се нам звісно напевно. 
Здогадно, але не без правдоподібності її ототожнюють з місією св. Кирила до 
хозар, оповідженою в т. зв. паннонській легенді про Кирила і Методія. Певно 
в кождім разі знаємо, що візантійський двір не пожалував засобів, ні багатих 
дарунків в золоті та ріжних дорогоцінних візантійських виробах для “руської 
старшини”, і місія осягнула визначні успіхи: не тільки уложено з Русию корисні 
для Візантії трактати, але й охрещено багато старшини (при сім оповідається 
легенда, не раз повторювана в церковній літературі при ріжних оказіях: щоб 
переконати своїх руських слухачів в святості християнської віри, грецький 
проповідник на їх очах вложив Євангеліє в розпалений огонь, і коли книгу 
потім вийнято з огню цілою, се чудо зробило таке вражіння, що багато Русі 
охрестилось; маємо сю сцену, представлену на візантійських мініатюрах). Для 
охрещених настановлено єпископа, себто положено початок руській церкві. 
Стільки кажуть сучасні візантійські джерела.

На місці про се не лишилось сливе ніякої традиції2, хіба що неясна пам’ять 
в згаданій церковній уставі Володимира про початки київської єрархії3 за часів 
патр. Фотія – сучасника тої місії 860-х рр., та християнська церква на гробі 
київського князя Аскольда. Що діяльність місії розвинулась в Києві, і тут мав 
пробуток поставлений нею єпископ, в сім майже нема сумніву. Але в Києві не 
лишилось пам’яті про се. Знаємо тільки, що в першій половині X віку в Києві 
було вже чимало християн в вищих тутешніх кругах: серед дружини і княжого 
двору. Бачили ми, що трактат з Візантією 944-го р. спеціально рахується 
з християнською частиною “Русі” й уставляє для неї окрему процедуру за-
присяження трактату в київській церкві св. Іллі, окремо від Русі поганської. 
Княгиня Ольга, що скоро потім стала регенткою Київської держави, вела 
зносини з католицьким німецьким двором і православним візантійським в 

1 Легенда про посольства, заведена до літописі повісті, оповідає, що ріжні церкви і 
релігії присилали до Володимира своїх послів, вихвалюючи свою віру та заохочуючи до 
неї Володимира; подробиці її в кождім разі вимислені.

2 Традиція – пам’ять, перекази.
3 Єрархія – тут вище духовенство (а взагалі – вищі ступені суспільні).

церковній справі і в тодішній емуляції1 церкви східної і західної прилучилась, 
кінець кінцем, до східної грецької. А її внук і вихованець Володимир, по-
ставивши своїм завданням скріпити свою княжу власть повагою і блиском 
Візантійської імперії, рішив положити основою свого княжого авторитету теж 
візантійську церковність, котрою підчеркувала свою святість і божеське по-
ходження влада імперії. За її прикладом він зробив візантійське християнство 
державною релігією Русі і наказав своїм підданим хреститись.

Як бачимо, візантійська церковність мала змогу здобути собі до того 
часу прихильників і вірних не тільки на Чорноморськім побережжі, але і 
в головніших центрах Північної України. Але з перших 150–160 літ після 
Фотієвої місії ми зовсім нічого не знаємо про сю руську церкву. Перші при-
нагідні звістки про руського архиєпископа в Києві походять доперва з часів 
по смерті Володимира, хоча джерела, дуже близькі до нього часом, говорять 
в дуже сильних виразах про його енергійні заходи коло християнізації Русі й 
організації церкви. Київська літопись, котра так величає сі його заслуги, про 
Київську митрополію починає говорити тільки від заснування Ярославом нової 
київської катедри св. Софії та його заходів коло розвитку освіти і книжності, 
після закінчення усобиць, що виникли після смерті Володимира.

Така маломовність про початки руської церкви тої самої літописі, яка так 
багато уділяє місця, якраз церковним справам в пізніших часах, виглядає дуже 
дивно, і дослідники ламали собі голови, шукаючи правдоподібного пояснення 
сеї мовчанки. Висловлялись здогади, що, мабуть, в перших початках руської 
церкви були якісь обставини, неприємні для Царгородського патріархату 
і його поставлеників на Русі. Патріархат стремів до того, щоб поставити 
руську церкву, себто Київську митрополію, в повну й абсолютну залежність 
від себе, і се йому в другій половині XI віку вдалось вповні, як побачимо. 
Отже, деякі дослідники здогадувались, що коли се патріархатові вдалось, з 
Київської літописі під впливом митрополитів-греків та їх прихильників по-
вичеркувано все, що говорило про інакше становище руської церкви в часах 
попередніх. Одначе сьому здогадові противиться се, що в літописі в цілості 
зіставсь якраз факт, який дуже промовисто говорив про змагання до єрархічної 
незалежності від Царгорода батька династії і прославленого патрона церкви 
Ярослава: розумію поставлення з його волі митрополитом Іларіона собором 
місцевих єпископів в 1051 р.

Так чи сяк, початки Київської митрополії лишаються нам невідомими 
ближче. Пізніше в церковних кругах виводили її в простій лінії від Фотієвої 
місії 860-х років: що від того часу настали київські митрополити. Так говорить 
згадана Володимирова устава, але той текст її, що тепер маємо, походить з 
часів пізніших (не раніше XII в.). Сучасні певні відомості про Київську ми-

1 Емуляція церкви східної; від другої половини IX в. церкви грецька і церква латин-
ська одна перед другою стараються притягнути під свою власть слов’янські й ріжні інші 
народи, а стороні противній закидають неправовірність.
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трополію маємо, як сказано, тільки від часів Ярослава, і від того часу бачимо 
її майже без перерв все в тісній залежності від Царгорода. Патріархи при-
силають на Київську митрополію своїх людей, найчастіше греків або зовсім 
“огречених”, не питаючись ні єпископів, ні князів. Кілька разів київські князі 
казали місцевим єпископам святити на митрополитів їх вибранців, але такого 
права від патріархату вони не здобули (здається, що таки не дуже за ним і 
упоминались), – аж тільки в митрополії Галицькій, або так званій “Малої 
Русі”, заснованій в початку XIV в., входить в звичай посилати до Царгорода 
своїх кандидатів.

Се мало своє значіння. Присилання митрополитів-греків, що навіть міс-
цевої мови не знали і не розуміли, дає найкраще поняття про тісну і повну 
залежність нової руської церкви від старої візантійської. Невважаючи на 
велике віддалення і дуже утруднені зносини, особливо від того часу, як орди 
знову залягли чорноморські степи, українська церква через се обсаджування 
її митрополитами-греками і взагалі при наповнюванні разом з тим ріжними 
грецькими церковниками протягом яких чотирьох століть зіставалася в тіснім 
зв’язку з царгородським престолом і царгородським церковним життям. По-
слушно і сліпо йшла вона з офіціальною церковною доктриною і практикою 
та дивилась на світ очима Царгорода (розуміється, мова йде про церковні 
в е р х и  українські – так само, як царгородські: і там, і тут були свої опо-
зиційні і неправовірні течії, але сим разом говоримо про офіціально міродайні 
церковні сфери). Наші старі літописі зазначили тільки один випадок, коли 
українські єпископи хотіли обстояти щось з місцевої практики, відмінне від 
царгородської. Се було питання про дотримування посту в такім разі, коли 
велике свято припадає на середу або п’ятницю. Царгородська практика казала 
в такім разі постити, українська обстоювала звільнення від посту. Печерський 
монастир, найбільше огнище українського аскетизму1, боронив сеї місцевої 
практики; суспільність – так само – до князів включно. Але митрополит і 
його партія обстоювала практику царгородську, і з сього приводу в другій по-
ловині вийшли супереч ки і конфлікти, які доволі сильно схвилювали церковні 
і книжні круги. Єпископи-греки, щоб не дражнити суспільності, на якийсь 
час, здається, дали сьому питанню спокій, але згодом царгородська практика 
таки була переведена в життя.

І се знов подробиця характеристична. Ся суперечка про піст – така 
дрібна в собі – се найбільш голосна і, властиво, єдина дискусія в питаннях 
віри і практики, яку нам донесла з офіціальних єрархічних кругів наша стара 
література. З того можемо міркувати, як мало самостійності взагалі виявляла 
“руська церква”, себто її єрархічні офіціальні круги: як загалом послушно і по-
кірно йшла вона за царгородською доктриною і практикою, котру їй подавали 
царгородські висланці-митрополити. Вся ціль і увага єрархії була звернена 

1 Аскетизм – поборювання фізичних потягів постом, молитвою і умисним томленням 
тіла, утікання від усякої утіхи, вигоди і приємності.

на те, щоб допровадити до можливо докладного і пильного слідкування за 
царгородським взірцем.

Се ж були часи розділу східної і західної церкви. Саме тоді, як з Царго-
рода висилалась перша нам звісна місія на Русь, за патр. Фотія, переходив 
перший глибокий розрив, “схизма” між Римською курією і Царгородським 
патріархатом. В рік смерті Ярослава, коли руська церква формувалась 
остаточно, розрив став довершеним фактом: він був сконстатований і про-
голошений безповоротно. Одним з особливих старань митрополитів-греків і 
всіх їх вірних помічників, від сього часу особливо, сталось: задержати руську 
церкву й її вірних по стороні Царгорода і не допустити до ніяких хитань, 
до ніякого наближення до Риму. Підстави для побоювань чогось такого 
були. Впливове становище на Русі варягів-католиків (по них латинська віра 
тут в XI–XII в. так і звалась “вірою варязькою”); тісні зв’язки київської 
династії з католицькими дворами – польським, угорським, німецьким й ін.; 
живі зносини українського міщанства з католицькими містами (особливо 
німецькими), – все те не могло не викликати в єрархічних кругах певної 
тривоги щодо вірності Русі царгородській церкві, після того як та так різко 
розірвала з латинською і підпала її анатемі1. Візантія тоді, від Ярославових 
часів почавши, вже нижче упадала під ударами турків, повага її розліталась, 
вона мусила благати помочі у католицьких дворів та хитро маневрувати, щоб 
викликані її благаннями хрестоносні походи не зробили кінця їй самій, що таки 
й не оминуло її, як знаємо, в початках XIII в., за часів Романа. В слов’янськім 
світі, який зістававсь під впливами Візантії, в зв’язку з сим помічались часті 
хитання в бік Заходу, і з візантійського становища доводилось побоюватись, 
що так, як свого часу Володимир з політичних мотивів скріплення своєї влади 
пошукав у візантійській державності, церкві й культурі, – так котрийсь з 
його нащадків захоче звернутись по те ж до німецької імперії або до папи, 
що в тих часах старавсь грати ролю не тільки релігійного, але й церковного 
провідника Європи. Звісна річ, що Ярославів син і наступник на київськім 
престолі Ізяслав, вигнаний з Києва братом в 1070-х pp., звернувсь за по-
міччю спочатку до свого швагера Болеслава польського, потім до імператора 
Генріха IV і нарешті до славного папи Григорія VII, а той уже готов був 
прийняти Русь під свою політичну й релігійну зверхність та ладивсь вислати 
туди місію. Тільки тому, що він не перевів сеї справи досить енергійно, епізод 
сей пройшов без серйозніших наслідків.

Патріархат царгородський і його представники на Русі – митрополити 
і всякі духовні греки, що працювали на Русі, мусили рахуватись з такими 
можливостями в повній мірі, тому особливу увагу звертали на розвій конфе-
сійної свідомості і релігійної виключності серед своїх вірних, а спеціально – 
на релігійне, а з ним і взагалі духове відчуження Русі від Заходу. Релігійна 

1 Анатема або анафема – церковна клятва, проклін, відлучення від церкви.
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трополію маємо, як сказано, тільки від часів Ярослава, і від того часу бачимо 
її майже без перерв все в тісній залежності від Царгорода. Патріархи при-
силають на Київську митрополію своїх людей, найчастіше греків або зовсім 
“огречених”, не питаючись ні єпископів, ні князів. Кілька разів київські князі 
казали місцевим єпископам святити на митрополитів їх вибранців, але такого 
права від патріархату вони не здобули (здається, що таки не дуже за ним і 
упоминались), – аж тільки в митрополії Галицькій, або так званій “Малої 
Русі”, заснованій в початку XIV в., входить в звичай посилати до Царгорода 
своїх кандидатів.

Се мало своє значіння. Присилання митрополитів-греків, що навіть міс-
цевої мови не знали і не розуміли, дає найкраще поняття про тісну і повну 
залежність нової руської церкви від старої візантійської. Невважаючи на 
велике віддалення і дуже утруднені зносини, особливо від того часу, як орди 
знову залягли чорноморські степи, українська церква через се обсаджування 
її митрополитами-греками і взагалі при наповнюванні разом з тим ріжними 
грецькими церковниками протягом яких чотирьох століть зіставалася в тіснім 
зв’язку з царгородським престолом і царгородським церковним життям. По-
слушно і сліпо йшла вона з офіціальною церковною доктриною і практикою 
та дивилась на світ очима Царгорода (розуміється, мова йде про церковні 
в е р х и  українські – так само, як царгородські: і там, і тут були свої опо-
зиційні і неправовірні течії, але сим разом говоримо про офіціально міродайні 
церковні сфери). Наші старі літописі зазначили тільки один випадок, коли 
українські єпископи хотіли обстояти щось з місцевої практики, відмінне від 
царгородської. Се було питання про дотримування посту в такім разі, коли 
велике свято припадає на середу або п’ятницю. Царгородська практика казала 
в такім разі постити, українська обстоювала звільнення від посту. Печерський 
монастир, найбільше огнище українського аскетизму1, боронив сеї місцевої 
практики; суспільність – так само – до князів включно. Але митрополит і 
його партія обстоювала практику царгородську, і з сього приводу в другій по-
ловині вийшли супереч ки і конфлікти, які доволі сильно схвилювали церковні 
і книжні круги. Єпископи-греки, щоб не дражнити суспільності, на якийсь 
час, здається, дали сьому питанню спокій, але згодом царгородська практика 
таки була переведена в життя.

І се знов подробиця характеристична. Ся суперечка про піст – така 
дрібна в собі – се найбільш голосна і, властиво, єдина дискусія в питаннях 
віри і практики, яку нам донесла з офіціальних єрархічних кругів наша стара 
література. З того можемо міркувати, як мало самостійності взагалі виявляла 
“руська церква”, себто її єрархічні офіціальні круги: як загалом послушно і по-
кірно йшла вона за царгородською доктриною і практикою, котру їй подавали 
царгородські висланці-митрополити. Вся ціль і увага єрархії була звернена 

1 Аскетизм – поборювання фізичних потягів постом, молитвою і умисним томленням 
тіла, утікання від усякої утіхи, вигоди і приємності.

на те, щоб допровадити до можливо докладного і пильного слідкування за 
царгородським взірцем.

Се ж були часи розділу східної і західної церкви. Саме тоді, як з Царго-
рода висилалась перша нам звісна місія на Русь, за патр. Фотія, переходив 
перший глибокий розрив, “схизма” між Римською курією і Царгородським 
патріархатом. В рік смерті Ярослава, коли руська церква формувалась 
остаточно, розрив став довершеним фактом: він був сконстатований і про-
голошений безповоротно. Одним з особливих старань митрополитів-греків і 
всіх їх вірних помічників, від сього часу особливо, сталось: задержати руську 
церкву й її вірних по стороні Царгорода і не допустити до ніяких хитань, 
до ніякого наближення до Риму. Підстави для побоювань чогось такого 
були. Впливове становище на Русі варягів-католиків (по них латинська віра 
тут в XI–XII в. так і звалась “вірою варязькою”); тісні зв’язки київської 
династії з католицькими дворами – польським, угорським, німецьким й ін.; 
живі зносини українського міщанства з католицькими містами (особливо 
німецькими), – все те не могло не викликати в єрархічних кругах певної 
тривоги щодо вірності Русі царгородській церкві, після того як та так різко 
розірвала з латинською і підпала її анатемі1. Візантія тоді, від Ярославових 
часів почавши, вже нижче упадала під ударами турків, повага її розліталась, 
вона мусила благати помочі у католицьких дворів та хитро маневрувати, щоб 
викликані її благаннями хрестоносні походи не зробили кінця їй самій, що таки 
й не оминуло її, як знаємо, в початках XIII в., за часів Романа. В слов’янськім 
світі, який зістававсь під впливами Візантії, в зв’язку з сим помічались часті 
хитання в бік Заходу, і з візантійського становища доводилось побоюватись, 
що так, як свого часу Володимир з політичних мотивів скріплення своєї влади 
пошукав у візантійській державності, церкві й культурі, – так котрийсь з 
його нащадків захоче звернутись по те ж до німецької імперії або до папи, 
що в тих часах старавсь грати ролю не тільки релігійного, але й церковного 
провідника Європи. Звісна річ, що Ярославів син і наступник на київськім 
престолі Ізяслав, вигнаний з Києва братом в 1070-х pp., звернувсь за по-
міччю спочатку до свого швагера Болеслава польського, потім до імператора 
Генріха IV і нарешті до славного папи Григорія VII, а той уже готов був 
прийняти Русь під свою політичну й релігійну зверхність та ладивсь вислати 
туди місію. Тільки тому, що він не перевів сеї справи досить енергійно, епізод 
сей пройшов без серйозніших наслідків.

Патріархат царгородський і його представники на Русі – митрополити 
і всякі духовні греки, що працювали на Русі, мусили рахуватись з такими 
можливостями в повній мірі, тому особливу увагу звертали на розвій конфе-
сійної свідомості і релігійної виключності серед своїх вірних, а спеціально – 
на релігійне, а з ним і взагалі духове відчуження Русі від Заходу. Релігійна 

1 Анатема або анафема – церковна клятва, проклін, відлучення від церкви.
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полеміка1 і проповідь конфесійної виключності стали їх спеціальністю. Взагалі 
сі грецькі духовні небагато лишили по собі у нас літературної спадщини, отже, 
серед того, що від них маємо, полемічні писання займають головне місце. Все, 
що до нас дійшло з релігійної полеміки, походить майже виключно від греків, 
чи з усею певністю, чи з всякою правдоподібністю.

Ся полеміка і ті поучення, які сі греки давали своїм вірним, незалежно 
від ріжниць в тоні – часом дуже різкім, часом більш здержливім і тактовнім, 
загалом визначаються великою непримиренністю і нетолеранцією. Їх про-
відна гадка – що тільки в грецькій ортодоксії чоловік може спастися, “а хто 
в іншій вірі – чи в латинській, чи в вірменській – таким не бачити вічного 
життя”, – як висловлюється один з них, Теодосій Грек, – як думають, 
письменник, що працював в Києві в XII в. Невеликі ріжниці, які відріжняли 
грецьку ортодоксію від латинства чи від вірменської конфесії, під їх перами 
витягуються до можливо найбільших розмірів. Особливо, з огляду на обста-
вини, займаються вони вичисленнями єресей латинської церкви. Остерігають 
своїх вірних від якого-небудь зближення до латинників. Непобожним ділом 
називають мішані подружжя з католиками, так часто практиковані україн-
ськими князями, а навіть їсти або пити з одної посудини з латинником не 
позволяють: коли латинники були б в біді й просили їсти, пити, вони велять 
дати їм, але в їх посуді; коли б не мали своєї – дати їм в крайності у своїй, 
але потім ту посуду вимити й освятити молитвою!

Українські духовні були обов’язані йти за сею проповіддю релігійної ви-
ключності, і від них теж не раз виходили подібні ж гадки. В життях київських 
святціх, що ввійшли потім в склад Печерського Патерика2, оповідається, напр., 
про одного печерського святого з кінця XI в., що його відвідав раз княжий 
лікар, і, довідавшись з розмови, що то чоловік вірменської віри, печерський 
святець дуже загнівавсь, що той “іновірний і нечестивий” споганив своєю при-
сутністю його келію і його руку, котру взяв був, щоб зміркувати його хоробу!

Але суспільність українська не приймала сеї проповіді виключності, і 
ширші духовні круги, очевидно, теж не годні були витривати в такім ригориз-
мі3. Той сам Теодосій докоряє киянам за релігійний індиферентизм: що вони 
з похвалами відзиваються про інші конфесії, ігнорують конфесійні ріжниці 
та позволяють собі такі вислови, що “і сю віру, й ту Бог дав”. В Київській 
літописі XII в., зложеній, безсумнівно, духовною особою, читається легенда 
про хрестоносців, і німці, що наложили головами за визволення Єрусалима, 
прирівнюються до святих мучеників. Митр. Кирил (русин з роду), заохочу-

1 Релігійна полеміка – писання против інших релігій, що доводять їх помилки; релі-
гійна або конфесійна виключність – ворогування до всіх інших вір.

2 Патерик (“отечник”) – збірник оповідань про святих.
3 Ригоризм – пильна увага для вимог і критиків, індиферентизм – навпаки: бай-

дужість.

ючи короля Данила повидатися з угорським королем, намовляє його такими 
словами (в Галицькій літописі): “Поїдь до нього, адже він християнин!” і под.

Отже, проповідь ортодоксальної виключності на українськім ґрунті не 
осягнула того успіху, якого дійшла потім на ґрунті московськім. Очевидно, 
широкий культурний контакт з світом східним і західним і знайомість з ріж-
ними релігійними доктринами перешкодили сьому.

Небагато більше зробила візантійська єрархія на нашім ґрунті в сво-
їх обов’язках “державної церкви”, взятих нею на себе перед урядом, що 
організував сю церкву й віддав їй її провід. Нема сумніву, що Володимир 
пересаджував на Русь візантійську церкву як складову частину візантійської 
державності, і візантійській єрархії, призвичаєній до такої ролі у себе дома, 
зовсім натурально було повести таку ж тактику офіціальної церкви і на Русі. 
Вона дивилась на візантійського імператора як на зверхника Русі, на руських 
князів – як на його васалів1. Як візантійський імператор був протектором і 
фактичним зверхником церкви в Візантії, така ж роля, на їх погляд, припадала 
руським князям в їх володіннях: се було не тільки їх право, але й обов’язок. В 
усіх випадках єрархія відкликалась до їх опіки і помочі, накликала до ріжних 
розпоряджень чи репресій в інтересах церкви, за те признавала за ними право 
голосу й директив в церковній адміністрації, а за собою – обов’язок всяко 
підтримувати авторитет влади як богоуставленого інституту, повагу князя як 
Божого помазанця. Духовенство запроваджує молитву за князя в церкві, 
наказує вірним молитись за нього в молитві домашній; непошанування власті 
вважає непобожністю. Ріжні перекладені з грецького й оригінальні писання, 
складені в їх дусі, наказують “боятись свого князя всею силою, мати страх і 
любов до властелів”. Не кажи, як то кажуть звичайно; “се ж такі люди, як і 
ми, і від людей родяться”, – поучує вірних одно з таких писань.

Але знов-таки – тільки епігони2 сеї єрархії на ґрунті московськім мали 
приємність бачити вже защіпленим суспільності сей побожний страх перед 
князями і царями, як чимсь надлюдським.

В християнізації суспільства в тіснішім розумінні візантійські духовні та 
їх виученики найголовнішу увагу звертали на викорінення останків поганської 
віри та обряду, на засвоєння обряду християнського, на виконування хрис-
тиянського богослуження, приписів щодо посту, поміркованості і законного 
подружжя, – в тих кругах людності, розуміється, які стояли в сфері впливів 
сеї державної церкви. На сучасну людину робить прикре вражіння се завзят-
тя її до зверхньої форми, при далеко меншій увазі до питань християнської 
моралі, гуманності3 й любові, котру первісна християнська доктрина висувала 
як підставу християнства. Для розуміння сього напряму церковної політики 

1 Васали – підвласні володарі.
2 Епігони – потомки, слабші продовжувателі.
3 Гуманність – людяність.
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полеміка1 і проповідь конфесійної виключності стали їх спеціальністю. Взагалі 
сі грецькі духовні небагато лишили по собі у нас літературної спадщини, отже, 
серед того, що від них маємо, полемічні писання займають головне місце. Все, 
що до нас дійшло з релігійної полеміки, походить майже виключно від греків, 
чи з усею певністю, чи з всякою правдоподібністю.

Ся полеміка і ті поучення, які сі греки давали своїм вірним, незалежно 
від ріжниць в тоні – часом дуже різкім, часом більш здержливім і тактовнім, 
загалом визначаються великою непримиренністю і нетолеранцією. Їх про-
відна гадка – що тільки в грецькій ортодоксії чоловік може спастися, “а хто 
в іншій вірі – чи в латинській, чи в вірменській – таким не бачити вічного 
життя”, – як висловлюється один з них, Теодосій Грек, – як думають, 
письменник, що працював в Києві в XII в. Невеликі ріжниці, які відріжняли 
грецьку ортодоксію від латинства чи від вірменської конфесії, під їх перами 
витягуються до можливо найбільших розмірів. Особливо, з огляду на обста-
вини, займаються вони вичисленнями єресей латинської церкви. Остерігають 
своїх вірних від якого-небудь зближення до латинників. Непобожним ділом 
називають мішані подружжя з католиками, так часто практиковані україн-
ськими князями, а навіть їсти або пити з одної посудини з латинником не 
позволяють: коли латинники були б в біді й просили їсти, пити, вони велять 
дати їм, але в їх посуді; коли б не мали своєї – дати їм в крайності у своїй, 
але потім ту посуду вимити й освятити молитвою!

Українські духовні були обов’язані йти за сею проповіддю релігійної ви-
ключності, і від них теж не раз виходили подібні ж гадки. В життях київських 
святціх, що ввійшли потім в склад Печерського Патерика2, оповідається, напр., 
про одного печерського святого з кінця XI в., що його відвідав раз княжий 
лікар, і, довідавшись з розмови, що то чоловік вірменської віри, печерський 
святець дуже загнівавсь, що той “іновірний і нечестивий” споганив своєю при-
сутністю його келію і його руку, котру взяв був, щоб зміркувати його хоробу!

Але суспільність українська не приймала сеї проповіді виключності, і 
ширші духовні круги, очевидно, теж не годні були витривати в такім ригориз-
мі3. Той сам Теодосій докоряє киянам за релігійний індиферентизм: що вони 
з похвалами відзиваються про інші конфесії, ігнорують конфесійні ріжниці 
та позволяють собі такі вислови, що “і сю віру, й ту Бог дав”. В Київській 
літописі XII в., зложеній, безсумнівно, духовною особою, читається легенда 
про хрестоносців, і німці, що наложили головами за визволення Єрусалима, 
прирівнюються до святих мучеників. Митр. Кирил (русин з роду), заохочу-

1 Релігійна полеміка – писання против інших релігій, що доводять їх помилки; релі-
гійна або конфесійна виключність – ворогування до всіх інших вір.

2 Патерик (“отечник”) – збірник оповідань про святих.
3 Ригоризм – пильна увага для вимог і критиків, індиферентизм – навпаки: бай-

дужість.

ючи короля Данила повидатися з угорським королем, намовляє його такими 
словами (в Галицькій літописі): “Поїдь до нього, адже він християнин!” і под.

Отже, проповідь ортодоксальної виключності на українськім ґрунті не 
осягнула того успіху, якого дійшла потім на ґрунті московськім. Очевидно, 
широкий культурний контакт з світом східним і західним і знайомість з ріж-
ними релігійними доктринами перешкодили сьому.

Небагато більше зробила візантійська єрархія на нашім ґрунті в сво-
їх обов’язках “державної церкви”, взятих нею на себе перед урядом, що 
організував сю церкву й віддав їй її провід. Нема сумніву, що Володимир 
пересаджував на Русь візантійську церкву як складову частину візантійської 
державності, і візантійській єрархії, призвичаєній до такої ролі у себе дома, 
зовсім натурально було повести таку ж тактику офіціальної церкви і на Русі. 
Вона дивилась на візантійського імператора як на зверхника Русі, на руських 
князів – як на його васалів1. Як візантійський імператор був протектором і 
фактичним зверхником церкви в Візантії, така ж роля, на їх погляд, припадала 
руським князям в їх володіннях: се було не тільки їх право, але й обов’язок. В 
усіх випадках єрархія відкликалась до їх опіки і помочі, накликала до ріжних 
розпоряджень чи репресій в інтересах церкви, за те признавала за ними право 
голосу й директив в церковній адміністрації, а за собою – обов’язок всяко 
підтримувати авторитет влади як богоуставленого інституту, повагу князя як 
Божого помазанця. Духовенство запроваджує молитву за князя в церкві, 
наказує вірним молитись за нього в молитві домашній; непошанування власті 
вважає непобожністю. Ріжні перекладені з грецького й оригінальні писання, 
складені в їх дусі, наказують “боятись свого князя всею силою, мати страх і 
любов до властелів”. Не кажи, як то кажуть звичайно; “се ж такі люди, як і 
ми, і від людей родяться”, – поучує вірних одно з таких писань.

Але знов-таки – тільки епігони2 сеї єрархії на ґрунті московськім мали 
приємність бачити вже защіпленим суспільності сей побожний страх перед 
князями і царями, як чимсь надлюдським.

В християнізації суспільства в тіснішім розумінні візантійські духовні та 
їх виученики найголовнішу увагу звертали на викорінення останків поганської 
віри та обряду, на засвоєння обряду християнського, на виконування хрис-
тиянського богослуження, приписів щодо посту, поміркованості і законного 
подружжя, – в тих кругах людності, розуміється, які стояли в сфері впливів 
сеї державної церкви. На сучасну людину робить прикре вражіння се завзят-
тя її до зверхньої форми, при далеко меншій увазі до питань християнської 
моралі, гуманності3 й любові, котру первісна християнська доктрина висувала 
як підставу християнства. Для розуміння сього напряму церковної політики 

1 Васали – підвласні володарі.
2 Епігони – потомки, слабші продовжувателі.
3 Гуманність – людяність.
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треба мати на увазі, що в сих віках, по скінченні великої боротьби за ікони1, 
візантійська церква взагалі переживала часи певної яловості, внутрішнього 
збідніння і з тим – переваги зовнішньої форми над моральним і культурним 
змістом та хоробливого розвою монашого аскетизму коштом ідей солідарності 
та соціальності2. Громадянство паралельно з тим підупадало, з культурного 
погляду, все більше, і супроти нього, під впливами аскетичних течій, у візан-
тійських церковних кругах все більш закорінюється й поширюється погляд, 
що правдиве християнське життя таки й неможливе “в мирі”. За ним треба 
йти до пустині, до монастиря, до монахів прикладати й вимоги християнського 
життя в усім їх ригоризмі, супроти ж мирян треба вдоволятись мінімальним: 
принаймні зверхнім додержуванням церковного обряду та дисципліни. Чер-
нецтво в сих часах шириться, справді, незвичайно: женуть туди людей не 
тільки аскетичні погляди, але й тяжкі умови життя. До тих, що зіставалися “в 
мирі”, головним побажанням ставало, аби вони спомагали сі оази правдивого 
християнства – монастирі3.

Та ж політика ще безоглядніше прикладається до таких новонавернених 
варварів, як наші предки. Се “нове стадо Христове” не дуже годують до-
гматикою. Як вищу, правдиву форму християнського життя рекомендують 
йому “ангельський образ” і – чернецтво; від мирян же не вважають можли-
вим вимагати багато понад зверхні докази їх покори “ігу Христовому”: до-
тримування сакраментів, свят, богослуження, посту і милостині – особливо 
для церков і монастирів. Вимоги сі ставились не тільки задля спасення душі, 
але в ім’я громадського і політичного виховання також. Сею дорогою “нові 
люди” прилучались не тільки до “Христового стада”, світової церкви, але й 
до громади культурних народів, виходили на рівень християнської суспіль-
ності, культурного пожиття і політичного доброго ладу, котрих законодавцем 
уважавсь “Новий Рим” – Царгород. Щоб зрозуміти імперативність сих ви-
мог, мусимо їх рівняти не до нинішніх церковних правил, в котрих нинішнє 
громадянство таке поблажливе, вважаючи становище супроти них приватною 
річчю окремої людини. Їх треба прирівняти до сучасних умов доброго тону, 
вихованості й культурності, котрим нинішня людина підпорядковується так 
абсолютно. Церковні вимоги тодішній людині ставила не тільки церква: їх 
ставила їй і держава, і соціальне становище, почуття своєї гідності.

1 Боротьба за ікони – боротьба против надмірного поважання святих образів, що 
ширилась особливо монахами; протягом більш як століття, в VIII і IX в., ся боротьба 
“іконопоклонників” і “іконоборців” незвичайно хвилювала грецький світ і виявлялася не 
раз в дуже різких формах; взяли в ній перевагу монахи.

2 Аскетизм і соціальність: аскетизм радив тікати від людей, від родини і громади, 
щоб не підпадати її спокусам та дбати виключно про свою душу; в тім він був противний 
солідарності і соціальності: піклуванню про добро загалу, про поліпшення життя взагалі.

3 Оазами звуться живі й родючі кутики в пустині, – такими оазами спасенного життя 
серед грішного світу в очах аскетів тих часів були тільки монастирі.

При тім деяке побажання нової релігії, нової моралі мусило бути таки в 
самім громадянстві, незалежно від політичної кон’юнктури4, що висунула нову 
державну церкву. Родовий устрій, в котрім виросла стара мораль і релігія, 
упадав до решти, а з ним і вони тратили свої підстави. На його місце життя 
не давало чогось также конструктивного. Після безконечних, тяжких, грубих, 
кривавих усобиць, в котрих наростала Київська держава, відчувалась потреба 
в чімсь новім, моральнім і чистім, що відсвіжило б атмосферу і ублагородни-
ло життя. В сам час приходила нова релігія з своєю проповіддю царства не 
від миру сього, з ідеалами самовідречення й аскетизму. По реакції5 грубому 
матеріалізмові життя вона знаходила собі щирих адептів6. Чернецтво при-
ймається з великою симпатією. Князі і визначніші бояри не тільки фундують 
монастирі, свідчачи тим свою прихильність новій культурі – її “останньому 
крикові”, як тепер говориться. Між ними самими знаходяться люди, що ки-
дають двір, багатства, владу й ідуть у монастир на тяжке умертвлення тіла, 
пости, безконечні молитви і безсонні ночі. Ті, що зістаються в мирі, попису-
ються не тільки численністю і розкішшю своїх дружин, служби, дворів, але й 
багатими жертвами церквам, монастирям, духовенству і нищим, більше того: 
взірцевим і пильним виконуванням нових обрядів. Одні відвідують монастирі, 
справляють там гойні пири або гостять духовенство у себе; інші славляться 
своєю книжністю, очитанням у Святім Письмі, пильними молитвами, гостри-
ми постами. Мати в своїм дворі свого власного попа стає також загальною 
вимогою доброго тону, що навіть невеликі багачі дають кого-небудь зі своїх 
холопів в науку і потім виправлять на посвячення, щоб недорогим коштом 
мати власного капелана. І хоч як багато з усеї тої побожності кінчилось на 
такій зверхній виставності, християнська мораль і догматика потроху, хоч і 
далеко повільніше, також відвойовують собі місце в житті.

Я не буду спинятись на таких явищах, як упорядкування подружжя на 
канонічний взірець7, котрого церква доходила, вимагаючи церковного вінчання 
для повноправної жінки, а вінчання обставляючи рядом застережень; або біль-
ша здержливість супроти людського життя і здоров’я (церковна мораль, без 
сумніву, значно обмежила поняття допустимого убійства, – напр., у відносинах 
до невільника). Можна взагалі сказати, що під її впливами чимало актів, до-
пустимих або індиферентних в очах старої моралі, з користю для гуманності 
і соціальності життя перейшло до категорії заборонених або ганебних. Варто 
оцінити її і з сього становища8. Але як головну зміну в релігійнім світогляді, 

4 Кон’юнктура, інакше – ситуація, збіг обставин.
5 Реакція – опір, противділання.
6 Адепти – прихильники.
7 Канонічний – ухвалений церквою.
8 Не треба, одначе, й перебільшати гуманного змісту тодішнього церковного хрис-

тиянства. Принцип Мономахового “Поучення дітям”: “Ні правого, ні винного не вби-
вайте”, – що раптом кидає таке симпатичне світло на тодішні моральні настрої, скорше 
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треба мати на увазі, що в сих віках, по скінченні великої боротьби за ікони1, 
візантійська церква взагалі переживала часи певної яловості, внутрішнього 
збідніння і з тим – переваги зовнішньої форми над моральним і культурним 
змістом та хоробливого розвою монашого аскетизму коштом ідей солідарності 
та соціальності2. Громадянство паралельно з тим підупадало, з культурного 
погляду, все більше, і супроти нього, під впливами аскетичних течій, у візан-
тійських церковних кругах все більш закорінюється й поширюється погляд, 
що правдиве християнське життя таки й неможливе “в мирі”. За ним треба 
йти до пустині, до монастиря, до монахів прикладати й вимоги християнського 
життя в усім їх ригоризмі, супроти ж мирян треба вдоволятись мінімальним: 
принаймні зверхнім додержуванням церковного обряду та дисципліни. Чер-
нецтво в сих часах шириться, справді, незвичайно: женуть туди людей не 
тільки аскетичні погляди, але й тяжкі умови життя. До тих, що зіставалися “в 
мирі”, головним побажанням ставало, аби вони спомагали сі оази правдивого 
християнства – монастирі3.

Та ж політика ще безоглядніше прикладається до таких новонавернених 
варварів, як наші предки. Се “нове стадо Христове” не дуже годують до-
гматикою. Як вищу, правдиву форму християнського життя рекомендують 
йому “ангельський образ” і – чернецтво; від мирян же не вважають можли-
вим вимагати багато понад зверхні докази їх покори “ігу Христовому”: до-
тримування сакраментів, свят, богослуження, посту і милостині – особливо 
для церков і монастирів. Вимоги сі ставились не тільки задля спасення душі, 
але в ім’я громадського і політичного виховання також. Сею дорогою “нові 
люди” прилучались не тільки до “Христового стада”, світової церкви, але й 
до громади культурних народів, виходили на рівень християнської суспіль-
ності, культурного пожиття і політичного доброго ладу, котрих законодавцем 
уважавсь “Новий Рим” – Царгород. Щоб зрозуміти імперативність сих ви-
мог, мусимо їх рівняти не до нинішніх церковних правил, в котрих нинішнє 
громадянство таке поблажливе, вважаючи становище супроти них приватною 
річчю окремої людини. Їх треба прирівняти до сучасних умов доброго тону, 
вихованості й культурності, котрим нинішня людина підпорядковується так 
абсолютно. Церковні вимоги тодішній людині ставила не тільки церква: їх 
ставила їй і держава, і соціальне становище, почуття своєї гідності.

1 Боротьба за ікони – боротьба против надмірного поважання святих образів, що 
ширилась особливо монахами; протягом більш як століття, в VIII і IX в., ся боротьба 
“іконопоклонників” і “іконоборців” незвичайно хвилювала грецький світ і виявлялася не 
раз в дуже різких формах; взяли в ній перевагу монахи.

2 Аскетизм і соціальність: аскетизм радив тікати від людей, від родини і громади, 
щоб не підпадати її спокусам та дбати виключно про свою душу; в тім він був противний 
солідарності і соціальності: піклуванню про добро загалу, про поліпшення життя взагалі.

3 Оазами звуться живі й родючі кутики в пустині, – такими оазами спасенного життя 
серед грішного світу в очах аскетів тих часів були тільки монастирі.

При тім деяке побажання нової релігії, нової моралі мусило бути таки в 
самім громадянстві, незалежно від політичної кон’юнктури4, що висунула нову 
державну церкву. Родовий устрій, в котрім виросла стара мораль і релігія, 
упадав до решти, а з ним і вони тратили свої підстави. На його місце життя 
не давало чогось также конструктивного. Після безконечних, тяжких, грубих, 
кривавих усобиць, в котрих наростала Київська держава, відчувалась потреба 
в чімсь новім, моральнім і чистім, що відсвіжило б атмосферу і ублагородни-
ло життя. В сам час приходила нова релігія з своєю проповіддю царства не 
від миру сього, з ідеалами самовідречення й аскетизму. По реакції5 грубому 
матеріалізмові життя вона знаходила собі щирих адептів6. Чернецтво при-
ймається з великою симпатією. Князі і визначніші бояри не тільки фундують 
монастирі, свідчачи тим свою прихильність новій культурі – її “останньому 
крикові”, як тепер говориться. Між ними самими знаходяться люди, що ки-
дають двір, багатства, владу й ідуть у монастир на тяжке умертвлення тіла, 
пости, безконечні молитви і безсонні ночі. Ті, що зістаються в мирі, попису-
ються не тільки численністю і розкішшю своїх дружин, служби, дворів, але й 
багатими жертвами церквам, монастирям, духовенству і нищим, більше того: 
взірцевим і пильним виконуванням нових обрядів. Одні відвідують монастирі, 
справляють там гойні пири або гостять духовенство у себе; інші славляться 
своєю книжністю, очитанням у Святім Письмі, пильними молитвами, гостри-
ми постами. Мати в своїм дворі свого власного попа стає також загальною 
вимогою доброго тону, що навіть невеликі багачі дають кого-небудь зі своїх 
холопів в науку і потім виправлять на посвячення, щоб недорогим коштом 
мати власного капелана. І хоч як багато з усеї тої побожності кінчилось на 
такій зверхній виставності, християнська мораль і догматика потроху, хоч і 
далеко повільніше, також відвойовують собі місце в житті.

Я не буду спинятись на таких явищах, як упорядкування подружжя на 
канонічний взірець7, котрого церква доходила, вимагаючи церковного вінчання 
для повноправної жінки, а вінчання обставляючи рядом застережень; або біль-
ша здержливість супроти людського життя і здоров’я (церковна мораль, без 
сумніву, значно обмежила поняття допустимого убійства, – напр., у відносинах 
до невільника). Можна взагалі сказати, що під її впливами чимало актів, до-
пустимих або індиферентних в очах старої моралі, з користю для гуманності 
і соціальності життя перейшло до категорії заборонених або ганебних. Варто 
оцінити її і з сього становища8. Але як головну зміну в релігійнім світогляді, 

4 Кон’юнктура, інакше – ситуація, збіг обставин.
5 Реакція – опір, противділання.
6 Адепти – прихильники.
7 Канонічний – ухвалений церквою.
8 Не треба, одначе, й перебільшати гуманного змісту тодішнього церковного хрис-

тиянства. Принцип Мономахового “Поучення дітям”: “Ні правого, ні винного не вби-
вайте”, – що раптом кидає таке симпатичне світло на тодішні моральні настрої, скорше 
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принесену християнством взагалі (не тільки самою офіціальною церквою!), 
я піднесу поняття моральної відповідальності, так би сказати, морального 
балансу1 людського життя, посмертної кари або заслуги відповідно до мо-
ральної суми його, яке стало на місці старого погляду, що посмертне життя 
являється простим продовженням сьогосвітнього, у всім йому аналогічним. 
Ідея посмертного воздаяння взагалі здобула цілий переворот в психіці2 то-
дішніх людей, наповнивши їх уяву, а за тим і творчість масою нових образів 
і мотивів. Але я тут підношу саму ідею моральної оцінки людського життя, 
що не тратить свого значіння з матеріальним його закінченням.

В зв’язку з сею ідеєю, незвичайно плідною і далекосяглою в своїх дальших 
виводах, з’являється поняття очищення й залагодження заподіяного лиха через 
покуту, що піддає релігійній мислі цілий ряд інтересних ідей.

Незвичайно важна була також ідея універсальності людства3, зв’язана із 
згаданим поняттям моральної оцінки людської діяльності. В родовім житті 
об’єктом якого-небудь морального відношення вважається тільки член свого 
роду або роду, з ним зв’язаного якимсь спеціальним зв’язком. Поняття ж 
морального обов’язку до кождої людини без ріжниці походження було великим 
дарунком християнства, і хоч релігійна виключність, як вище вказано, дуже 
його затісняла і викривляла, все-таки дещо лишалося з нього.

Інтересно також, для оцінки морального впливу нової церкви на суспіль-
ність, приглянутись, які питання й явища життя найбільше притягали увагу 
письменників, вихованих в сій церковній школі. Поза прославленням Христо-
вої віри і того щастя, котрого доступила суспільність, замінивши ним своє старе 
поганство, – аби се цінила і старалася ділом відповідати новій вірі, – вони 
вдаряли на такі  вади суспільності, котрі здавались їм або найбільш ганебни-
ми, або, може, й найлегшими до направи. Передусім се була “нечистота” у 
відносинах чоловіків і жінок: легкі розводи, пожиття з невінчаними жінками, 
многоженність і конкубінат4. Були се, здається, найбільш популярні теми 
моралістичної проповіді і всюди звертались найсильніші докори проповідників.

Дуже часто й енергійно виступали вони також против п’янства, дійсно 
поширеного у вищих верствах.

Не так часта й гостра, але дуже цінна була боротьба з суворістю й не-
милосердністю в поводженні ріжних більших і менших урядовців, а ще біль-
ше – просто в багатих відносинах до довжників, челяді і ріжних категорій 

треба зв’язати з традиціями старої передхристиянської моралі – гуманності у відносинах 
до членів роду свого, ніж з візантійським церковним правом, що рекомендувало навіть, а 
не тільки що допускало і кару смерті, і люті кари по тілу за переступи, котрі воно вважало 
особливо злочинними.

1 Баланс – підрахунок.
2 Психіка – духовне життя.
3 Універсальність людства – так як говориться, що всі люди собі браття.
4 Конкубінат – пожиття на віру, без шлюбу.

залежних людей. Як против найтяжчих злочинів виступають проповідники 
против занадто високих тодішніх процентів, против гендлювання невільни-
ками, перепродування їх за вищу ціну або вимагання високих сум від тих, що 
хотіли викупитись на свободу.

Але й рахуючися з тим усім, таки треба ствердити, що на зверхню по-
божність ложено таки непомірно багато. Мономах – сей показник глибше 
християнізованої часті суспільства, наказує своїм синам щодня ходити до 
церкви, вставати серед ночі на молитву, а по дню мати в умі молитву неустанно: 
«Навіть і на коні сидячи, говоріть собі потихо молитву; коли інших не вмієте, 
то мовте неустанно: “Господи, помилуй”, – ліпше молитись, ніж думати не 
знати що в дорозі!» Поучення священикам, що мають вимагати від вірних 
при покуті, наказує щогодини робити 12 поклонів і 30 разів казати “Господи, 
помилуй”, їсти лише раз на день; в понеділок, середу і п’ятницю вживати тіль-
ки “сочиво” (варене зерно), у вівторок, четвер і суботу дозволяється риба, і 
тільки в неділю м’ясо і три чаші меду: великим постом сушити (не їсти нічого 
вареного) весь перший тиждень і останній, в інших тижнях сушити понеділок, 
середу і п’ятницю. Супроти сих і подібних вимог зовнішнього режиму чисто 
моральні поучення займають тут другорядне місце і досить бліді: шанувати 
духовних, ченців і “властелів” (начальство), подорожніх і інших; сиріт і вдів 
не відправляти з свого двору з порожніми руками; челядь не лишати без по-
трібного, “наказувати” її без ярості; десятину з усього добра відкладати для 
убогих і духовенства, і под.

Сумною стороною сього християнського аскетизму було його непри-
язне, підозріливе і просто-таки вороже становище до жінки, що виникало з 
страху перед сексуальною “нечистотою”, а виявляло в ідеології християнства 
взагалі, а особливо – християнства візантійського – глибокі впливи Сходу, 
завсіди недовірливого і зневажливого супроти жіноцтва. Наші моралісти-
аскети бачили в жінці живий знаряд диявольського підступу, якнайгостріше 
остерігали від всякого мішаного товариства чоловіків і жінок, від розмов з 
жінками, тим більше – від спільних забав. Се нездорове явище шкідливо 
викривляло здоровий розвиток суспільності, але, на щастя, на нашім ґрунті 
не мало такого успіху, як у Московщині, де впливи візантизму взагалі дійшли 
останніх крайностей.

Другою такою ж прикрою хибою церковного християнства було його 
завзяте ворогування против мистецтва, словесної творчості нецерковного 
характеру і взагалі всякої краси, яка безпосередньо не служить церковному 
культові. Духовенство і його вірні ученики брали за зле словесному мистецтву, 
з одного боку, його поганські елементи, з другого – його свобідну мову, особ-
ливо в трактуванні сексуальних відносин, християнською мораллю звичайно 
замовчуваних. Виходячи від гострих заборон “буєсловія і срамословія і студних 
словес”, допусканих на весіллях, грах і забавах, церковні моралісти доходили 
до осторог від всякого “глумленія” (забави), від музики і якого-небудь спі-
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принесену християнством взагалі (не тільки самою офіціальною церквою!), 
я піднесу поняття моральної відповідальності, так би сказати, морального 
балансу1 людського життя, посмертної кари або заслуги відповідно до мо-
ральної суми його, яке стало на місці старого погляду, що посмертне життя 
являється простим продовженням сьогосвітнього, у всім йому аналогічним. 
Ідея посмертного воздаяння взагалі здобула цілий переворот в психіці2 то-
дішніх людей, наповнивши їх уяву, а за тим і творчість масою нових образів 
і мотивів. Але я тут підношу саму ідею моральної оцінки людського життя, 
що не тратить свого значіння з матеріальним його закінченням.

В зв’язку з сею ідеєю, незвичайно плідною і далекосяглою в своїх дальших 
виводах, з’являється поняття очищення й залагодження заподіяного лиха через 
покуту, що піддає релігійній мислі цілий ряд інтересних ідей.

Незвичайно важна була також ідея універсальності людства3, зв’язана із 
згаданим поняттям моральної оцінки людської діяльності. В родовім житті 
об’єктом якого-небудь морального відношення вважається тільки член свого 
роду або роду, з ним зв’язаного якимсь спеціальним зв’язком. Поняття ж 
морального обов’язку до кождої людини без ріжниці походження було великим 
дарунком християнства, і хоч релігійна виключність, як вище вказано, дуже 
його затісняла і викривляла, все-таки дещо лишалося з нього.

Інтересно також, для оцінки морального впливу нової церкви на суспіль-
ність, приглянутись, які питання й явища життя найбільше притягали увагу 
письменників, вихованих в сій церковній школі. Поза прославленням Христо-
вої віри і того щастя, котрого доступила суспільність, замінивши ним своє старе 
поганство, – аби се цінила і старалася ділом відповідати новій вірі, – вони 
вдаряли на такі  вади суспільності, котрі здавались їм або найбільш ганебни-
ми, або, може, й найлегшими до направи. Передусім се була “нечистота” у 
відносинах чоловіків і жінок: легкі розводи, пожиття з невінчаними жінками, 
многоженність і конкубінат4. Були се, здається, найбільш популярні теми 
моралістичної проповіді і всюди звертались найсильніші докори проповідників.

Дуже часто й енергійно виступали вони також против п’янства, дійсно 
поширеного у вищих верствах.

Не так часта й гостра, але дуже цінна була боротьба з суворістю й не-
милосердністю в поводженні ріжних більших і менших урядовців, а ще біль-
ше – просто в багатих відносинах до довжників, челяді і ріжних категорій 

треба зв’язати з традиціями старої передхристиянської моралі – гуманності у відносинах 
до членів роду свого, ніж з візантійським церковним правом, що рекомендувало навіть, а 
не тільки що допускало і кару смерті, і люті кари по тілу за переступи, котрі воно вважало 
особливо злочинними.

1 Баланс – підрахунок.
2 Психіка – духовне життя.
3 Універсальність людства – так як говориться, що всі люди собі браття.
4 Конкубінат – пожиття на віру, без шлюбу.

залежних людей. Як против найтяжчих злочинів виступають проповідники 
против занадто високих тодішніх процентів, против гендлювання невільни-
ками, перепродування їх за вищу ціну або вимагання високих сум від тих, що 
хотіли викупитись на свободу.

Але й рахуючися з тим усім, таки треба ствердити, що на зверхню по-
божність ложено таки непомірно багато. Мономах – сей показник глибше 
християнізованої часті суспільства, наказує своїм синам щодня ходити до 
церкви, вставати серед ночі на молитву, а по дню мати в умі молитву неустанно: 
«Навіть і на коні сидячи, говоріть собі потихо молитву; коли інших не вмієте, 
то мовте неустанно: “Господи, помилуй”, – ліпше молитись, ніж думати не 
знати що в дорозі!» Поучення священикам, що мають вимагати від вірних 
при покуті, наказує щогодини робити 12 поклонів і 30 разів казати “Господи, 
помилуй”, їсти лише раз на день; в понеділок, середу і п’ятницю вживати тіль-
ки “сочиво” (варене зерно), у вівторок, четвер і суботу дозволяється риба, і 
тільки в неділю м’ясо і три чаші меду: великим постом сушити (не їсти нічого 
вареного) весь перший тиждень і останній, в інших тижнях сушити понеділок, 
середу і п’ятницю. Супроти сих і подібних вимог зовнішнього режиму чисто 
моральні поучення займають тут другорядне місце і досить бліді: шанувати 
духовних, ченців і “властелів” (начальство), подорожніх і інших; сиріт і вдів 
не відправляти з свого двору з порожніми руками; челядь не лишати без по-
трібного, “наказувати” її без ярості; десятину з усього добра відкладати для 
убогих і духовенства, і под.

Сумною стороною сього християнського аскетизму було його непри-
язне, підозріливе і просто-таки вороже становище до жінки, що виникало з 
страху перед сексуальною “нечистотою”, а виявляло в ідеології християнства 
взагалі, а особливо – християнства візантійського – глибокі впливи Сходу, 
завсіди недовірливого і зневажливого супроти жіноцтва. Наші моралісти-
аскети бачили в жінці живий знаряд диявольського підступу, якнайгостріше 
остерігали від всякого мішаного товариства чоловіків і жінок, від розмов з 
жінками, тим більше – від спільних забав. Се нездорове явище шкідливо 
викривляло здоровий розвиток суспільності, але, на щастя, на нашім ґрунті 
не мало такого успіху, як у Московщині, де впливи візантизму взагалі дійшли 
останніх крайностей.

Другою такою ж прикрою хибою церковного християнства було його 
завзяте ворогування против мистецтва, словесної творчості нецерковного 
характеру і взагалі всякої краси, яка безпосередньо не служить церковному 
культові. Духовенство і його вірні ученики брали за зле словесному мистецтву, 
з одного боку, його поганські елементи, з другого – його свобідну мову, особ-
ливо в трактуванні сексуальних відносин, християнською мораллю звичайно 
замовчуваних. Виходячи від гострих заборон “буєсловія і срамословія і студних 
словес”, допусканих на весіллях, грах і забавах, церковні моралісти доходили 
до осторог від всякого “глумленія” (забави), від музики і якого-небудь спі-
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ву – крім церковного, висловлялись против “баяння басень” – яких-небудь 
оповідань, крім церковних. З сього боку відносин до нецерковного мистецтва 
та поезії наша стара церковність була прикріша, ніж церковність західна, ла-
тинська, і навіть візантійська у себе дома. Ті все-таки з повною толеранцією 
ставились до занять античною літературою1, цінячи в тім певне вишколення, 
потрібне і для церковної людини, особливо для письменника. На Заході таке 
студіювання з літературними цілями античних, латинських поетів молодшим 
кліром стало підставою нової національної поезії у романських народів. 
Нашим клірикам антична (грецька) література зіставалась неприступною, 
народна ж поезія в очах церковників не мала ніякої літературної вартості: її 
поборювано і легковажено. Тому вона розвивалась весь час поза впливами 
освіченого духовенства, годуючись тільки тим, що доходило до неї від нижчої 
церковної верстви, та тим, що вона могла засвоїти з богослуження, коли воно 
поширилось значніше між народом.

Християнізація села. Круг ідей церковного християнства, що його отсе 
постарався я в головнішім схарактеризувати, поширювався в суспільній сфері, 
яка була захоплена новою церквою в перших віках її існування на Україні. Се 
були більші міста, княжі двори, адміністрація, дружина, боярсько-купецька 
верства і той люд, що коло того всього гуртувавсь: прибічна служба і всяка 
челядь, до холопів включно. Державна церква опанувала державний апарат, 
але він був дуже нескладний і малорозгалужений. Опанувала книжність, що 
стояла в службі церкві, державі і тій вищій, аристократичній верстві. Ви-
тиснула свою печать на вищій культурі взагалі, перемігши та асимілювавши2 
інші впливи: західні (католицькі) і орієнтальні (юдаїстичні й мусульманські 
передусім). Але в українських масах, поза більшими міськими центрами, вона 
поширювалась повільно і тяжко. І державна церква, і державний апарат захоп-
лював сі маси слабо. Вони жили своїм життям, приймаючи з усього потроху: 
і з княжого права, і з нової візантійсько-київської культури, і з візантійської 
церкви, пересадженої князями на Русь, але так, як приймали з усіх куль-
турних течій, які переходили через наші краї: беручи те, що вражало їх уяву, 
підходило під їх гадки, знаходило в них щось аналогічне, або відповідало якій 
потребі життя, і свобідно комбінували3 зі своїм старим релігійним світоглядом, 
зі своєю поетичною творчістю, зі своїм мистецтвом і менше всього журились 
православною ортодоксією, що на все те мала свій взірець і правило.

Сто літ по офіціальнім охрещенні Русі “Правила” митрополита Іоанна II 
(1080–1089) констатують, як то ми вже мали нагоду бачити, що люди далі 
“чинять жертви бісам – болотам і криницям”, що прості люди справляють 
весілля “з гудінням (музикою) і плясанням”, без церковного благословення 
і вінчання, вважаючи, що церковний шлюб існує для бояр; до причастя не 

1 Антична література – старинна грецька і римська.
2 Асимілювати – перероблювати на свою подобу.
3 Комбінувати – сполучати.

приходять, а так само, очевидно, обходяться без інших церковних обрядів. 
Володимирова устава, в тій редакції, як тепер її маємо, не старша, мабуть, 
XII в., між провинами, належними до єпископського суду, згадує випадки, 
коли люди моляться “під клунею, в житі або під деревами коло води”. Широко 
розповсюджене і зчаста доповнюване “Слово Христолюбця”, звернене против 
останків поганства, а звісне в відписах XIV в., згадує, що “по Українам” 
(в дальших сторонах) люди все ще служать Перунові, Хорсові, Волосові, 
ставлять трапези Родові і Рожаницям, моляться огневі і под.

Не підлягає сумнівові, що разом з тим сі люди держали вже не одно і з 
християнської обрядовості. На жаль, не маємо ніяких пам’яток, котрі б давали 
перегляд того, як саме поширювавсь між народом християнський культ. Але з 
нинішніх релігійних переказів і пісень, помагаючи собі деякими припадковими 
вказівками старших пам’яток, можна се до певної міри виміркувати.

Очевидно, насамперед, відповідно не пережитому ще магічному світо-
глядові народу, в ужиток його ввійшли ріжні церковно-посвячені речі, яким 
самі церковники надавали чудодійну силу: що вони помагають в хазяйстві, на 
врожай, на худобу, проти хороб і под., отже, ширили між ближчими і дальшим 
народом за відповідну нагороду – так, як і донині то роблять ріжні богомоли, 
пілігрими тощо, продаючи ріжні святощі.

Поширювались за тим ріжні церковні і нібито церковні молитви і за-
кляття (при ближчім розгляді часто виявляють їх старше, передхристиянське 
походження: до старинних поганських заклять, особливо “халдейських”, що 
мали особливу славу, тільки вкладались ріжні християнські ймення, і вони 
набирали таким чином християнського вигляду та йшли в ужиток вже як 
нібито церковні).

Подібно ж заводились імення християнських святих або згадки про хрис-
тиянські події до свійських, передхристиянських молитов і заклять, котрими 
люди помагали собі у всякій потребі. Християнські ймення та образи проторю-
ють собі дорогу також до обрядових пісень. У весільнім обряді, скажім, що з 
такою яскравістю віддає ще тепер старі, передхристиянські форми заключення 
подружжя, поруч старих патронів подружнього союзу виступають Господь, 
Пречиста, Трійця, Спас, ангели і святі, святе Воскресення і святий Понеділок 
(вінчання буває звичайно в неділю, а в понеділок – закінчення весілля). “Не 
війте, вітри, на нашу світлицю, – а в нашій світлиці сам Бог коровай місить, 
Пречиста світить, ангели воду носять, Миколая на поміч просять”, і тому под. 
Так само у величальних піснях, котрими накликується багатство і щастя на 
дім господаря (тепер на святах новорічних, давніше – так само на весняних, 
і при інших святочних оказіях), бачимо наочно, як старі натуралістичні, кос-
мічні уявлення заступаються1 образами християнськими. Напр., в варіантах 
старших до господаревого дому приходить сонце, місяць і дощ; господар їх 
стрічає і приймає; вони сідають при його столі і обіцяють його господарству 

1 Натуралістичні, космічні – природні, взяті з природи.
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ву – крім церковного, висловлялись против “баяння басень” – яких-небудь 
оповідань, крім церковних. З сього боку відносин до нецерковного мистецтва 
та поезії наша стара церковність була прикріша, ніж церковність західна, ла-
тинська, і навіть візантійська у себе дома. Ті все-таки з повною толеранцією 
ставились до занять античною літературою1, цінячи в тім певне вишколення, 
потрібне і для церковної людини, особливо для письменника. На Заході таке 
студіювання з літературними цілями античних, латинських поетів молодшим 
кліром стало підставою нової національної поезії у романських народів. 
Нашим клірикам антична (грецька) література зіставалась неприступною, 
народна ж поезія в очах церковників не мала ніякої літературної вартості: її 
поборювано і легковажено. Тому вона розвивалась весь час поза впливами 
освіченого духовенства, годуючись тільки тим, що доходило до неї від нижчої 
церковної верстви, та тим, що вона могла засвоїти з богослуження, коли воно 
поширилось значніше між народом.

Християнізація села. Круг ідей церковного християнства, що його отсе 
постарався я в головнішім схарактеризувати, поширювався в суспільній сфері, 
яка була захоплена новою церквою в перших віках її існування на Україні. Се 
були більші міста, княжі двори, адміністрація, дружина, боярсько-купецька 
верства і той люд, що коло того всього гуртувавсь: прибічна служба і всяка 
челядь, до холопів включно. Державна церква опанувала державний апарат, 
але він був дуже нескладний і малорозгалужений. Опанувала книжність, що 
стояла в службі церкві, державі і тій вищій, аристократичній верстві. Ви-
тиснула свою печать на вищій культурі взагалі, перемігши та асимілювавши2 
інші впливи: західні (католицькі) і орієнтальні (юдаїстичні й мусульманські 
передусім). Але в українських масах, поза більшими міськими центрами, вона 
поширювалась повільно і тяжко. І державна церква, і державний апарат захоп-
лював сі маси слабо. Вони жили своїм життям, приймаючи з усього потроху: 
і з княжого права, і з нової візантійсько-київської культури, і з візантійської 
церкви, пересадженої князями на Русь, але так, як приймали з усіх куль-
турних течій, які переходили через наші краї: беручи те, що вражало їх уяву, 
підходило під їх гадки, знаходило в них щось аналогічне, або відповідало якій 
потребі життя, і свобідно комбінували3 зі своїм старим релігійним світоглядом, 
зі своєю поетичною творчістю, зі своїм мистецтвом і менше всього журились 
православною ортодоксією, що на все те мала свій взірець і правило.

Сто літ по офіціальнім охрещенні Русі “Правила” митрополита Іоанна II 
(1080–1089) констатують, як то ми вже мали нагоду бачити, що люди далі 
“чинять жертви бісам – болотам і криницям”, що прості люди справляють 
весілля “з гудінням (музикою) і плясанням”, без церковного благословення 
і вінчання, вважаючи, що церковний шлюб існує для бояр; до причастя не 

1 Антична література – старинна грецька і римська.
2 Асимілювати – перероблювати на свою подобу.
3 Комбінувати – сполучати.

приходять, а так само, очевидно, обходяться без інших церковних обрядів. 
Володимирова устава, в тій редакції, як тепер її маємо, не старша, мабуть, 
XII в., між провинами, належними до єпископського суду, згадує випадки, 
коли люди моляться “під клунею, в житі або під деревами коло води”. Широко 
розповсюджене і зчаста доповнюване “Слово Христолюбця”, звернене против 
останків поганства, а звісне в відписах XIV в., згадує, що “по Українам” 
(в дальших сторонах) люди все ще служать Перунові, Хорсові, Волосові, 
ставлять трапези Родові і Рожаницям, моляться огневі і под.

Не підлягає сумнівові, що разом з тим сі люди держали вже не одно і з 
християнської обрядовості. На жаль, не маємо ніяких пам’яток, котрі б давали 
перегляд того, як саме поширювавсь між народом християнський культ. Але з 
нинішніх релігійних переказів і пісень, помагаючи собі деякими припадковими 
вказівками старших пам’яток, можна се до певної міри виміркувати.

Очевидно, насамперед, відповідно не пережитому ще магічному світо-
глядові народу, в ужиток його ввійшли ріжні церковно-посвячені речі, яким 
самі церковники надавали чудодійну силу: що вони помагають в хазяйстві, на 
врожай, на худобу, проти хороб і под., отже, ширили між ближчими і дальшим 
народом за відповідну нагороду – так, як і донині то роблять ріжні богомоли, 
пілігрими тощо, продаючи ріжні святощі.

Поширювались за тим ріжні церковні і нібито церковні молитви і за-
кляття (при ближчім розгляді часто виявляють їх старше, передхристиянське 
походження: до старинних поганських заклять, особливо “халдейських”, що 
мали особливу славу, тільки вкладались ріжні християнські ймення, і вони 
набирали таким чином християнського вигляду та йшли в ужиток вже як 
нібито церковні).

Подібно ж заводились імення християнських святих або згадки про хрис-
тиянські події до свійських, передхристиянських молитов і заклять, котрими 
люди помагали собі у всякій потребі. Християнські ймення та образи проторю-
ють собі дорогу також до обрядових пісень. У весільнім обряді, скажім, що з 
такою яскравістю віддає ще тепер старі, передхристиянські форми заключення 
подружжя, поруч старих патронів подружнього союзу виступають Господь, 
Пречиста, Трійця, Спас, ангели і святі, святе Воскресення і святий Понеділок 
(вінчання буває звичайно в неділю, а в понеділок – закінчення весілля). “Не 
війте, вітри, на нашу світлицю, – а в нашій світлиці сам Бог коровай місить, 
Пречиста світить, ангели воду носять, Миколая на поміч просять”, і тому под. 
Так само у величальних піснях, котрими накликується багатство і щастя на 
дім господаря (тепер на святах новорічних, давніше – так само на весняних, 
і при інших святочних оказіях), бачимо наочно, як старі натуралістичні, кос-
мічні уявлення заступаються1 образами християнськими. Напр., в варіантах 
старших до господаревого дому приходить сонце, місяць і дощ; господар їх 
стрічає і приймає; вони сідають при його столі і обіцяють його господарству 

1 Натуралістичні, космічні – природні, взяті з природи.
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ріжні користі; похваляються один перед другим, хто більше стане в пригоді 
йому або взагалі людям. А поруч того, маємо варіанти християнізовані, де до 
господаря приходить Христос, Пречиста, святі і гостяться у нього. В старих 
піснях на дворі господаря об’являється світове (райське) дерево і наповнює 
двір всяким достатком: худобою, збіжжям і всяким припасом; в новіших се 
робить Бог і святі. В старих піснях оспівувалась будова хати, в котрої вікна 
світило сонце, місяць, звізди. В новіших будується церква, до котрої входить 
Христос, Пречиста, святі, “щоб служити службу за господаря”, і под.

Заразом християнська легенда – оповідання, зачерпнені з Євангелія, 
з Біблії, з церковних відправ, з житій святих і всяких побожних творів та 
апокрифічних повістей, все в більших розмірах домішуються до поетичних 
творів, по певній подібності сплітаються зі старими темами або дають по-
чаток до нових паралельних творів. Християнські свята не тільки зі своїми 
відправами, але із зв’язаними з ними легендами, здобувають місце в річнім 
селянськім крузі. Їх починають пильнувати, комбінують з ними річні відправи 
і забави старого календаря: свято Воведенія і сусідні святця, як то ми бачили, 
попритягали і поділили між собою ріжні обряди, зв’язані з початком нового 
року, інші перейшли на свята Різдва і Йордану, так як весняні зв’язуються з 
Благовіщенням, Великоднем, св. Юрієм і под. Не тільки зв’язуються, але й 
приводять відти ріжні християнські мотиви й подробиці до круга передхрис-
тиянських ідей, що лучилися з сими святами раніше. Робиться се, одначе, 
дуже свобідно, не тримаючись стисло церковної науки. Елементи канонічні 
сполучаються з апокрифічними1 або з мотивами ріжних мандрівних оповідань, 
що ріжними дорогами в ріжних часах заходили до нас. Так от ми бачимо, 
що з християнськими мотивами Різдва і Йордану, оригінально сполученими 
з образами старої нашої поезії й обряду, сплітаються мотиви поганських 
римських новорічних відправ, принесеними до балканських країв римськими 
виселенцями, вояками тощо, з святом П’ятдесятниці – балканські мотиви 
“розалій” і т. п. З святом Воскресенія зв’язуються принесені зі Сходу опо-
відання про індійських брахманів: на “рахманський”2, себто брахманський 
Великдень допливають до “рахманів” останки свяченого, кинені на воду на 
Великдень, і сі праведні люди, що живуть за морем, довідуються з того про 
Христове воскресення і т. ін.

На ґрунті християнського календаря, скомбінованого з ріжними природни-
ми і побутовими явищами місцевого річного круга, виростають нові мітологічні 
поняття і образи. Свячення овочів на Спаса викликає не тільки поняття про 

1 Канонічні писання – прийняті церквою; апокрифічні – нею відкинені як неправо-
вірні, або фальшиві – невірно надписані іменем якогось святого автора, хоч по змісту не 
противні церковній вірі.

2 “Рахманський Великдень”, або “права середа”, 25 день по Великодню, або по-
церковному “Преполовеніє”: середа між Великоднем і Зеленими святами, що святкується 
православною церквою.

недозволеність вживання овочів до сього дня, але й легенду, що Пречиста 
наділяє овочами померших дітей і полишає без сього дарунка дітей тих матін-
кок, які не дотримують сеї заборони. Свято св. Івана Головосіка спричинює 
заборону вживання того дня округлих речей, що нагадують відтяту голову 
святого, і легенди про пригоди, що стрінули людей, котрі того не пильнували. 
З свята Покрови, що припадає на весільний сезон, повстає образ Святої По-
крови, до котрої звертаються дівчата, хотячи віддатися. Святце ап. Симона 
Зилота, другого дня по св. Миколаю (10 мая), через звукову асоціацію дає 
привід вважати сього апостола патроном всякого зілля; заразом він стає 
“батьком св. Миколая” через своє сусідство з ним. Відси повірки: в сей день 
найкраще збирати всяке лікарське зілля, а вживаючи його, треба закликати 
його іменем “Миколиного батька”. Пророк Ілля став не тільки громовником – 
наступником в сій функції бога Перуна, але й опікуном урожаю, що доспіває 
перед його днем: він стереже жита-пшениці, щоб з коріннячка не виломило, 
щоб з колосочка не “видзьобало”. Св. Пантелеймон, що святкується кількома 
днями пізніше, вважається “Палієм”, “Паликопом”: його день треба святити, 
бо інакше святий спалить збіжжя блискавицею. Церковне святце “оновлення 
Царгорода” (11 мая ст. ст.) – в церковній вимові – Царяграда, дало приклад 
до толкування, – мабуть, підданого тою ж меншою церковною братією, що сей 
день треба святкувати на честь “царя града”, – аби не впав град. З’явилась 
таким чином нова космічна постать “царя града” і т. д.

Але особливо густо обростають ріжною легендою, наслідком церковних, 
або нібито церковних, приписів про пости, стримування від праці і під святі 
дні на тижні: неділя, понеділок, середа, п’ятниця. Особливо п’ятниця стає 
живим мітологічним образом. Маса оповідань незвичайної реальності ходить 
по людях про остороги, що дає Свята П’ятниця, приходячи до жінок, аби 
вони не працювали в п’ятницю, особливо не пряли: коли ж ті не слухають і 
працюють, вона карає їх, насипаючи їм в голову відпадків від прядива, і под.

Так на ґрунті фантастичних тем, у величезній масі згромаджених з ріжних 
джерел і перероблених християнським обрядом і легендарною літературою, 
розвивається нова народна фантастика, а з елементів церковних, свійських 
передхристиянських і ріжних замандрованих релігійних мотивів твориться нове 
народне християнство – та релігія, що стала підставою народного світогляду 
в пізніших століттях, аж до нинішніх днів.

Коли ж розвинувся отсей процес християнізації народних мас, і під впли-
вом яких обставин, коли в XI–XII в., в часах розцвіту київської державності, 
ми бачили їх ще далекими й незахопленими впливами державної церкви?

Погнав сей процес, очевидно, економічний упадок великих українських 
міст, помітний від XII в. Занепад міського життя мав наслідком перехід місь-
кого патриціату1 на село. Ті, що давніше вкладали свої засоби в торгівлю або 

1 Патриціат – вища, родовита верства.
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ріжні користі; похваляються один перед другим, хто більше стане в пригоді 
йому або взагалі людям. А поруч того, маємо варіанти християнізовані, де до 
господаря приходить Христос, Пречиста, святі і гостяться у нього. В старих 
піснях на дворі господаря об’являється світове (райське) дерево і наповнює 
двір всяким достатком: худобою, збіжжям і всяким припасом; в новіших се 
робить Бог і святі. В старих піснях оспівувалась будова хати, в котрої вікна 
світило сонце, місяць, звізди. В новіших будується церква, до котрої входить 
Христос, Пречиста, святі, “щоб служити службу за господаря”, і под.

Заразом християнська легенда – оповідання, зачерпнені з Євангелія, 
з Біблії, з церковних відправ, з житій святих і всяких побожних творів та 
апокрифічних повістей, все в більших розмірах домішуються до поетичних 
творів, по певній подібності сплітаються зі старими темами або дають по-
чаток до нових паралельних творів. Християнські свята не тільки зі своїми 
відправами, але із зв’язаними з ними легендами, здобувають місце в річнім 
селянськім крузі. Їх починають пильнувати, комбінують з ними річні відправи 
і забави старого календаря: свято Воведенія і сусідні святця, як то ми бачили, 
попритягали і поділили між собою ріжні обряди, зв’язані з початком нового 
року, інші перейшли на свята Різдва і Йордану, так як весняні зв’язуються з 
Благовіщенням, Великоднем, св. Юрієм і под. Не тільки зв’язуються, але й 
приводять відти ріжні християнські мотиви й подробиці до круга передхрис-
тиянських ідей, що лучилися з сими святами раніше. Робиться се, одначе, 
дуже свобідно, не тримаючись стисло церковної науки. Елементи канонічні 
сполучаються з апокрифічними1 або з мотивами ріжних мандрівних оповідань, 
що ріжними дорогами в ріжних часах заходили до нас. Так от ми бачимо, 
що з християнськими мотивами Різдва і Йордану, оригінально сполученими 
з образами старої нашої поезії й обряду, сплітаються мотиви поганських 
римських новорічних відправ, принесеними до балканських країв римськими 
виселенцями, вояками тощо, з святом П’ятдесятниці – балканські мотиви 
“розалій” і т. п. З святом Воскресенія зв’язуються принесені зі Сходу опо-
відання про індійських брахманів: на “рахманський”2, себто брахманський 
Великдень допливають до “рахманів” останки свяченого, кинені на воду на 
Великдень, і сі праведні люди, що живуть за морем, довідуються з того про 
Христове воскресення і т. ін.

На ґрунті християнського календаря, скомбінованого з ріжними природни-
ми і побутовими явищами місцевого річного круга, виростають нові мітологічні 
поняття і образи. Свячення овочів на Спаса викликає не тільки поняття про 

1 Канонічні писання – прийняті церквою; апокрифічні – нею відкинені як неправо-
вірні, або фальшиві – невірно надписані іменем якогось святого автора, хоч по змісту не 
противні церковній вірі.

2 “Рахманський Великдень”, або “права середа”, 25 день по Великодню, або по-
церковному “Преполовеніє”: середа між Великоднем і Зеленими святами, що святкується 
православною церквою.

недозволеність вживання овочів до сього дня, але й легенду, що Пречиста 
наділяє овочами померших дітей і полишає без сього дарунка дітей тих матін-
кок, які не дотримують сеї заборони. Свято св. Івана Головосіка спричинює 
заборону вживання того дня округлих речей, що нагадують відтяту голову 
святого, і легенди про пригоди, що стрінули людей, котрі того не пильнували. 
З свята Покрови, що припадає на весільний сезон, повстає образ Святої По-
крови, до котрої звертаються дівчата, хотячи віддатися. Святце ап. Симона 
Зилота, другого дня по св. Миколаю (10 мая), через звукову асоціацію дає 
привід вважати сього апостола патроном всякого зілля; заразом він стає 
“батьком св. Миколая” через своє сусідство з ним. Відси повірки: в сей день 
найкраще збирати всяке лікарське зілля, а вживаючи його, треба закликати 
його іменем “Миколиного батька”. Пророк Ілля став не тільки громовником – 
наступником в сій функції бога Перуна, але й опікуном урожаю, що доспіває 
перед його днем: він стереже жита-пшениці, щоб з коріннячка не виломило, 
щоб з колосочка не “видзьобало”. Св. Пантелеймон, що святкується кількома 
днями пізніше, вважається “Палієм”, “Паликопом”: його день треба святити, 
бо інакше святий спалить збіжжя блискавицею. Церковне святце “оновлення 
Царгорода” (11 мая ст. ст.) – в церковній вимові – Царяграда, дало приклад 
до толкування, – мабуть, підданого тою ж меншою церковною братією, що сей 
день треба святкувати на честь “царя града”, – аби не впав град. З’явилась 
таким чином нова космічна постать “царя града” і т. д.

Але особливо густо обростають ріжною легендою, наслідком церковних, 
або нібито церковних, приписів про пости, стримування від праці і під святі 
дні на тижні: неділя, понеділок, середа, п’ятниця. Особливо п’ятниця стає 
живим мітологічним образом. Маса оповідань незвичайної реальності ходить 
по людях про остороги, що дає Свята П’ятниця, приходячи до жінок, аби 
вони не працювали в п’ятницю, особливо не пряли: коли ж ті не слухають і 
працюють, вона карає їх, насипаючи їм в голову відпадків від прядива, і под.

Так на ґрунті фантастичних тем, у величезній масі згромаджених з ріжних 
джерел і перероблених християнським обрядом і легендарною літературою, 
розвивається нова народна фантастика, а з елементів церковних, свійських 
передхристиянських і ріжних замандрованих релігійних мотивів твориться нове 
народне християнство – та релігія, що стала підставою народного світогляду 
в пізніших століттях, аж до нинішніх днів.

Коли ж розвинувся отсей процес християнізації народних мас, і під впли-
вом яких обставин, коли в XI–XII в., в часах розцвіту київської державності, 
ми бачили їх ще далекими й незахопленими впливами державної церкви?

Погнав сей процес, очевидно, економічний упадок великих українських 
міст, помітний від XII в. Занепад міського життя мав наслідком перехід місь-
кого патриціату1 на село. Ті, що давніше вкладали свої засоби в торгівлю або 

1 Патриціат – вища, родовита верства.
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організацію промислу для неї, все більше переносять свій капітал до сільського 
господарства, при тім від половецьких та інших нападів уступаються з ним 
якраз до глухіших сторін, дальше від старих, проторених доріг. За сими панами 
йде на село церква й духовенство як необхідна вже приналежність боярського 
життя. Вони приходять через се до ближчої стичності із селянським життям.

За руїною великих міст в XIII в. приходить окупація польська і литовська 
та позбавляє в більшій або меншій мірі дотеперішніх підстав життя і місцеву 
аристократію (не тільки багацьку, а й урядничу) і єрархію та духовенство. 
Зникають княжі двори. Старі воєводи, намісники та державці сходять на 
підрядних урядників під рукою нових польських або литовських правителів. 
Стара державна церква зістається без опіки, навіть підпадає ріжним репре-
сіям. Міста, котрі не пропали, заливаються привілегійованими католицькими 
колоніями, а православні тубільці терплять ріжні обмеження. Православна 
церква підпадає не раз болючим утискам. Православному духовенству стає 
по містах сутужно, воно старається розміститись по селах та в інтересах і 
свого існування, і своєї церкви можливо заінтересувати сільську людність у 
вірі та церковності: наблизити їх до його розуміння, вишукати в них мотиви 
й елементи, котрі б могли послужити сільському життю на доповнення його 
старої обрядовості – всі ті благословення, посвячення, обходи ріллі, молебні 
на врожай, на дощ, против дощу, против пошесті і т. д.

Се розвивалось тим успішніше і природніше, що сама церква за сей час 
значно одомашнилась. Митрополити перестали приходити з Греції, вони 
спочатку вибирались з місцевих людей, а далі стали фактично призначатись 
польсько-литовським урядом, і на митрополію та на владицтва попадали 
не раз люди дуже мало обцерковлені, не помазані не те що візантійською, 
а навіть і нашою домашньою книжністю. Приплив греків до нашої церкви 
змалів, а далі й зовсім майже спинивсь, і до якого-небудь мішання Царгорода 
до тутешніх церковних справ єрархія почала ставитись неприязно. Церков-
на освіта і творчість наслідком несприятливих обставин підупадала, рівень 
церковної книжності знизився. Через се також духовенство, навіть вище, 
значно зблизилося до місцевого життя, до селянського рівня, його світогляду 
та йшло легше і безоглядніше на всякі уступки йому й толерувало останки 
старої народної обрядовості.

З другого боку, упадок власної державності та всякі репресії, що з тим 
стали спадати на українську, або “руську”, як її тоді називали, народність, 
зробили з старої державної церкви свого роду національний символ: вона стала, 
властиво, одинокою національною установою, яка об’єднувала всі часті і всі 
верстви народу. Тому всі національно свідомі й активні елементи стараються 
обстояти її інтереси, а всім кругам своєї народності, аж до найнижчих – за-
щепити прив’язання до сеї “своєї” церкви, дати відчути її вагу не тільки чисто 
релігійну, але й національну та політичну. А для сього знов-таки треба було 
можливо наблизити її до всіх верств народу й наповнити національним змістом. 

Під сим гаслом потім і пішло й наше культурно-національне відродження в 
XVII в. Менш свідомо і планово се діялось і в попереднім часі.

Отже, сконстатуємо поки що в короткості, що в XIII–XIV в. (часах 
економічного і політичного упадку України) і в XIV–XV в. (під польсько-
литовською окупацією) православна церковність на Україні:

• наповнялась національним змістом;
• ширилась серед селянства;
• старалась наблизитись до нього та його потреб.
Сим пояснюються успіхи християнізації української народної маси, 

опанування церковними мотивами народного життя, релігійного світогляду, 
обряду і творчості, що почалися в сих часах і ще більшої сили дійшли під час 
боротьби за національну церкву в XVI–XVII в.

Одначе з боку народу се не було тут ніякого відречення від свого старо-
го світогляду та переходу на світогляд церковний. Візантійська церковність 
переймалась дуже свобідно, з великою участю поетичного перетворювання, 
і за поміччю такої поетичної інвенції1 творилась нова комбінація старого на-
туралістичного світогляду з православною доктриною та ріжними релігійними 
течіями, які заходили в тих часах на Україну. Сей творчий процес, очевидно, 
не закінчивсь і досі.

Обставини релігійного життя на Україні в XIV–XV в. і ріжні 
течії в нім. Переїзд київського митроп. Максима на постійне життя до 
московських земель в 1299 р. через тодішні політичні обставини послужив 
початком розділу старої Київської митрополії і кінцем одноцільної східно-
європейської русько-візантійської церкви, або, краще сказати, початком її 
кінця. Насамперед галицький князь Лев добивсь в Царгороді поставлення 
окремого митрополита для галицько-волинських земель, або так званої 
“Малої Росії” (ім’я митрополії “всеї Росії” або “Великої Росії” зісталось 
при єпархіях, які лишились при старій митрополії – номінально Київській, 
а фактично якийсь час Володимирській, а потім Московській). Потім ли-
товські князі, що ворогували з московськими і не хотіли, щоб які-небудь їх 
володіння залежали від митрополитів володимиро-московських, теж стали 
добиватись, щоб їм був теж окремий митрополит, і се їм удавалось часом. Бо 
митрополити “всеї Русі” та їх протектори – московські князі з свого боку 
робили всякі заходи і в Царгороді, і на місці, щоб не допускати до іменування 
таких окремих митрополитів. Тому протягом всього XIV і першої половини 
XV в. то всі єпархії старої Київської митрополії об’єднувались під властю 
“митрополитів всеї Росії” (котрі в такім разі старались зазначити, що вони 
не сидять виключно в Москві, й більше їздили по своїх єпархіях), то діс-
тавали осібних митрополитів на якийсь час. Після того, як Вел. князівство 
Литовське об’єдналося з Польщею, в 1380-х рp., окремих митрополитів 

1 Інвенція – винахід, вигадка.
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організацію промислу для неї, все більше переносять свій капітал до сільського 
господарства, при тім від половецьких та інших нападів уступаються з ним 
якраз до глухіших сторін, дальше від старих, проторених доріг. За сими панами 
йде на село церква й духовенство як необхідна вже приналежність боярського 
життя. Вони приходять через се до ближчої стичності із селянським життям.

За руїною великих міст в XIII в. приходить окупація польська і литовська 
та позбавляє в більшій або меншій мірі дотеперішніх підстав життя і місцеву 
аристократію (не тільки багацьку, а й урядничу) і єрархію та духовенство. 
Зникають княжі двори. Старі воєводи, намісники та державці сходять на 
підрядних урядників під рукою нових польських або литовських правителів. 
Стара державна церква зістається без опіки, навіть підпадає ріжним репре-
сіям. Міста, котрі не пропали, заливаються привілегійованими католицькими 
колоніями, а православні тубільці терплять ріжні обмеження. Православна 
церква підпадає не раз болючим утискам. Православному духовенству стає 
по містах сутужно, воно старається розміститись по селах та в інтересах і 
свого існування, і своєї церкви можливо заінтересувати сільську людність у 
вірі та церковності: наблизити їх до його розуміння, вишукати в них мотиви 
й елементи, котрі б могли послужити сільському життю на доповнення його 
старої обрядовості – всі ті благословення, посвячення, обходи ріллі, молебні 
на врожай, на дощ, против дощу, против пошесті і т. д.

Се розвивалось тим успішніше і природніше, що сама церква за сей час 
значно одомашнилась. Митрополити перестали приходити з Греції, вони 
спочатку вибирались з місцевих людей, а далі стали фактично призначатись 
польсько-литовським урядом, і на митрополію та на владицтва попадали 
не раз люди дуже мало обцерковлені, не помазані не те що візантійською, 
а навіть і нашою домашньою книжністю. Приплив греків до нашої церкви 
змалів, а далі й зовсім майже спинивсь, і до якого-небудь мішання Царгорода 
до тутешніх церковних справ єрархія почала ставитись неприязно. Церков-
на освіта і творчість наслідком несприятливих обставин підупадала, рівень 
церковної книжності знизився. Через се також духовенство, навіть вище, 
значно зблизилося до місцевого життя, до селянського рівня, його світогляду 
та йшло легше і безоглядніше на всякі уступки йому й толерувало останки 
старої народної обрядовості.

З другого боку, упадок власної державності та всякі репресії, що з тим 
стали спадати на українську, або “руську”, як її тоді називали, народність, 
зробили з старої державної церкви свого роду національний символ: вона стала, 
властиво, одинокою національною установою, яка об’єднувала всі часті і всі 
верстви народу. Тому всі національно свідомі й активні елементи стараються 
обстояти її інтереси, а всім кругам своєї народності, аж до найнижчих – за-
щепити прив’язання до сеї “своєї” церкви, дати відчути її вагу не тільки чисто 
релігійну, але й національну та політичну. А для сього знов-таки треба було 
можливо наблизити її до всіх верств народу й наповнити національним змістом. 

Під сим гаслом потім і пішло й наше культурно-національне відродження в 
XVII в. Менш свідомо і планово се діялось і в попереднім часі.

Отже, сконстатуємо поки що в короткості, що в XIII–XIV в. (часах 
економічного і політичного упадку України) і в XIV–XV в. (під польсько-
литовською окупацією) православна церковність на Україні:

• наповнялась національним змістом;
• ширилась серед селянства;
• старалась наблизитись до нього та його потреб.
Сим пояснюються успіхи християнізації української народної маси, 

опанування церковними мотивами народного життя, релігійного світогляду, 
обряду і творчості, що почалися в сих часах і ще більшої сили дійшли під час 
боротьби за національну церкву в XVI–XVII в.

Одначе з боку народу се не було тут ніякого відречення від свого старо-
го світогляду та переходу на світогляд церковний. Візантійська церковність 
переймалась дуже свобідно, з великою участю поетичного перетворювання, 
і за поміччю такої поетичної інвенції1 творилась нова комбінація старого на-
туралістичного світогляду з православною доктриною та ріжними релігійними 
течіями, які заходили в тих часах на Україну. Сей творчий процес, очевидно, 
не закінчивсь і досі.

Обставини релігійного життя на Україні в XIV–XV в. і ріжні 
течії в нім. Переїзд київського митроп. Максима на постійне життя до 
московських земель в 1299 р. через тодішні політичні обставини послужив 
початком розділу старої Київської митрополії і кінцем одноцільної східно-
європейської русько-візантійської церкви, або, краще сказати, початком її 
кінця. Насамперед галицький князь Лев добивсь в Царгороді поставлення 
окремого митрополита для галицько-волинських земель, або так званої 
“Малої Росії” (ім’я митрополії “всеї Росії” або “Великої Росії” зісталось 
при єпархіях, які лишились при старій митрополії – номінально Київській, 
а фактично якийсь час Володимирській, а потім Московській). Потім ли-
товські князі, що ворогували з московськими і не хотіли, щоб які-небудь їх 
володіння залежали від митрополитів володимиро-московських, теж стали 
добиватись, щоб їм був теж окремий митрополит, і се їм удавалось часом. Бо 
митрополити “всеї Русі” та їх протектори – московські князі з свого боку 
робили всякі заходи і в Царгороді, і на місці, щоб не допускати до іменування 
таких окремих митрополитів. Тому протягом всього XIV і першої половини 
XV в. то всі єпархії старої Київської митрополії об’єднувались під властю 
“митрополитів всеї Росії” (котрі в такім разі старались зазначити, що вони 
не сидять виключно в Москві, й більше їздили по своїх єпархіях), то діс-
тавали осібних митрополитів на якийсь час. Після того, як Вел. князівство 
Литовське об’єдналося з Польщею, в 1380-х рp., окремих митрополитів 

1 Інвенція – винахід, вигадка.
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для земель галицько-волинських, а окремих – для українських і білоруських 
єпархій В. кн. Литовського більше не ставилось: сі всі землі разом діставали 
окремих митрополитів від часу до часу – і тоді польсько-литовське прави-
тельство, звичайно, старалось нахилити їх до послушності папі, з чого, одначе, 
не виходило нічого. Сі митрополити здебільшого посилались на посвячення з 
краю1. Але часом патріархам удавалось накинути на митрополію і кого-небудь 
зі своїх царгородських.

Такий переходовий стан речей закінчивсь після Флорентійської унії та 
її неудачі.

В 1430-х рр. візантійський уряд разом з патріархом заходились коло унії 
грецької церкви з латинською, щоб за се дістати із Заходу порятунок Візантії 
против турків, і в зв’язку з сим планом прислали на опорожнену митрополію 
свого вірного чоловіка, Ісидора. Перейнявши під свою владу всі єпархії ста-
рої митрополії, він виїхав на собор і в 1440 р. повернув відти на свої дієцезії 
уніятом і кардиналом. Але, проголосивши унію, він тут не утримавсь і мусив 
рятуватись утечею. На його місце був присланий від папи митрополитом Гри-
горій, і він кінець кінцем дістав потвердження від патріарха (вже не уніята) 
та фактично став митрополитом в єпархіях Литви і Польщі, тимчасом як в 
Москві ставлено своїх митрополитів на місці.

Від того часу в Москві ставлено митрополитів собором єпископів і свячено 
по одержанні затвердження від вел. князя. В землях українських і білоруських 
теж вважалось нормальним, щоб митрополита вибирано собором єпископів 
і православних князів та панів, по затвердженні вел. князем литовським (він 
же був королем польським звичайно) прошено благословення патріарха і по 
сім свячено собором єпископів. Але фактично все більше сходило на при-
значення митрополитів вел. князем-королем, по чім автоматично приходило 
благословення патріарха. Але й така мінімальна залежність від патріархату 
правительству не подобалась, воно старалось привести свою митрополію до 
унії з Римом, невважаючи на опозицію громадянства, і тільки політична лекція 
з боку вел. князя московського, що під гаслом боротьби против унії на початку 
XVI в. зарвав від Вел. кн. Литовського добру смугу пограничних земель, 
змусила його на довший час лишити плани унії – аж до 1590-х pp. Могло 
воно зате з приємністю констатувати, що фактично залежність від патріархату 
зійшла на просту формальність і митрополити в дійсності далеко більше раху-
ються з волею і бажаннями свого уряду, ніж оглядаються на патріарха. Були 

1 Митрополити в XIV–XV в. частіше вибирались в краю, на Україні і Білорусі, і 
тільки їздили потім до Царгорода – одержати посвячення від патріарха царгородського. 
Але часом  патріархи, як то давніш бувало, і тепер присилали своїх кандидатів; таким 
був царгородський ігумен Ісидор, дуже освічений і талановитий грек, котрого патріарх 
прислав 1437 р. на опорожнену митрополію руську в дуже відповідальний момент, коли 
треба було для рятування Візантії перевести унію східної, грецької церкви з західною, 
латинською, щоб одержати воєнну поміч від папи і католицьких володарів.

то, як уже було зазначено, здебільшого люди досить мало, або й зовсім не 
церковні, які на єрархічних гідностях шукали багатства і вигоди, гарних доходів 
з митрополитальних маєтків для себе і своїх служебників. Їх господарення, з 
свого боку, теж немало причинилось до загального упадку церковної освіти, 
дисципліни і моральності, спричиненого збігом ріжних некорисних обставин: 
крім упадку української державності, занепадом аристократії, слабим розвоєм 
міського життя, переходом під турецьку владу балканських держав, що по-
тягнув за собою загальний занепад візантійсько-слов’янської культури, і т. п.

Перед тим, при кінці XIV і в першій половині XV в., візантійське 
письменство пережило свій пізній розцвіт, свій “срібний вік” на слов’янськім 
і зокрема нашім, українськім, ґрунті. Рух був не стільки літературний, як 
більше книжницький, бо самостійної творчості в нім було дуже мало, а голов-
на енергія виявлялася у відсвіженні старшого книжного запасу, справленні 
давніших перекладів, що через кількавікове копіювання понабирались ріжних 
помилок, доповненні його новими перекладами з грецьких первотворів, та 
незвісними доти слов’янськими творами, що повстали в інших слов’янських 
краях, та уставленні одностайної правописі, одним словом, – реставруванні та 
збагачуванні старшої візантійсько-слов’янської церковної скарбниці. Першими 
огнищами сього скромного руху були царгородські та афонські монастирі1, 
де пробували ченці з ріжних слов’янських країв в тісній стичності з ученими 
грецькими книжниками і в можності користання з багатих книгозборів. Особ-
ливо “Свята Гора” афонська, що в XIII–XIV в. пережила період свого най-
вищого розцвіту як школа відродженого східного (синайського) аскетичного 
містицизму, і заразом як найбільший центр теологічної книжності. Відси сі 
аскетичні і книжні течії були перенесені до Болгарії, перед її переходом під 
турецьку владу, в другій половині XIV в. Діяльність болгарського патріарха 
Євтимія, “великого художника словенських письмен”, як його величає ученик, 
була до певної міри епохою в тодішній словенській книжності, а два визначні 
представники її – земляки і приятелі Євтимія, Кипріян і його братанич Гри-
горій Цамблак, що були митрополитами у нас при кінці XIV і в першій чверті 
XV в., своїми впливами приложились до його прищеплення і нашим краям 
здобутків та інтересів, видвигнених сим рухом. В тім же напрямі працювали 
ріжні учені монахи з наших сторін, які пробували в монастирях царгородських і 
афонських. Але загалом у нас сей рух не відбивсь так сильно і не лишив таких 
глибших слідів, як у землях московських: ті зіставались іще під непохитними 
впливами візантійства, наші ж краї, очевидно, визволялись з-під сього впливу 

1 Афон або Атос, інакше “Свята Гора”, монаша республіка на Архіпелагу – союз 
монастирів, що виключно займають сей малий гірський півострів; він відіграв велику ролю 
в релігійнім і культурнім житті східної церкви, і української зокрема, особливо у вказа-
них XIII–XIV в., як огнище нового аскетичного містицизму, що легковажив собі всяку 
практичну діяльність, навіть молитви і обряди, а головну вагу надавав безпосередньому 
єднанню з Богом через скуплення гадки.
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для земель галицько-волинських, а окремих – для українських і білоруських 
єпархій В. кн. Литовського більше не ставилось: сі всі землі разом діставали 
окремих митрополитів від часу до часу – і тоді польсько-литовське прави-
тельство, звичайно, старалось нахилити їх до послушності папі, з чого, одначе, 
не виходило нічого. Сі митрополити здебільшого посилались на посвячення з 
краю1. Але часом патріархам удавалось накинути на митрополію і кого-небудь 
зі своїх царгородських.

Такий переходовий стан речей закінчивсь після Флорентійської унії та 
її неудачі.

В 1430-х рр. візантійський уряд разом з патріархом заходились коло унії 
грецької церкви з латинською, щоб за се дістати із Заходу порятунок Візантії 
против турків, і в зв’язку з сим планом прислали на опорожнену митрополію 
свого вірного чоловіка, Ісидора. Перейнявши під свою владу всі єпархії ста-
рої митрополії, він виїхав на собор і в 1440 р. повернув відти на свої дієцезії 
уніятом і кардиналом. Але, проголосивши унію, він тут не утримавсь і мусив 
рятуватись утечею. На його місце був присланий від папи митрополитом Гри-
горій, і він кінець кінцем дістав потвердження від патріарха (вже не уніята) 
та фактично став митрополитом в єпархіях Литви і Польщі, тимчасом як в 
Москві ставлено своїх митрополитів на місці.

Від того часу в Москві ставлено митрополитів собором єпископів і свячено 
по одержанні затвердження від вел. князя. В землях українських і білоруських 
теж вважалось нормальним, щоб митрополита вибирано собором єпископів 
і православних князів та панів, по затвердженні вел. князем литовським (він 
же був королем польським звичайно) прошено благословення патріарха і по 
сім свячено собором єпископів. Але фактично все більше сходило на при-
значення митрополитів вел. князем-королем, по чім автоматично приходило 
благословення патріарха. Але й така мінімальна залежність від патріархату 
правительству не подобалась, воно старалось привести свою митрополію до 
унії з Римом, невважаючи на опозицію громадянства, і тільки політична лекція 
з боку вел. князя московського, що під гаслом боротьби против унії на початку 
XVI в. зарвав від Вел. кн. Литовського добру смугу пограничних земель, 
змусила його на довший час лишити плани унії – аж до 1590-х pp. Могло 
воно зате з приємністю констатувати, що фактично залежність від патріархату 
зійшла на просту формальність і митрополити в дійсності далеко більше раху-
ються з волею і бажаннями свого уряду, ніж оглядаються на патріарха. Були 

1 Митрополити в XIV–XV в. частіше вибирались в краю, на Україні і Білорусі, і 
тільки їздили потім до Царгорода – одержати посвячення від патріарха царгородського. 
Але часом  патріархи, як то давніш бувало, і тепер присилали своїх кандидатів; таким 
був царгородський ігумен Ісидор, дуже освічений і талановитий грек, котрого патріарх 
прислав 1437 р. на опорожнену митрополію руську в дуже відповідальний момент, коли 
треба було для рятування Візантії перевести унію східної, грецької церкви з західною, 
латинською, щоб одержати воєнну поміч від папи і католицьких володарів.

то, як уже було зазначено, здебільшого люди досить мало, або й зовсім не 
церковні, які на єрархічних гідностях шукали багатства і вигоди, гарних доходів 
з митрополитальних маєтків для себе і своїх служебників. Їх господарення, з 
свого боку, теж немало причинилось до загального упадку церковної освіти, 
дисципліни і моральності, спричиненого збігом ріжних некорисних обставин: 
крім упадку української державності, занепадом аристократії, слабим розвоєм 
міського життя, переходом під турецьку владу балканських держав, що по-
тягнув за собою загальний занепад візантійсько-слов’янської культури, і т. п.

Перед тим, при кінці XIV і в першій половині XV в., візантійське 
письменство пережило свій пізній розцвіт, свій “срібний вік” на слов’янськім 
і зокрема нашім, українськім, ґрунті. Рух був не стільки літературний, як 
більше книжницький, бо самостійної творчості в нім було дуже мало, а голов-
на енергія виявлялася у відсвіженні старшого книжного запасу, справленні 
давніших перекладів, що через кількавікове копіювання понабирались ріжних 
помилок, доповненні його новими перекладами з грецьких первотворів, та 
незвісними доти слов’янськими творами, що повстали в інших слов’янських 
краях, та уставленні одностайної правописі, одним словом, – реставруванні та 
збагачуванні старшої візантійсько-слов’янської церковної скарбниці. Першими 
огнищами сього скромного руху були царгородські та афонські монастирі1, 
де пробували ченці з ріжних слов’янських країв в тісній стичності з ученими 
грецькими книжниками і в можності користання з багатих книгозборів. Особ-
ливо “Свята Гора” афонська, що в XIII–XIV в. пережила період свого най-
вищого розцвіту як школа відродженого східного (синайського) аскетичного 
містицизму, і заразом як найбільший центр теологічної книжності. Відси сі 
аскетичні і книжні течії були перенесені до Болгарії, перед її переходом під 
турецьку владу, в другій половині XIV в. Діяльність болгарського патріарха 
Євтимія, “великого художника словенських письмен”, як його величає ученик, 
була до певної міри епохою в тодішній словенській книжності, а два визначні 
представники її – земляки і приятелі Євтимія, Кипріян і його братанич Гри-
горій Цамблак, що були митрополитами у нас при кінці XIV і в першій чверті 
XV в., своїми впливами приложились до його прищеплення і нашим краям 
здобутків та інтересів, видвигнених сим рухом. В тім же напрямі працювали 
ріжні учені монахи з наших сторін, які пробували в монастирях царгородських і 
афонських. Але загалом у нас сей рух не відбивсь так сильно і не лишив таких 
глибших слідів, як у землях московських: ті зіставались іще під непохитними 
впливами візантійства, наші ж краї, очевидно, визволялись з-під сього впливу 

1 Афон або Атос, інакше “Свята Гора”, монаша республіка на Архіпелагу – союз 
монастирів, що виключно займають сей малий гірський півострів; він відіграв велику ролю 
в релігійнім і культурнім житті східної церкви, і української зокрема, особливо у вказа-
них XIII–XIV в., як огнище нового аскетичного містицизму, що легковажив собі всяку 
практичну діяльність, навіть молитви і обряди, а головну вагу надавав безпосередньому 
єднанню з Богом через скуплення гадки.
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все більше, і всякі його відродження у нас досить скоро переминали. Інші течії 
все більше брали гору над сими візантійськими впливами.

Одну таку течію серед вищих, книжних верств українського громадянства 
XV в. відкриває, або, точніше буде сказати, натякає на існування її – так 
звана “єресь жидовствуючих”, юдаїзантів, що в другій половині того століття 
була занесена з Києва до Новгорода, знайшла там чимало прихильників, 
відти перекинулась до Москви і наробила великого розголосу в московській 
церкві. Процес, переведений там над сими єретиками в 1490 p., закидав їм, 
що вони не признавали Ісуса Христа Сином Божим, зневажливо відзивались 
про Нього й Пречисту, не вірили ні воскресенню, ні вознесенню, не шанували 
святих, а суботу тримали вище неділі – воскресення. Першим проповідни-
ком сеї єресі в Новгороді називано київського “жидовина Схарію”, що був 
людиною, близькою до київського княжича Михайла Олельковича і з ним 
разом приїхав до Новгорода в 1470 p., а потім “з Литви” (себто з земель 
українських або білоруських) приїхали ще два жиди, які разом зі Схарією 
навернули, мовляв, на жидівську віру багато новгородців з духовних і взагалі 
культурніших людей.

Чогось певнішого про науку сих єретиків не знаємо. Але перегляд книг, 
котрі пішли від них в Новгороді та Москві, показує, що в руках їх були ріжні 
середньовічні писання по філософії, космографії і астрології, жидівських авто-
рів: підручник логіки і метафізики Мойсея Маймоніда, XII в., астрологічний 
підручник, т. зв. “Шестокрил”, зложений одним жидівським письменни-
ком з Італії, XIV в., й ін. Мова сих книг має явні познаки “литовського”, 
себто українсько-білоруського походження. Розбираючи їх зміст і звістки 
про діяльність єретиків в Новгороді, дослідники приходять до висліду, що 
властивого “жидівства” в “єресі” не помітно: єретики з Києва і “Литви” 
були, мабуть, просто представники певного руху між тодішньою українською 
та білоруською інтелігенцією, що не задоволялась старою візантійською 
книжністю та церковною наукою і шукала чогось новішого та свіжішого. 
Ставлять сей рух у зв’язок із сучасним чеським гуситством (таборитами), з 
котрими були зв’язки в українсько-білоруських панів. Інші припускають в 
тім відгомони італійського Відродження1. На новгородськім ґрунті сі єретики 
між іншим виступали против розповсюдненого тоді вичікування кінця світу з 
кінцем сьомої тисячі літ від сотворення світу (1492 p.): сим роком кінчалась 
пасхалія, себто виказ, котрого дня припадає Пасха, і духовенство наказувало 
вірним готуватись до кінця світу і приходу антихриста. Єретики виясняли 
всю конвенціональність2 церковного літочислення, з котрого виходили сі 
віщування, і до сього, мабуть, і вживали астрологічних та космографічних 
підручників жидівсько-арабського походження.

1 Італійське Відродження – рух, що виявився головно в літературі й мистецтві: по-
ворот від середньовічної церковності до античної, греко-римської культури.

2 Конвенціональний – умовний, умовлений, а не дійсний.

Кінець кінцем, на основі сих скупих відомостей, якими розпоряджаємо 
про сю єресь, і згадок про “Литву” і Київ як її вітчину, одно, що можемо 
сказати з деякою певністю, що в другій половині [XV в.] на Україні між 
тамошньою інтелігенцією був якийсь інтелектуальний рух, що виявляв себе 
незадоволенням церковною ортодоксією і візантійською книжністю, мав ха-
рактер раціоналістичний, звертавсь до питань метафізичних1, для сих студій 
вироблялася в сих гуртках і нова філософічна мова, цілком відмінна від старої, 
книжної, болгарсько-руської. В сім русі брали якусь участь жиди (вихрести, 
як думають), і вони-то звертали увагу сих вільнодумців на звісну їм середньо-
вічну жидівську літературу.

Студії народної словесності відкривають інші течії, що приблизно в тих же 
віках пройшли по нашім народі, захопивши його далеко сильніше та лишили 
в нім глибші сліди, хоча й не були записані в наших пам’ятках.

Одна – се дуалістична концепція2, котру зв’язують з болгарським бого-
мильством. В часах Другого Болгарського царства, у XIII–XIV в., дуаліс-
тичні секти, так звані богомильські або маніхейські, дійшли були там великої 
популярності в балканських краях, тож, маючи на увазі, що в сих часах і в 
нашім народі понаростали вже інтереси до питань християнської доктрини та 
обряду, представляється досить правдоподібним, що сі дуалістичні ідеї серед 
нашої людності поширювались через ріжних прочан, старців-співаків і под., 
власне, в сих часах – в XIII, XIV і XV в.

Книжності богомильської взагалі майже не заховалось. Пропаганда 
богомильських думок як почалась, так і продовжувалась усною дорогою, 
і саме між нижчими верствами, серед котрих вони мали особливий послух. 
Джерелом їх уважають іранський дуалізм, доктрину Заратустри, відроджену 
в III в. по Христі в т. зв. маніхействі і пізніше пересаджену на Балкани під 
іменем павлікіанства. Від IX в. вона починає поширюватись серед болгарської 
людності, далі – між сербською і під іменем “болгарської віри” розходить-
ся далеко по Західній Європі. Основою її було представлення світу й його 
життя результатом боротьби доброї і лихої сили, Бога і Сатанаїла. При тім 
радикальніші течії вважали людину і весь видимий світ твором Сатанаїла і 
його самого вважали елементом одвічним і від Бога не залежним, тимчасом 
як концепції, ближчі до християнської, признавали за Сатанаїлом ролю під-
ряднішу. Але сі і ті сходились в погляді, що злі сторони світового ладу по-
ходять з сього лихого джерела, і зачисляли сюди і державний лад, і соціальні 
відносини, і офіціальну церкву з її обрядами і службами. Безсумнівно, сим 
вони й брали за серце простий люд, що виступали дуже різко і безоглядно 
против правительства, “властелів”, духовенства, підбурювали бідноту против 
багачів і т. ін., а для поширення своїх поглядів користувались “байками”, на 

1 Раціоналістичний – розумовий, що виходить від науки, від досвіду, а не від віри. 
Метафізичний – що займається розв’язкою основних питань буття дорогою розумування.

2 Концепція – система, спосіб розв’язки питання.
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все більше, і всякі його відродження у нас досить скоро переминали. Інші течії 
все більше брали гору над сими візантійськими впливами.

Одну таку течію серед вищих, книжних верств українського громадянства 
XV в. відкриває, або, точніше буде сказати, натякає на існування її – так 
звана “єресь жидовствуючих”, юдаїзантів, що в другій половині того століття 
була занесена з Києва до Новгорода, знайшла там чимало прихильників, 
відти перекинулась до Москви і наробила великого розголосу в московській 
церкві. Процес, переведений там над сими єретиками в 1490 p., закидав їм, 
що вони не признавали Ісуса Христа Сином Божим, зневажливо відзивались 
про Нього й Пречисту, не вірили ні воскресенню, ні вознесенню, не шанували 
святих, а суботу тримали вище неділі – воскресення. Першим проповідни-
ком сеї єресі в Новгороді називано київського “жидовина Схарію”, що був 
людиною, близькою до київського княжича Михайла Олельковича і з ним 
разом приїхав до Новгорода в 1470 p., а потім “з Литви” (себто з земель 
українських або білоруських) приїхали ще два жиди, які разом зі Схарією 
навернули, мовляв, на жидівську віру багато новгородців з духовних і взагалі 
культурніших людей.

Чогось певнішого про науку сих єретиків не знаємо. Але перегляд книг, 
котрі пішли від них в Новгороді та Москві, показує, що в руках їх були ріжні 
середньовічні писання по філософії, космографії і астрології, жидівських авто-
рів: підручник логіки і метафізики Мойсея Маймоніда, XII в., астрологічний 
підручник, т. зв. “Шестокрил”, зложений одним жидівським письменни-
ком з Італії, XIV в., й ін. Мова сих книг має явні познаки “литовського”, 
себто українсько-білоруського походження. Розбираючи їх зміст і звістки 
про діяльність єретиків в Новгороді, дослідники приходять до висліду, що 
властивого “жидівства” в “єресі” не помітно: єретики з Києва і “Литви” 
були, мабуть, просто представники певного руху між тодішньою українською 
та білоруською інтелігенцією, що не задоволялась старою візантійською 
книжністю та церковною наукою і шукала чогось новішого та свіжішого. 
Ставлять сей рух у зв’язок із сучасним чеським гуситством (таборитами), з 
котрими були зв’язки в українсько-білоруських панів. Інші припускають в 
тім відгомони італійського Відродження1. На новгородськім ґрунті сі єретики 
між іншим виступали против розповсюдненого тоді вичікування кінця світу з 
кінцем сьомої тисячі літ від сотворення світу (1492 p.): сим роком кінчалась 
пасхалія, себто виказ, котрого дня припадає Пасха, і духовенство наказувало 
вірним готуватись до кінця світу і приходу антихриста. Єретики виясняли 
всю конвенціональність2 церковного літочислення, з котрого виходили сі 
віщування, і до сього, мабуть, і вживали астрологічних та космографічних 
підручників жидівсько-арабського походження.

1 Італійське Відродження – рух, що виявився головно в літературі й мистецтві: по-
ворот від середньовічної церковності до античної, греко-римської культури.

2 Конвенціональний – умовний, умовлений, а не дійсний.

Кінець кінцем, на основі сих скупих відомостей, якими розпоряджаємо 
про сю єресь, і згадок про “Литву” і Київ як її вітчину, одно, що можемо 
сказати з деякою певністю, що в другій половині [XV в.] на Україні між 
тамошньою інтелігенцією був якийсь інтелектуальний рух, що виявляв себе 
незадоволенням церковною ортодоксією і візантійською книжністю, мав ха-
рактер раціоналістичний, звертавсь до питань метафізичних1, для сих студій 
вироблялася в сих гуртках і нова філософічна мова, цілком відмінна від старої, 
книжної, болгарсько-руської. В сім русі брали якусь участь жиди (вихрести, 
як думають), і вони-то звертали увагу сих вільнодумців на звісну їм середньо-
вічну жидівську літературу.

Студії народної словесності відкривають інші течії, що приблизно в тих же 
віках пройшли по нашім народі, захопивши його далеко сильніше та лишили 
в нім глибші сліди, хоча й не були записані в наших пам’ятках.

Одна – се дуалістична концепція2, котру зв’язують з болгарським бого-
мильством. В часах Другого Болгарського царства, у XIII–XIV в., дуаліс-
тичні секти, так звані богомильські або маніхейські, дійшли були там великої 
популярності в балканських краях, тож, маючи на увазі, що в сих часах і в 
нашім народі понаростали вже інтереси до питань християнської доктрини та 
обряду, представляється досить правдоподібним, що сі дуалістичні ідеї серед 
нашої людності поширювались через ріжних прочан, старців-співаків і под., 
власне, в сих часах – в XIII, XIV і XV в.

Книжності богомильської взагалі майже не заховалось. Пропаганда 
богомильських думок як почалась, так і продовжувалась усною дорогою, 
і саме між нижчими верствами, серед котрих вони мали особливий послух. 
Джерелом їх уважають іранський дуалізм, доктрину Заратустри, відроджену 
в III в. по Христі в т. зв. маніхействі і пізніше пересаджену на Балкани під 
іменем павлікіанства. Від IX в. вона починає поширюватись серед болгарської 
людності, далі – між сербською і під іменем “болгарської віри” розходить-
ся далеко по Західній Європі. Основою її було представлення світу й його 
життя результатом боротьби доброї і лихої сили, Бога і Сатанаїла. При тім 
радикальніші течії вважали людину і весь видимий світ твором Сатанаїла і 
його самого вважали елементом одвічним і від Бога не залежним, тимчасом 
як концепції, ближчі до християнської, признавали за Сатанаїлом ролю під-
ряднішу. Але сі і ті сходились в погляді, що злі сторони світового ладу по-
ходять з сього лихого джерела, і зачисляли сюди і державний лад, і соціальні 
відносини, і офіціальну церкву з її обрядами і службами. Безсумнівно, сим 
вони й брали за серце простий люд, що виступали дуже різко і безоглядно 
против правительства, “властелів”, духовенства, підбурювали бідноту против 
багачів і т. ін., а для поширення своїх поглядів користувались “байками”, на 

1 Раціоналістичний – розумовий, що виходить від науки, від досвіду, а не від віри. 
Метафізичний – що займається розв’язкою основних питань буття дорогою розумування.

2 Концепція – система, спосіб розв’язки питання.
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свій лад перероблюючи християнські легенди, особливо апокрифічні, і тим 
способом мали чималий вплив на народну творчість.

В нашій народній словесності ся дуалістична концепція особливо яскраво 
відбилася в космогонічних легендах1: про те, як Бог на спілку з Сатанаїлом 
творив світ. В оповіданнях, наближених до крайнього богомильства, все 
матеріальне належить Сатанаїлові – “Божому побратимові”. Бог мусить 
всілякими штуками видурювати від нього ріжні речі, потрібні чоловікові, 
котрим Бог спеціально опікується. За право працювати на землі, котра на-
лежить Сатанаїлові, чоловік з усім потомством попадає в неволю дому, і Бог 
посилає Христа, щоб визволити з аду душі померші. Сатанаїл нагніваний на 
Бога, хоче його замкнути в ланцюги, але сам попадає до них і буде в них сидіти 
до кінця світу, а тим часом тільки “юдить” людей на Бога. В світі йде таким 
чином неустанна боротьба Бога з Сатаною: ся ідея розвивається в легендах 
про громовиків (особливо Іллю пророка) та богатирів, що помагають Богові 
і громовикам бити чортів; такими народна творчість представляє навіть своїх 
історичних героїв: славного Мазепиного суперника Палія, галицького Дов-
буша і под. В поменших фрагментах і більших серіях маємо таким чином цілу 
теологічно-космогонічну систему, скомпоновану з дуалістичного становища, 
що не раз доволі близько підходить до “Книги св. Іоанна” – єретичної біблії 
західних дуалістів (розгалужень болгарського богомильства в романських 
краях: т. зв. катарів, вальденсів і под.) – тільки що у нас вона не була зведена 
до такої систематичної форми.

Цікаво, що фрагменти найбільш яскраві і популярні походять з прикарпат-
ських сторін. Вони дають здогадуватись, що популяризатори сеї дуалістичної 
доктрини мали колись чималий успіх на Україні і спеціально – в її західних 
частях. Найбільшу ролю в сій популяризації надавано ватагам пілігримів, 
“каліків” (се слово виводять з грецької назви для пілігримського обув’я), що 
ходили через балканські краї до Царгорода, Атоса, Єрусалима, Барі (мощів 
св. Миколая) та набиралися в сій дорозі богомильських “байок”, закрашених 
гострим протестом против соціальних кривд, що викликав увагу і симпатії на-
роду. (Напр., в теперішніх оповіданнях про визволення Христом душ з пекла 
Сатана плаче, що зіставсь без підданих, а Христос потішає його, що ад ще 
наповниться “уверх”, і то найбільшими панами і всіми тими, що гоноруються 
на сім світі).

Другу інтересну вказівку дають популярні апокрифи про святкування 
неділі і п’ятниці та легенди, зв’язані з сими святами. “Лист Небесний”, або 
“Епістолія о Неділі” (нібито отримана просто з неба в Єрусалимі, а в інших 
варіантах – в Римі), що наказувала се святкування, була дуже популярна 
на Україні (маємо її копії з XVI–XVIII в.). Разом з другим таким же по-
пулярним апокрифом – “Сном Богородиці” – уживано їх як талісмани2, 

1 Космогонічні легенди – ті, що об’яснюють походження світу.
2 Талісман – магічний, чудодійний засіб.

ношено на тілі для охорони від нещасливих випадків; тримано в хатах тому, 
що сі писання обіцяли щастя і безпечність такому домові: ні огонь, ні зброя 
його не знищить і т. под.

Відки така популярність? Дослідники звернули увагу, що “Лист Не-
бесний” був поширюваний спеціально організаціями флягелянтів, бичівників, 
що виступили вперше в Італії в другій половині XIII в., а потім ще з більшою 
силою – в середині XIV в. (1349 р.), після страшної чуми, що спустошила 
Італію і Середню Європу, пішли з Італії через Угорщину і німецькі краї до 
Франції, Англії, Данії, Польщі. Потім в третій раз бичівництво прокидається 
під кінець століття (1397–1404), головно в краях романських, але викликає 
відродження флягелянтів також і в Німеччині. Стрінувшися з гострими на-
гінками інквізиції, воно притаюється, але як тайна організація прокидається 
місцями й часами протягом майже цілого XV в.

В основі своїй се був рух містичний, але заразом обертавсь з обвинувачен-
нями против нерозкаяних грішників і служив докором церкві і духовенству за їх 
яловість, безчинність, безрадність, супроти котрої вірним приходиться рятувати 
самим себе. З огляду, що люди не покористувались Христовою жертвою за 
людей: грішать і накликають гріхами гнів Божий, не лишається нічого, як тільки 
кождому доброму християнинові дати себе на муку, як Христос дав себе, аби 
відвернути гнів Божий. Подаючи тому приклад, бичівники ходили процесіями 
з міста до міста, співаючи відповідні пісні на місцевій мові. Прийшовши де-
небудь на площу, справляли прилюдно своє бичування, побиваючи себе до крові 
гострими канчуками. Після того один з компанії, вийшовши на підвищення, 
відчитував “Лист Небесний”, закликаючи присутніх, щоб його списували, 
поширювали і завсіди у себе тримали. В “Листі”, так само в гімнах, співаних 
бичівниками, наказувалось пам’ятати муку Христову й страждання Пречистої, 
котрі вона тоді переживала, й її благання перед Христом за грішників, котрими 
вона випрошує їм полегшу, та шанувати дні, присвячені пам’яті Христової 
муки і воскресення: неділю і п’ятницю (в деяких варіантах також середу і по-
неділок). Христові криваві муки, Божий гнів на людей, котрі зневажають сі 
муки своїми гріхами, його грізні остороги, що виявляються в ріжних нещастях, 
муки, що загрожують грішникам, – такі були теми понурої поезії бичівників. 
Безсумнівно, вона робила сильне вражіння, і незвичайна популярність отсих 
тем в нашій народній поезії і популярність якраз тих апокрифів, які стояли в 
найтіснішім зв’язку з поезією і проповіддю бичівників, дають дорозуміватись, 
що їх ідеї поширювались і у нас, – принаймні в Україні Західній.

Правда, джерела не згадують про бичівницькі походи по наших землях, 
хоч се не виключено, що, коли вони ходили по землях чеських, польських та 
угорських, то могли заходити і на наше Підкарпаття (наші історичні джерела 
з XIV–XV в. так неймовірно бідні фактами релігійного і культурного життя, 
що брак відомостей про се не може мати ніякого особливого значіння!). Але 
вже через те саме бичівницькі гімни на місцевих, отже, й слов’янських мовах, 
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свій лад перероблюючи християнські легенди, особливо апокрифічні, і тим 
способом мали чималий вплив на народну творчість.

В нашій народній словесності ся дуалістична концепція особливо яскраво 
відбилася в космогонічних легендах1: про те, як Бог на спілку з Сатанаїлом 
творив світ. В оповіданнях, наближених до крайнього богомильства, все 
матеріальне належить Сатанаїлові – “Божому побратимові”. Бог мусить 
всілякими штуками видурювати від нього ріжні речі, потрібні чоловікові, 
котрим Бог спеціально опікується. За право працювати на землі, котра на-
лежить Сатанаїлові, чоловік з усім потомством попадає в неволю дому, і Бог 
посилає Христа, щоб визволити з аду душі померші. Сатанаїл нагніваний на 
Бога, хоче його замкнути в ланцюги, але сам попадає до них і буде в них сидіти 
до кінця світу, а тим часом тільки “юдить” людей на Бога. В світі йде таким 
чином неустанна боротьба Бога з Сатаною: ся ідея розвивається в легендах 
про громовиків (особливо Іллю пророка) та богатирів, що помагають Богові 
і громовикам бити чортів; такими народна творчість представляє навіть своїх 
історичних героїв: славного Мазепиного суперника Палія, галицького Дов-
буша і под. В поменших фрагментах і більших серіях маємо таким чином цілу 
теологічно-космогонічну систему, скомпоновану з дуалістичного становища, 
що не раз доволі близько підходить до “Книги св. Іоанна” – єретичної біблії 
західних дуалістів (розгалужень болгарського богомильства в романських 
краях: т. зв. катарів, вальденсів і под.) – тільки що у нас вона не була зведена 
до такої систематичної форми.

Цікаво, що фрагменти найбільш яскраві і популярні походять з прикарпат-
ських сторін. Вони дають здогадуватись, що популяризатори сеї дуалістичної 
доктрини мали колись чималий успіх на Україні і спеціально – в її західних 
частях. Найбільшу ролю в сій популяризації надавано ватагам пілігримів, 
“каліків” (се слово виводять з грецької назви для пілігримського обув’я), що 
ходили через балканські краї до Царгорода, Атоса, Єрусалима, Барі (мощів 
св. Миколая) та набиралися в сій дорозі богомильських “байок”, закрашених 
гострим протестом против соціальних кривд, що викликав увагу і симпатії на-
роду. (Напр., в теперішніх оповіданнях про визволення Христом душ з пекла 
Сатана плаче, що зіставсь без підданих, а Христос потішає його, що ад ще 
наповниться “уверх”, і то найбільшими панами і всіми тими, що гоноруються 
на сім світі).

Другу інтересну вказівку дають популярні апокрифи про святкування 
неділі і п’ятниці та легенди, зв’язані з сими святами. “Лист Небесний”, або 
“Епістолія о Неділі” (нібито отримана просто з неба в Єрусалимі, а в інших 
варіантах – в Римі), що наказувала се святкування, була дуже популярна 
на Україні (маємо її копії з XVI–XVIII в.). Разом з другим таким же по-
пулярним апокрифом – “Сном Богородиці” – уживано їх як талісмани2, 

1 Космогонічні легенди – ті, що об’яснюють походження світу.
2 Талісман – магічний, чудодійний засіб.

ношено на тілі для охорони від нещасливих випадків; тримано в хатах тому, 
що сі писання обіцяли щастя і безпечність такому домові: ні огонь, ні зброя 
його не знищить і т. под.

Відки така популярність? Дослідники звернули увагу, що “Лист Не-
бесний” був поширюваний спеціально організаціями флягелянтів, бичівників, 
що виступили вперше в Італії в другій половині XIII в., а потім ще з більшою 
силою – в середині XIV в. (1349 р.), після страшної чуми, що спустошила 
Італію і Середню Європу, пішли з Італії через Угорщину і німецькі краї до 
Франції, Англії, Данії, Польщі. Потім в третій раз бичівництво прокидається 
під кінець століття (1397–1404), головно в краях романських, але викликає 
відродження флягелянтів також і в Німеччині. Стрінувшися з гострими на-
гінками інквізиції, воно притаюється, але як тайна організація прокидається 
місцями й часами протягом майже цілого XV в.

В основі своїй се був рух містичний, але заразом обертавсь з обвинувачен-
нями против нерозкаяних грішників і служив докором церкві і духовенству за їх 
яловість, безчинність, безрадність, супроти котрої вірним приходиться рятувати 
самим себе. З огляду, що люди не покористувались Христовою жертвою за 
людей: грішать і накликають гріхами гнів Божий, не лишається нічого, як тільки 
кождому доброму християнинові дати себе на муку, як Христос дав себе, аби 
відвернути гнів Божий. Подаючи тому приклад, бичівники ходили процесіями 
з міста до міста, співаючи відповідні пісні на місцевій мові. Прийшовши де-
небудь на площу, справляли прилюдно своє бичування, побиваючи себе до крові 
гострими канчуками. Після того один з компанії, вийшовши на підвищення, 
відчитував “Лист Небесний”, закликаючи присутніх, щоб його списували, 
поширювали і завсіди у себе тримали. В “Листі”, так само в гімнах, співаних 
бичівниками, наказувалось пам’ятати муку Христову й страждання Пречистої, 
котрі вона тоді переживала, й її благання перед Христом за грішників, котрими 
вона випрошує їм полегшу, та шанувати дні, присвячені пам’яті Христової 
муки і воскресення: неділю і п’ятницю (в деяких варіантах також середу і по-
неділок). Христові криваві муки, Божий гнів на людей, котрі зневажають сі 
муки своїми гріхами, його грізні остороги, що виявляються в ріжних нещастях, 
муки, що загрожують грішникам, – такі були теми понурої поезії бичівників. 
Безсумнівно, вона робила сильне вражіння, і незвичайна популярність отсих 
тем в нашій народній поезії і популярність якраз тих апокрифів, які стояли в 
найтіснішім зв’язку з поезією і проповіддю бичівників, дають дорозуміватись, 
що їх ідеї поширювались і у нас, – принаймні в Україні Західній.

Правда, джерела не згадують про бичівницькі походи по наших землях, 
хоч се не виключено, що, коли вони ходили по землях чеських, польських та 
угорських, то могли заходити і на наше Підкарпаття (наші історичні джерела 
з XIV–XV в. так неймовірно бідні фактами релігійного і культурного життя, 
що брак відомостей про се не може мати ніякого особливого значіння!). Але 
вже через те саме бичівницькі гімни на місцевих, отже, й слов’янських мовах, 
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як кажуть сучасники, лунали в землях чеських і польських, їх мотиви, настрої 
й ідеї не могли зіставатись без відгомонів і у нас. Отже, такі теми нашої поезії, 
як скарги неділі і п’ятниці на людське непошанування («Плакала П’ятонька 
перед милим Богом: “Не буду, Боженьку, людей освічати, бо ми не хотять 
люде шанувати”») і аналогічні жалі сонця на непобожні вчинки людські і не-
шанування неділі («Ей, скаржилось світле сонейко милому Богу: “Не буду, 
Боже, рано схождати, світ освічати, бо злі ґаздове понаставали, в неділю рано 
дрова рубали, а ми до личка тріски метали”»), де образ неділі зливається з 
образом сонця, і їх жалі звучать як відгомони скарг стихій на людське безза-
коння в старих апокрифах. Далі – поучення П’ятниці, аби люди її шанували, 
благання Пречистої за людські душі, замкнені в пеклі. Визначення особливо 
тяжких гріхів, перед котрими безсильна молитва святих і самої Пречистої – 
все те настільки близько і докладно відповідає ідеям і образам бичівницької 
проповіді, що, властиво, не можна мати сумнівів в тім, що тут перед нами від-
гомони сього руху. Питання лише в тім, наскільки безпосередньо він впливав 
у нас: чи захоплювали бичівницькі походи якусь українську територію, яку 
саме, й коли?

Супроти наведених помічень не без користі буде згадати міркування 
дослідників з приводу єресі так званих “стригольників”, що виявилася в нов-
городсько-псковських землях після чуми (“чорної смерті”) в другій половині 
XIV в. і трималась потім довго, ще в першій половині XV в. Від сих єретиків 
теж не дійшло ніяких писань, і приходиться про них знов-таки довідуватись 
лише від православних полемістів. Але те, що вони про них оповідають, дає 
в дечім такі яскраві аналогії з бичівництвом (скептичне становище до духо-
венства, проповідь власного морального відродження, прилюдного каяття 
і под.), що авторитетні дослідники, не вагаючись, зв’язують сю єресь з 
бичівництвом як його галузь. А що новгородсько-псковські землі в тім часі 
стояли в дуже тіснім зв’язку із землями Вел. кн. Литовського (майже були 
його провінціями), то можна думати, що аналогічні течії, викликані пропо-
віддю бичівництва, існували в тім часі також і в білоруських та українських 
землях Вел. кн. Литовського, і “жидівський” київсько-литовський рух, про 
котрий зачуваємо століття пізніше, стояв в генетичнім зв’язку1 з ним (так як 
в великоруських землях успіх “жидовствующих” в другій пол. XV в. уважано 
продовженням “стригольництва” першої пол. XV в.).

Без сумніву, не обійшлося в тім без впливу гуситського руху, що мав 
чимале значіння в підготовці пізнішого реформаційного руху і нашого укра-
їнського відродження, – тільки що досі не віднайдено якихось літературних 
творів чи документів, які б дали нам докладний образ і міру сього впливу. 
Сей релігійний, національний і політичний чеський рух зв’язався з іменем 
Яна Гуса – як найбільш ідеального, святого представника, національного 
мученика, спаленого ненависними чехам німцями-папістами за святе діло 

1 Генетичний зв’язок – походження.

віри і визволення чеського народу. Але се був дуже складний рух, який по-
рушив і видвигнув багато такого, про що й не думав сей ректор Празького 
університету, богослов і проповідник, що в 1412 р. виступив против ріжних 
неправильностей римської церкви (особливо против продавання за гроші 
папських одпущень гріхів, що сто літ пізніше викликали виступ Лютера) і 
постановою собору був спалений за се в Констанці в 1415 р. З одного боку, 
гуситство продовжувало критику католицької доктрини і церковного ладу, 
почату англійським богословом Джоном Вікліфом 1370-х pp. Наука Вікліфа 
мала на Гуса і його однодумців великий вплив, так само, як гуситство потім 
приготовило ґрунт лютеранству. Вікліфізм – гуситство – лютеранство – каль-
вінство – се чотири визначні хвилі в розвої євангелицтва, або реформації, як 
се звуть інакше, протестантизму, себто протесту против католицької церковної 
науки і поклику до безпосередньої науки Євангелія, що привів кінець кінцем 
до заснування євангелицьких церков XVI віку. Але попри те в гуситство, коли 
воно по смерті Гуса захопило широкі народні маси і стало всенародним рухом, 
влилося багато релігійних течій, які потайно жили серед народу, лишившися 
від богомильства, від тих містичних бичівницьких рухів XIV в. і под. Ріжні 
течії його виступали не тільки против католицької церковної науки, але також 
і против політичного ладу, против панських привілегій, і навіть взагалі против 
всякої власності. Сі ріжні течії знаходили спочуття в ріжних кругах в Польщі 
і на Україні, де здавна бувало багато чехів на ріжних становищах. Польській 
і литовській шляхті, що боролася тоді з німцями, дуже подобалася в гуситстві 
його ненависть против німців; завзята війна з ними; приємна їй була також 
боротьба гуситів против претензій латинського духовенства і против самої 
латини, поворот до народної мови в богослуженні і письменстві, – бо польська 
шляхта дуже недобра була на церковні побори з її підданих і на всякі папські 
претензії. Українцям же дуже подобалось і на руку було, що гусити против 
латинської віри зсилалися на порядки грецької церкви, як правильніші від 
латинських. Саме тоді українська церква, “руська віра” терпіла ріжні утиски 
від польського уряду і католицького духовенства, що вважали її забобонною 
сектою, відмовляли важності православним сакраментам, православній при-
сязі; не допускали православних до ніяких урядів і прав, тому що вони, мовляв, 
не християни (не латинники, треба було б казати); забирали православним 
церковні маєтки, церкви й монастирі та не дозволяли будувати нових. В таких 
обставинах, при пониженні православної віри і самоволі латинських біскупів 
і магнатів дуже було православним до речі, коли гуситські проповідники 
доводили і знаходили серед шляхти послух сим доводам, що православне 
причастя хлібом і вином правильніше, ніж латинське; що священики повинні 
бути жонаті; що богослуження треба правити мовою зрозумілою, народною. 
При нагоді гусити віддавали всяку честь православним церквам, святощам, 
богослуженню (як се католицькі духовні скаржились на Єроніма Празького, 
Гусового товариша), і се робило сильне вражіння.
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як кажуть сучасники, лунали в землях чеських і польських, їх мотиви, настрої 
й ідеї не могли зіставатись без відгомонів і у нас. Отже, такі теми нашої поезії, 
як скарги неділі і п’ятниці на людське непошанування («Плакала П’ятонька 
перед милим Богом: “Не буду, Боженьку, людей освічати, бо ми не хотять 
люде шанувати”») і аналогічні жалі сонця на непобожні вчинки людські і не-
шанування неділі («Ей, скаржилось світле сонейко милому Богу: “Не буду, 
Боже, рано схождати, світ освічати, бо злі ґаздове понаставали, в неділю рано 
дрова рубали, а ми до личка тріски метали”»), де образ неділі зливається з 
образом сонця, і їх жалі звучать як відгомони скарг стихій на людське безза-
коння в старих апокрифах. Далі – поучення П’ятниці, аби люди її шанували, 
благання Пречистої за людські душі, замкнені в пеклі. Визначення особливо 
тяжких гріхів, перед котрими безсильна молитва святих і самої Пречистої – 
все те настільки близько і докладно відповідає ідеям і образам бичівницької 
проповіді, що, властиво, не можна мати сумнівів в тім, що тут перед нами від-
гомони сього руху. Питання лише в тім, наскільки безпосередньо він впливав 
у нас: чи захоплювали бичівницькі походи якусь українську територію, яку 
саме, й коли?

Супроти наведених помічень не без користі буде згадати міркування 
дослідників з приводу єресі так званих “стригольників”, що виявилася в нов-
городсько-псковських землях після чуми (“чорної смерті”) в другій половині 
XIV в. і трималась потім довго, ще в першій половині XV в. Від сих єретиків 
теж не дійшло ніяких писань, і приходиться про них знов-таки довідуватись 
лише від православних полемістів. Але те, що вони про них оповідають, дає 
в дечім такі яскраві аналогії з бичівництвом (скептичне становище до духо-
венства, проповідь власного морального відродження, прилюдного каяття 
і под.), що авторитетні дослідники, не вагаючись, зв’язують сю єресь з 
бичівництвом як його галузь. А що новгородсько-псковські землі в тім часі 
стояли в дуже тіснім зв’язку із землями Вел. кн. Литовського (майже були 
його провінціями), то можна думати, що аналогічні течії, викликані пропо-
віддю бичівництва, існували в тім часі також і в білоруських та українських 
землях Вел. кн. Литовського, і “жидівський” київсько-литовський рух, про 
котрий зачуваємо століття пізніше, стояв в генетичнім зв’язку1 з ним (так як 
в великоруських землях успіх “жидовствующих” в другій пол. XV в. уважано 
продовженням “стригольництва” першої пол. XV в.).

Без сумніву, не обійшлося в тім без впливу гуситського руху, що мав 
чимале значіння в підготовці пізнішого реформаційного руху і нашого укра-
їнського відродження, – тільки що досі не віднайдено якихось літературних 
творів чи документів, які б дали нам докладний образ і міру сього впливу. 
Сей релігійний, національний і політичний чеський рух зв’язався з іменем 
Яна Гуса – як найбільш ідеального, святого представника, національного 
мученика, спаленого ненависними чехам німцями-папістами за святе діло 

1 Генетичний зв’язок – походження.
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папських одпущень гріхів, що сто літ пізніше викликали виступ Лютера) і 
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се звуть інакше, протестантизму, себто протесту против католицької церковної 
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до заснування євангелицьких церков XVI віку. Але попри те в гуситство, коли 
воно по смерті Гуса захопило широкі народні маси і стало всенародним рухом, 
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всякої власності. Сі ріжні течії знаходили спочуття в ріжних кругах в Польщі 
і на Україні, де здавна бувало багато чехів на ріжних становищах. Польській 
і литовській шляхті, що боролася тоді з німцями, дуже подобалася в гуситстві 
його ненависть против німців; завзята війна з ними; приємна їй була також 
боротьба гуситів против претензій латинського духовенства і против самої 
латини, поворот до народної мови в богослуженні і письменстві, – бо польська 
шляхта дуже недобра була на церковні побори з її підданих і на всякі папські 
претензії. Українцям же дуже подобалось і на руку було, що гусити против 
латинської віри зсилалися на порядки грецької церкви, як правильніші від 
латинських. Саме тоді українська церква, “руська віра” терпіла ріжні утиски 
від польського уряду і католицького духовенства, що вважали її забобонною 
сектою, відмовляли важності православним сакраментам, православній при-
сязі; не допускали православних до ніяких урядів і прав, тому що вони, мовляв, 
не християни (не латинники, треба було б казати); забирали православним 
церковні маєтки, церкви й монастирі та не дозволяли будувати нових. В таких 
обставинах, при пониженні православної віри і самоволі латинських біскупів 
і магнатів дуже було православним до речі, коли гуситські проповідники 
доводили і знаходили серед шляхти послух сим доводам, що православне 
причастя хлібом і вином правильніше, ніж латинське; що священики повинні 
бути жонаті; що богослуження треба правити мовою зрозумілою, народною. 
При нагоді гусити віддавали всяку честь православним церквам, святощам, 
богослуженню (як се католицькі духовні скаржились на Єроніма Празького, 
Гусового товариша), і се робило сильне вражіння.
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Без сумніву, великий вплив мали на українців, як і на поляків, чеські за-
ходи коло поширення серед найширших кругів Святого Письма на народній 
мові. В гуситських кругах весь XV в. ревно працювали над можливо найкра-
щими перекладами Св. Письма на народну чеську мову, над виробленням її 
для вжитку релігійного і літературного, і сі приклади поривали і наших людей, 
котрі мали нагоду знайомитися з чеськими писаннями. Ми маємо з 2-ї пол. 
XV в. ряд чеських творів, перекладених на сучасну білорусько-українську 
мову – не слов’янську, а більше зближену до живої, таку, яка вживалася в 
діловодстві. Під явними впливами чеського літературного руху стоїть най-
більше діло першої половини XVI віку – Біблія руська Франциска Скори-
ни, видана (частинами, випусками) в Празі в 1517–1519 pp. (отже, перед 
німецькою Реформацією!). Зібрані біблійні книги слов’янського перекладу 
він доповнив з чеської Біблії 1506 pоку, справив за її поміччю слов’янський 
текст, додав ріжні пояснення, щоб зробити приступною і зрозумілою для 
“посполитого чоловіка”. Се був чоловік вповні нового крою: вихованець 
італійського Ренесансу, доктор медицини університету в Падуї, перейнятий 
ідеями “загального добра” (“посполитого доброго”) в новім розумінні1. Але 
його робота продовжує початі перед ним заходи коло видання “руських 
книг” у Кракові (в 1480–1490-х pоках) і стоїть, мабуть, у певнім зв’язку із 
заходами коло збирання слов’янських церковних текстів, що робилися при 
митрополичій катедрі на початку XVI в. Можна здогадуватися, що весь сей 
книжний рух стояв під певними впливами чеських взірців. Він випереджує 
на добре півстоліття той, що потім розвивається, сильніше і свідоміше, під 
впливами німецької Реформації.

Реформація та її відгомони на Україні. Наведені факти досить про-
речисто кажуть, що невважаючи на свої старання приноровитись до нових 
умов життя та підійти ближче до вимог тих верств, які стояли при “руськім 
імені”, візантійське православ’я не задовольняло суспільності і вона жадібно 
шукала нового слова. Прикро мусив її вражати також розклад церковного 
життя під деструкційними впливами польсько-литовської окупації, упадок 
освіти, дисципліни й моральності серед кліру, господарення ріжних спеку-
лянтів на церковні доходи, що попросту купували собі на королівськім дворі 
владицтва та архимандрії і потім ніскільки не думали про церковні та культурні 
завдання, котрим мали служити катедральні та монастирські маєтки й доходи, 
а наділяли ними своїх свояків, служебників та клієнтів. Особливо XVI вік був 
видовищем такого сумного виродження православної церкви в українських і 

1 Пізніше Скорина працював у Вільні; при кінці 1520-х pp. бачимо його в службі 
герцога прусського Альбрехта, звісного протектора лютеранства. Недавно було відігріто 
старий здогад, що се він був той “Франциск Поляк”, про котрого згадує одна стара 
біографія Лютера, що він в 1525 р. був з Меланхтоном і Лютером в Віттенберзі; але сей 
здогад давно збитий в літературі, бо Скорина ніколи не називав себе поляком і в 1525 р. 
працював у Вільні.

білоруських землях, котре – се правда – було явищем паралельним з упад-
ком державної римо-католицької церкви, але таки не могло не хвилювати 
активнішої і свідомішої часті православного громадянства. Тим більше, що 
всі зусилля до направи, чи з боку єрархії, чи громадянства, розбивались о 
політику правительства, що з своїх інтересів обстоювала свої права патронату1 
і зв’язану з ним симонію та паралізувала змагання суспільності до участі в 
церковних справах і контролі над ними.

Се, як здавалось би, давало дуже пригожий ґрунт для закорінення і роз-
вою серед нашого громадянства реформаційних течій, винесених німецьким 
релігійним рухом. Тим більше, що Литва і Польща в середніх десятиліт-
тях XVI в. були дуже сильно захоплені ними. На Півночі дуже активним 
огнищем лютеранства Пруссія служила. У 1525 р. Альбрехт Гогенцоллерн, 
бувши головою Прусської лицарської держави, перейшов на євангелицтво, 
став енергійно поширювати його в сусідніх краях, а що був близьким свояком 
польського короля й рахувавсь васалом Польщі, тож мав змогу дуже активно 
впливати на поширення нової віри в польських і литовських володіннях. Ли-
вонська старшина пішла за його прикладом: балтійські міста, з котрими був 
зв’язаний весь польсько-литовський експорт, стали огнищами євангелицтва. 
Численні німецькі колонії Польщі, ще не спольщені тоді, служили дуже 
податними стаціями для поширення нової німецької доктрини. Польська та 
литовська шляхта теж горнулась до неї й сприяла їй, маючи надію через по-
ширення євангелицтва позбутись утяжливих оплат на католицькі церкви та 
поживитись церковними маєтками. А навіть і двірські круги за нового короля 
Жиґимонта-Авґуста носилися з планами скріплення королівської влади через 
заведення євангелицької віри, сконфіскування церковних маєтків, усунення 
впливів папської курії й єпископів і т. ін. В середині XVI в. Польсько-Ли-
товська держава стала пристановищем євангелицьких доктрин з цілого світу: 
крім лютеран і кальвіністів поширились унітаристи (соцініани), чеські браття 
й інші секти. Між магнатами польськими та литовськими стало на якийсь час 
доброю маркою опікуватись ними, а за їх прикладом йшла і шляхта. Польсько-
литовські землі, в тім і Західна Україна та Білорусь, вкрились доволі значною 
сіткою євангелицьких громад ріжних конфесій2. Деякі спирались о міщанські 

1 Патронат: польські королі і вел. князі литовські присвоїли собі призначення єпис-
копів та ігуменів, мовляв, як патрони – покровителі їх. На практиці се сходило на те, що 
ті, що хотіли дістатись на сі посади, купували їх собі. Таке купування звалось в церкві 
симонією і нібито рішучо заборонялось, хоч в дійсності сі заборони й не додержувалися.

2 От приблизний реєстр євангелицьких громад Західної України, про котрі маємо 
якісь певніші відомості, розложений по землям, в порядку альфабету (роки означають 
звичайно, коли згадується в тім місці євангел. громада).

В Галичині – Бахорець, громада заложена, мабуть, Стадніцьким, згадана 1570 р. 
Бережани – заложена Мик. Сенявським за Жиґимонта-Авґуста, зникла при кінці 
століття, або в поч. XVII в. Бучач – зал. М.Бучацький за Жиґимонта-Авґуста, син 
його скасував. Бучач Лісний або Га ї – згад. 1640 р. Чудець в Сяніччині – згад. 
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Без сумніву, великий вплив мали на українців, як і на поляків, чеські за-
ходи коло поширення серед найширших кругів Святого Письма на народній 
мові. В гуситських кругах весь XV в. ревно працювали над можливо найкра-
щими перекладами Св. Письма на народну чеську мову, над виробленням її 
для вжитку релігійного і літературного, і сі приклади поривали і наших людей, 
котрі мали нагоду знайомитися з чеськими писаннями. Ми маємо з 2-ї пол. 
XV в. ряд чеських творів, перекладених на сучасну білорусько-українську 
мову – не слов’янську, а більше зближену до живої, таку, яка вживалася в 
діловодстві. Під явними впливами чеського літературного руху стоїть най-
більше діло першої половини XVI віку – Біблія руська Франциска Скори-
ни, видана (частинами, випусками) в Празі в 1517–1519 pp. (отже, перед 
німецькою Реформацією!). Зібрані біблійні книги слов’янського перекладу 
він доповнив з чеської Біблії 1506 pоку, справив за її поміччю слов’янський 
текст, додав ріжні пояснення, щоб зробити приступною і зрозумілою для 
“посполитого чоловіка”. Се був чоловік вповні нового крою: вихованець 
італійського Ренесансу, доктор медицини університету в Падуї, перейнятий 
ідеями “загального добра” (“посполитого доброго”) в новім розумінні1. Але 
його робота продовжує початі перед ним заходи коло видання “руських 
книг” у Кракові (в 1480–1490-х pоках) і стоїть, мабуть, у певнім зв’язку із 
заходами коло збирання слов’янських церковних текстів, що робилися при 
митрополичій катедрі на початку XVI в. Можна здогадуватися, що весь сей 
книжний рух стояв під певними впливами чеських взірців. Він випереджує 
на добре півстоліття той, що потім розвивається, сильніше і свідоміше, під 
впливами німецької Реформації.

Реформація та її відгомони на Україні. Наведені факти досить про-
речисто кажуть, що невважаючи на свої старання приноровитись до нових 
умов життя та підійти ближче до вимог тих верств, які стояли при “руськім 
імені”, візантійське православ’я не задовольняло суспільності і вона жадібно 
шукала нового слова. Прикро мусив її вражати також розклад церковного 
життя під деструкційними впливами польсько-литовської окупації, упадок 
освіти, дисципліни й моральності серед кліру, господарення ріжних спеку-
лянтів на церковні доходи, що попросту купували собі на королівськім дворі 
владицтва та архимандрії і потім ніскільки не думали про церковні та культурні 
завдання, котрим мали служити катедральні та монастирські маєтки й доходи, 
а наділяли ними своїх свояків, служебників та клієнтів. Особливо XVI вік був 
видовищем такого сумного виродження православної церкви в українських і 

1 Пізніше Скорина працював у Вільні; при кінці 1520-х pp. бачимо його в службі 
герцога прусського Альбрехта, звісного протектора лютеранства. Недавно було відігріто 
старий здогад, що се він був той “Франциск Поляк”, про котрого згадує одна стара 
біографія Лютера, що він в 1525 р. був з Меланхтоном і Лютером в Віттенберзі; але сей 
здогад давно збитий в літературі, бо Скорина ніколи не називав себе поляком і в 1525 р. 
працював у Вільні.

білоруських землях, котре – се правда – було явищем паралельним з упад-
ком державної римо-католицької церкви, але таки не могло не хвилювати 
активнішої і свідомішої часті православного громадянства. Тим більше, що 
всі зусилля до направи, чи з боку єрархії, чи громадянства, розбивались о 
політику правительства, що з своїх інтересів обстоювала свої права патронату1 
і зв’язану з ним симонію та паралізувала змагання суспільності до участі в 
церковних справах і контролі над ними.

Се, як здавалось би, давало дуже пригожий ґрунт для закорінення і роз-
вою серед нашого громадянства реформаційних течій, винесених німецьким 
релігійним рухом. Тим більше, що Литва і Польща в середніх десятиліт-
тях XVI в. були дуже сильно захоплені ними. На Півночі дуже активним 
огнищем лютеранства Пруссія служила. У 1525 р. Альбрехт Гогенцоллерн, 
бувши головою Прусської лицарської держави, перейшов на євангелицтво, 
став енергійно поширювати його в сусідніх краях, а що був близьким свояком 
польського короля й рахувавсь васалом Польщі, тож мав змогу дуже активно 
впливати на поширення нової віри в польських і литовських володіннях. Ли-
вонська старшина пішла за його прикладом: балтійські міста, з котрими був 
зв’язаний весь польсько-литовський експорт, стали огнищами євангелицтва. 
Численні німецькі колонії Польщі, ще не спольщені тоді, служили дуже 
податними стаціями для поширення нової німецької доктрини. Польська та 
литовська шляхта теж горнулась до неї й сприяла їй, маючи надію через по-
ширення євангелицтва позбутись утяжливих оплат на католицькі церкви та 
поживитись церковними маєтками. А навіть і двірські круги за нового короля 
Жиґимонта-Авґуста носилися з планами скріплення королівської влади через 
заведення євангелицької віри, сконфіскування церковних маєтків, усунення 
впливів папської курії й єпископів і т. ін. В середині XVI в. Польсько-Ли-
товська держава стала пристановищем євангелицьких доктрин з цілого світу: 
крім лютеран і кальвіністів поширились унітаристи (соцініани), чеські браття 
й інші секти. Між магнатами польськими та литовськими стало на якийсь час 
доброю маркою опікуватись ними, а за їх прикладом йшла і шляхта. Польсько-
литовські землі, в тім і Західна Україна та Білорусь, вкрились доволі значною 
сіткою євангелицьких громад ріжних конфесій2. Деякі спирались о міщанські 

1 Патронат: польські королі і вел. князі литовські присвоїли собі призначення єпис-
копів та ігуменів, мовляв, як патрони – покровителі їх. На практиці се сходило на те, що 
ті, що хотіли дістатись на сі посади, купували їх собі. Таке купування звалось в церкві 
симонією і нібито рішучо заборонялось, хоч в дійсності сі заборони й не додержувалися.

2 От приблизний реєстр євангелицьких громад Західної України, про котрі маємо 
якісь певніші відомості, розложений по землям, в порядку альфабету (роки означають 
звичайно, коли згадується в тім місці євангел. громада).

В Галичині – Бахорець, громада заложена, мабуть, Стадніцьким, згадана 1570 р. 
Бережани – заложена Мик. Сенявським за Жиґимонта-Авґуста, зникла при кінці 
століття, або в поч. XVII в. Бучач – зал. М.Бучацький за Жиґимонта-Авґуста, син 
його скасував. Бучач Лісний або Га ї – згад. 1640 р. Чудець в Сяніччині – згад. 
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німецькі колонії, для більшості осередком служив панський двір: поміщик-
колятор, перейшовши на котрусь євангелицьку конфесію, відбирав церкву 
від католицького ксьондза, спроваджував “міністра” своєї конфесії:1між його 
дворянами знаходилось, звичайно, якесь число охочих іти слідами патрона, 
в 2-й пол. XVI в. Гвоздець – зал. Ян Потоцький, існувала в 1-й пол. XVII в. Гоч ів 
в Сяніччині, маєток Балів, гром., заложена в 1550-х рр., існувала до 1630-х рр. Гной-
ниця в Перемищині, зг. 1570 р. Дилягова  – Стадніцький віддав костел на євангел. 
громаду в 1550-х рр. Дорого їв  в Перемищині, гніздо Дрогойовських, одна з найбільш 
тривких громад, існувала ще в сер. XVIII в. Дубецько – Стадніцький віддав костел 
євангеликам уже в 1540-х рр.; проповідником був звісний свого часу Станкар, була школа, 
але, здається, недовго. Дубляни – звістки з 1640-х рр. Дул іби – з 1620–1640-х рр. 
Жовква – громада зал. Жолкевським старшим, скасована його сином, звісним пере-
можцем Наливайка. Жолинь в Перемищині, Стадніцьких, зг. в XVI і поч. XVII в.  
Заршин – гр. унітарська, в XVII в. Збор ів  – зг. тільки за життя Мартина Зборов-
ського. Кашиці  в Перемищині – зг. в XVII в. за Дрогойовських. Коросно Руське  – 
зв. 1562 р. Куропатники – 1563 р. зг. громада унітарська, пізніше протестантська 
(1570). Кусениці  в Перем. – в 1-й пол. XVII в. Литвинів  в Галицькій землі – тоді 
ж. Ліско Стадніцьких, гром. скасована в поч. XVII в. з переходом властителя на като-
лицтво. Львів  (нім. колонія) – тільки глуха згадка. Ланцут – гром. заснована 1549 р., 
скасована з переходом до Любомірських. Новотанець в Сяніччині, маєток Станів, зв. 
від 1550-х рр., дотягла до кінця XVIII в. Поморяни Семенських, від 1560-х рр., існу-
вала в 1-й пол. XVII в. Риманів  їх же, гром. скасована в 1580-х рр. новим властителем. 
Явірник в Перем. згад. в актах синоду 1570 р. Яблонів  в Галицькій з., гром. звісна 
в 1630–1640 рр. Ясен ів  в Теребовел., зг. в XVII в. Яцимир в Сяніч. – в 1550-х рр.

На Побужжі холмсько-белзькім: Бонча – гр. зал. Стадніцьким при кінці XVI в. 
або на поч. XVII в., дотягла до XVIII. Гозд ів  – гром. унітарська, зв. 1617 р. Горж-
ків  – зв. 1560 і 1604 рр. Голубець або Голуб’є коло Крилова – в серед. XVII в. 
Житанець – зв. 1581 р. Жулин – в 1640-х рр. Замостя  – гром. засн. Замойським 
старшим, скасована сином канцлером після його смерті (ум. 1572 р.). Здан ів  – зг. 
1560 р. Змі ївц і  – в актах синоду 1570 р. Краснобр ід, маєток Лєщинських – гр. 
згад. 1595, місце синоду 1648 р. Крил ів  – фундація Остророгів, зг. 1570, місце синоду 
1596, скасована 1635 р. Криниця – зг. 1581 і 1595 р.; Круп’є  Ожеховських, унітар. 
громада в XVII в. Лащів  Лип’я – громада звісна від 1560-х рр. до кінця століття, 
1582 – фундація Горайських, зг. 1581, була друкарня. Перемисл ів  – зг. 1582. Пус-
тотва  – зг. в 1560–1602. Рейовець – громаду зал. Рей в 1560-х рр., існувала до 
кінця XVII в. Ріплин – зг. 1580–1600. Свидниця – зг. 1570. Туробин – єванг. 
громада в 1570–1580-х рр. Угруськ – зг. 1608. Хланів  – 1582. Щебрешин – за-
ложив Гурка разом з Туробином, згад. тоді ж.

На Побужжі берестейсько-дорогочинськім (що належало до Вел. кн. Литовсько-
го): Берестя  – кальвінська громада, заснована Миколаєм Радивилом Чорним, голо-
вним промотором кальвінізму від 1550-х рр., існувала до 1630-х рр.; якийсь час була й 
друкарня. Біла  – громада протестантська, потім унітарська, упала з кінцем 1570-х рр. 
Венгр ів  – від 1550-х рр., в 1560-х унітарська, пізніше авґсбурзька і кальвінська, з них 
авґсбурзька дожила до XIX в. Городище – єванг. громада, заснована в 1-й пол. XVII в. 
Докудів  – коло р. 1600, існувала до кінця XVIII в. Заблудів  – вища євангел. школа, 
заснована Янушом Радивилом в XVIII в. Морди – тут 1553 р. синод протестантський, 
1563 унітарська, але в 1570-х рр. громада заникає. Найдорф на Берестейщині – про-
тестантська громада, звісна від пол. XVII і до XIX в. Нурець – від 1630-х рр. і 
до пол. XVIII в. Орля – 1644 синод дисидентів, громада існувала до пол. XVIII в.

так з’являлась євангелицька громада, при ній часом і школа, гурток справжніх 
євангеликів, а іноді й друкарня з громадою учених.1

Але глибшого коріння сей євангелицький рух не мав ні між польсько-
литовським, ані між українсько-білоруським громадянством. Коли з смертю 
Жиґимонта-Авґуста минули всякі політичні спекуляції на Реформацію, і 
новий король Баторій взяв в свою опіку єзуїтів, а по нім засів на польськім 
Руск ів  – протест. громада при кінці XVI в. Сураж – унітарська гром. в поч. XVII в. 
Ямно – євангелицька гром. від пол. XVII до XIX в.

На Волині: Бабин – унітарська гром. в 1630-х рр. Березка – маєтність Чапличів, 
унітар. громада, зг. в 1640-х рр. Берестечко – одна з старших євангел. громад, заложе-
на кн. Пронським, в 1640-х рр. ніби унітарська, остання зг. 1651. Водиради  – 1599 р., 
Кандиба обернув церкву на унітарський збір. Галичани – маєтність Шпановських, уні-
тарська громада, зг. в 1640-х рр. Гоща Гойських – унітарська гром. від поч. XVII в. до 
1640-х рр. Дорогостаї  – громада згад. від 1595 р. до 1640-х рр. Заслав  – унітарський 
міністр зг. 1567, але громада, існувала, мабуть, недовго. Іванич і  – унітарська гром., 
зг. в 1640–1650-х рр. Киселин – одна із значніших унітарських громад, фундована 
Ю.Чапличом, упала в 1644 р. Корець – згад. на єванг. синоді 1596 р. Лабунь – єванг. 
гром. в 1560–1590-х рр. Лях івц і  – унітарська гром., фундована Сенютами на поч. 
XVII в., пізніше поруч неї також гром. протестантська. Мартинів  Ходкевичів, гром. 
зг. 1570 р., скоро упала. Острог  – унітарська гром., зг. в 1617–1618 рр. Рафал івка 
й Собішин – унітарські громади, зг. в 1640-х рр. Староконстянтин ів  – велика 
унітарська громада, заложена нібито під протекторатом самого кн. Конст. Острозького 
(в 1617 р. рахувала 100 членів). Тихомль – унітар. гр., заснована Ад. Сенютою, іс-
нувала до 1640-х рр., поруч неї була громада протестантська. Шпанів  – унітарська 
гром., заснована А.Шпановським, зг. в 1620-х рр. Щенят ів  – згад. унітарська гр., 
заснована Сенютою. Янівц і  – протестантська гром., зг. в серед. XVII в.

Поділля: Кам’янець – євангелицький збір, фундував староста Мик. Потоцький. 
Межибіж – євангел. гр., згад. 1570 р. Панівц і  – євангел. гр. фундації Потоцьких, 
при кінці XVI і на поч. XVIII в.; школа і друкарня (друки 1610–1611 рр.), скасована з 
переходом до католицької лінії Потоцьких. Сатан ів  – євангел. проповідник, зг. 1560 р. 
Хмельник – зг. 1570 р. Язловець – Ю.Язловецький віддав костел лютеранам і 
1549 р., за його сина громаду скасовано. Акти синоду згадують ще дві громади на По-
діллі, але назви місць, очевидно, покручені.

Брацлавщина і Київщина: Вінниця – зг. 1570 р., потім нема сліду. Козарович і, 
Ліщин і Лос ічин – маєтності Горностаїв, єванг. громади в пол. XVII в. Ушомир – 
маєток Немиричів, унітарська гром. в 1-й пол. XVII в. Чернях ів  – їх же, унітарська 
громада і школа, скасована рішенням трибуналу 1644 р. Шершні  – унітарська громада, 
теж фундована Немиричами, існувала до 1640 р.

Авґсбурзька конфесія – так зветься виклад євангелицтва, що уложив Меланхтон, 
один з провідників німецького реформаційного руху, для сойму Німецького цісарства, 
зібраного в Авґсбурзі в 1530 р. Вона стала викладом віри німецьких євангеликів і при-
йнята була також євангеликами Польщі й Литви, котрі тримались євангелицтва німець-
кого (лютеранства). Інші – головно в Малопольщі – пристали до Кальвінової церкви і 
остаточно організувались на його доктрині в 1560-х роках.

З огляду, що лютерани (євангелики авґсбурзької конфесії) не завсіди розріжняються 
від кальвінів (пресвітеріан), я і в сім реєстрі часто мусив означати їх загальним іменем 
євангеликів або протестантів. Тільки унітарії виразно відділяються від них.

Розуміється, спис сей далеко не повний, бо збирає тільки досі опубліковані доку-
ментальні й літературні згадки.
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німецькі колонії, для більшості осередком служив панський двір: поміщик-
колятор, перейшовши на котрусь євангелицьку конфесію, відбирав церкву 
від католицького ксьондза, спроваджував “міністра” своєї конфесії:1між його 
дворянами знаходилось, звичайно, якесь число охочих іти слідами патрона, 
в 2-й пол. XVI в. Гвоздець – зал. Ян Потоцький, існувала в 1-й пол. XVII в. Гоч ів 
в Сяніччині, маєток Балів, гром., заложена в 1550-х рр., існувала до 1630-х рр. Гной-
ниця в Перемищині, зг. 1570 р. Дилягова  – Стадніцький віддав костел на євангел. 
громаду в 1550-х рр. Дорого їв  в Перемищині, гніздо Дрогойовських, одна з найбільш 
тривких громад, існувала ще в сер. XVIII в. Дубецько – Стадніцький віддав костел 
євангеликам уже в 1540-х рр.; проповідником був звісний свого часу Станкар, була школа, 
але, здається, недовго. Дубляни – звістки з 1640-х рр. Дул іби – з 1620–1640-х рр. 
Жовква – громада зал. Жолкевським старшим, скасована його сином, звісним пере-
можцем Наливайка. Жолинь в Перемищині, Стадніцьких, зг. в XVI і поч. XVII в.  
Заршин – гр. унітарська, в XVII в. Збор ів  – зг. тільки за життя Мартина Зборов-
ського. Кашиці  в Перемищині – зг. в XVII в. за Дрогойовських. Коросно Руське  – 
зв. 1562 р. Куропатники – 1563 р. зг. громада унітарська, пізніше протестантська 
(1570). Кусениці  в Перем. – в 1-й пол. XVII в. Литвинів  в Галицькій землі – тоді 
ж. Ліско Стадніцьких, гром. скасована в поч. XVII в. з переходом властителя на като-
лицтво. Львів  (нім. колонія) – тільки глуха згадка. Ланцут – гром. заснована 1549 р., 
скасована з переходом до Любомірських. Новотанець в Сяніччині, маєток Станів, зв. 
від 1550-х рр., дотягла до кінця XVIII в. Поморяни Семенських, від 1560-х рр., існу-
вала в 1-й пол. XVII в. Риманів  їх же, гром. скасована в 1580-х рр. новим властителем. 
Явірник в Перем. згад. в актах синоду 1570 р. Яблонів  в Галицькій з., гром. звісна 
в 1630–1640 рр. Ясен ів  в Теребовел., зг. в XVII в. Яцимир в Сяніч. – в 1550-х рр.

На Побужжі холмсько-белзькім: Бонча – гр. зал. Стадніцьким при кінці XVI в. 
або на поч. XVII в., дотягла до XVIII. Гозд ів  – гром. унітарська, зв. 1617 р. Горж-
ків  – зв. 1560 і 1604 рр. Голубець або Голуб’є коло Крилова – в серед. XVII в. 
Житанець – зв. 1581 р. Жулин – в 1640-х рр. Замостя  – гром. засн. Замойським 
старшим, скасована сином канцлером після його смерті (ум. 1572 р.). Здан ів  – зг. 
1560 р. Змі ївц і  – в актах синоду 1570 р. Краснобр ід, маєток Лєщинських – гр. 
згад. 1595, місце синоду 1648 р. Крил ів  – фундація Остророгів, зг. 1570, місце синоду 
1596, скасована 1635 р. Криниця – зг. 1581 і 1595 р.; Круп’є  Ожеховських, унітар. 
громада в XVII в. Лащів  Лип’я – громада звісна від 1560-х рр. до кінця століття, 
1582 – фундація Горайських, зг. 1581, була друкарня. Перемисл ів  – зг. 1582. Пус-
тотва  – зг. в 1560–1602. Рейовець – громаду зал. Рей в 1560-х рр., існувала до 
кінця XVII в. Ріплин – зг. 1580–1600. Свидниця – зг. 1570. Туробин – єванг. 
громада в 1570–1580-х рр. Угруськ – зг. 1608. Хланів  – 1582. Щебрешин – за-
ложив Гурка разом з Туробином, згад. тоді ж.

На Побужжі берестейсько-дорогочинськім (що належало до Вел. кн. Литовсько-
го): Берестя  – кальвінська громада, заснована Миколаєм Радивилом Чорним, голо-
вним промотором кальвінізму від 1550-х рр., існувала до 1630-х рр.; якийсь час була й 
друкарня. Біла  – громада протестантська, потім унітарська, упала з кінцем 1570-х рр. 
Венгр ів  – від 1550-х рр., в 1560-х унітарська, пізніше авґсбурзька і кальвінська, з них 
авґсбурзька дожила до XIX в. Городище – єванг. громада, заснована в 1-й пол. XVII в. 
Докудів  – коло р. 1600, існувала до кінця XVIII в. Заблудів  – вища євангел. школа, 
заснована Янушом Радивилом в XVIII в. Морди – тут 1553 р. синод протестантський, 
1563 унітарська, але в 1570-х рр. громада заникає. Найдорф на Берестейщині – про-
тестантська громада, звісна від пол. XVII і до XIX в. Нурець – від 1630-х рр. і 
до пол. XVIII в. Орля – 1644 синод дисидентів, громада існувала до пол. XVIII в.

так з’являлась євангелицька громада, при ній часом і школа, гурток справжніх 
євангеликів, а іноді й друкарня з громадою учених.1

Але глибшого коріння сей євангелицький рух не мав ні між польсько-
литовським, ані між українсько-білоруським громадянством. Коли з смертю 
Жиґимонта-Авґуста минули всякі політичні спекуляції на Реформацію, і 
новий король Баторій взяв в свою опіку єзуїтів, а по нім засів на польськім 
Руск ів  – протест. громада при кінці XVI в. Сураж – унітарська гром. в поч. XVII в. 
Ямно – євангелицька гром. від пол. XVII до XIX в.

На Волині: Бабин – унітарська гром. в 1630-х рр. Березка – маєтність Чапличів, 
унітар. громада, зг. в 1640-х рр. Берестечко – одна з старших євангел. громад, заложе-
на кн. Пронським, в 1640-х рр. ніби унітарська, остання зг. 1651. Водиради  – 1599 р., 
Кандиба обернув церкву на унітарський збір. Галичани – маєтність Шпановських, уні-
тарська громада, зг. в 1640-х рр. Гоща Гойських – унітарська гром. від поч. XVII в. до 
1640-х рр. Дорогостаї  – громада згад. від 1595 р. до 1640-х рр. Заслав  – унітарський 
міністр зг. 1567, але громада, існувала, мабуть, недовго. Іванич і  – унітарська гром., 
зг. в 1640–1650-х рр. Киселин – одна із значніших унітарських громад, фундована 
Ю.Чапличом, упала в 1644 р. Корець – згад. на єванг. синоді 1596 р. Лабунь – єванг. 
гром. в 1560–1590-х рр. Лях івц і  – унітарська гром., фундована Сенютами на поч. 
XVII в., пізніше поруч неї також гром. протестантська. Мартинів  Ходкевичів, гром. 
зг. 1570 р., скоро упала. Острог  – унітарська гром., зг. в 1617–1618 рр. Рафал івка 
й Собішин – унітарські громади, зг. в 1640-х рр. Староконстянтин ів  – велика 
унітарська громада, заложена нібито під протекторатом самого кн. Конст. Острозького 
(в 1617 р. рахувала 100 членів). Тихомль – унітар. гр., заснована Ад. Сенютою, іс-
нувала до 1640-х рр., поруч неї була громада протестантська. Шпанів  – унітарська 
гром., заснована А.Шпановським, зг. в 1620-х рр. Щенят ів  – згад. унітарська гр., 
заснована Сенютою. Янівц і  – протестантська гром., зг. в серед. XVII в.

Поділля: Кам’янець – євангелицький збір, фундував староста Мик. Потоцький. 
Межибіж – євангел. гр., згад. 1570 р. Панівц і  – євангел. гр. фундації Потоцьких, 
при кінці XVI і на поч. XVIII в.; школа і друкарня (друки 1610–1611 рр.), скасована з 
переходом до католицької лінії Потоцьких. Сатан ів  – євангел. проповідник, зг. 1560 р. 
Хмельник – зг. 1570 р. Язловець – Ю.Язловецький віддав костел лютеранам і 
1549 р., за його сина громаду скасовано. Акти синоду згадують ще дві громади на По-
діллі, але назви місць, очевидно, покручені.

Брацлавщина і Київщина: Вінниця – зг. 1570 р., потім нема сліду. Козарович і, 
Ліщин і Лос ічин – маєтності Горностаїв, єванг. громади в пол. XVII в. Ушомир – 
маєток Немиричів, унітарська гром. в 1-й пол. XVII в. Чернях ів  – їх же, унітарська 
громада і школа, скасована рішенням трибуналу 1644 р. Шершні  – унітарська громада, 
теж фундована Немиричами, існувала до 1640 р.

Авґсбурзька конфесія – так зветься виклад євангелицтва, що уложив Меланхтон, 
один з провідників німецького реформаційного руху, для сойму Німецького цісарства, 
зібраного в Авґсбурзі в 1530 р. Вона стала викладом віри німецьких євангеликів і при-
йнята була також євангеликами Польщі й Литви, котрі тримались євангелицтва німець-
кого (лютеранства). Інші – головно в Малопольщі – пристали до Кальвінової церкви і 
остаточно організувались на його доктрині в 1560-х роках.

З огляду, що лютерани (євангелики авґсбурзької конфесії) не завсіди розріжняються 
від кальвінів (пресвітеріан), я і в сім реєстрі часто мусив означати їх загальним іменем 
євангеликів або протестантів. Тільки унітарії виразно відділяються від них.

Розуміється, спис сей далеко не повний, бо збирає тільки досі опубліковані доку-
ментальні й літературні згадки.
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престолі ще більший їх приятель і вірний ученик Жиґимонт III Ваза та став 
систематично відсувати нововірців від усяких впливів і доходів, так запал до 
нововірства і простиг між магнатством і шляхтою, а кілька десятиліть єзуїт-
ської праці над молодими шляхетськими та міщанськими поколіннями (для 
котрих єзуїтська колегія стала майже єдиною школою) перетворили польське 
громадянство з такого поступового та вільнодумного в одно з найбільш наза-
дницьких і темних. Євангелицтво, як раптово було вибуяло (в третій четвер-
тині XVI в. найбільше), так раптово й змаліло в першій четвертині XVII в., 
і тільки завзяття кількох магнатських фамілій, що не схотіли відступити від 
євангелицтва, урятувало авґсбурзьку та пресвітеріанську конфесію від повного 
знищення серед сеї чорної реакції. Унітарство ж, що не мало таких могутніх 
протекторів, – а виставлене було на безоглядну ворожнечу згаданих єванге-
лицьких конфесій, не пережило сеї реакції: її громади і освітні установи були 
силоміць покасовані, і члени сеї конфесії засуджені на вигнання з Польщі 
в 1650-х рр. Так євангелицтво не стало в Польщі-Литві вірою народною, 
навіть серед міщанства не звило собі тривкого гнізда, зісталось річчю пан-
сько-магнатською як певний прояв опозиції людей, які могли собі сю дорогу 
розкіш позволити, – против темних католицько-назадницьких впливів, що 
опанували двір, уряд, – і шляхетський загал.

Все ж таки сей рух не зіставсь без глибоких і корисних впливів на розвій 
польської культури, політичної думки і громадського життя. Досить того, 
що се він, сей рух, властиво, покликав до життя польську літературу, змусив 
письменників перейти на народну мову, вигладив і вигартував її протягом не-
довгих, але гарячих десятиліть релігійної боротьби. Єзуїтська реакція зломила 
і приглушила сі початки, але, оживши згодом, вони зістались невмирущою 
пам’яткою колишнього релігійного руху.

На українськім же житті, на жаль, сей реформаційний рух відбивсь далеко 
менше і слабше, бо тут він навіть і серед українського панства, не кажучи про 
інші верстви, не знайшов скільки-небудь енергійних та рішучих прихильників.

Правда, в тогочасних полемістів, не тільки католицьких та уніятських, 
але й православних, єсть кілька відзивів про великі успіхи “єресі” між право-
славними. Московський емігрант кн. Курбський, що жив на Волині і дуже 
журивсь упадком православної віри в 1570–1580-х рр., завважав “мало 
не всю Волинь” тодішню “зараженою духовою гангреною і розагітованою 
фальшивими догматами”. Наш Вишенський в початках XVII в. закидав усій 
українсько-білоруській аристократії, що вона “поєретичилась”. Але один і 
другий були прихильниками непохитної візантійської ортодоксії, за єресь вони 
вже вважали яку-небудь критику православного обряду чи духовенства, яку-
небудь похвалу чужій вірі, – а такі слова дуже часто мусили бути на устах 
тодішніх українців з більше освічених верств, тільки се зовсім не означало 
їх приналежності до якої-небудь неправославної конфесії. В однім з листів 
Курбський з обуренням оповідає про волинського українського пана Чапли-

ча, що він прийняв до себе московських емігрантів, єретиків-раціоналістів, 
перейнявся їх гадками й не упускав нагоди завести в шляхетській компанії 
розмову на теми догматів і моралі та пописатись раціоналістичними ідеями. 
Але зістається-таки незвісним, чи сей Чаплич пристав формально до якої-не-
будь євангельської конфесії, чи зістав православним вільнодумцем. В кождім 
разі для другої половини XVI в. не можемо вказати ні одного скільки-небудь 
визначного імені між представниками євангелицького руху, ані якого-небудь 
яскравого успіху сього руху серед українського громадянства. Про деяких ді-
ячів, – напр., про Потія, оповідається, що вони перейшли через євангелицтво, 
але таки не зв’язали з ним скільки-небудь тривко своєї діяльності. Пізніше 
знаходимо серед унітаріїв кілька українських фамілій, які зв’язались з ним 
серйозно, але в українськім житті вони не грають виразної ролі. (Виїмком, 
можливо, був Немирич1, котрого постать, одначе, і досі не уявляється нам 
виразно.) Значіння ж євангелицького руху для українського життя – значіння 
все-таки дуже поважне – полягає у тім, що він чимало причинився до роз-
бурхання сього приспаного світу своєю активністю та енергією, давши йому 
певні взірці, використані православними церковними й національними діячами, 
перенесені в українські обставини і до них приноровлені. На євангелицькім 
же ґрунті стати і на нім повести український релігійний чи культурний рух 
ніхто з українських діячів, скільки знаємо досі, серйозно не постаравсь, ані 
з євангеликів ніхто не подбав про те, щоб в українстві пошукали ґрунту для 
своєї діяльності.

Трохи наче більше того було на Білорусі. Могла в тім мати значіння і 
близькість Пруссії, й приплив з Московщини тих емігрантів-раціоналістів, 
згаданих вище, що передусім на Білорусі шукали собі схоронища, і впливи 
Радивилів – протекторів кальвінства, що володіли величезними маєтками 
на Білорусі. Скарга і Потій в 1590-х рр. говорять навіть про незвичайні 
успіхи євангеликів межи православними білорусинами: що вони тут сотки 
церков обернули на євангелицькі збори, а з шляхти хіба сотний двір зіставсь 
не захоплений єрессю. Розуміється, тут багато, мабуть, перебільшено. Але, 
припускаючи, що єсть в тім щось і правди, – які наслідки тих успіхів? І тут 
вся євангелицька література на білоруській мові, яку досі вдалось викрити, 
обмежується двома книжками, виданими Симеоном Будним, в товаристві 
ще двох інших проповідників, в несвізькій друкарні в 1562 р. на тодішній 
українсько-білоруській книжній мові: “Оправдання грішного чоловіка перед 
Богом” і “Катихисісъ то єсть наука стародавная хрістіаньская от светого 

1 Юрій Немирич, з волинської української панської родини, довго жив в європей-
ських краях, був одним з освіченіших людей свого часу на Україні; тримався унітарської 
доктрини, за поміччю козаччини сподівався добитись релігійної свободи в Польщі. 
Пристав до козацького війська, вважається автором Гадяцької унії з Польщею, 1658 р., 
що мала дати Україні широку автономію в реформованій Польщі, – федерації Польщі, 
Литви і Русі. Але український нарід не прийняв сеї унії і сам Немирич згинув в повстанні.
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престолі ще більший їх приятель і вірний ученик Жиґимонт III Ваза та став 
систематично відсувати нововірців від усяких впливів і доходів, так запал до 
нововірства і простиг між магнатством і шляхтою, а кілька десятиліть єзуїт-
ської праці над молодими шляхетськими та міщанськими поколіннями (для 
котрих єзуїтська колегія стала майже єдиною школою) перетворили польське 
громадянство з такого поступового та вільнодумного в одно з найбільш наза-
дницьких і темних. Євангелицтво, як раптово було вибуяло (в третій четвер-
тині XVI в. найбільше), так раптово й змаліло в першій четвертині XVII в., 
і тільки завзяття кількох магнатських фамілій, що не схотіли відступити від 
євангелицтва, урятувало авґсбурзьку та пресвітеріанську конфесію від повного 
знищення серед сеї чорної реакції. Унітарство ж, що не мало таких могутніх 
протекторів, – а виставлене було на безоглядну ворожнечу згаданих єванге-
лицьких конфесій, не пережило сеї реакції: її громади і освітні установи були 
силоміць покасовані, і члени сеї конфесії засуджені на вигнання з Польщі 
в 1650-х рр. Так євангелицтво не стало в Польщі-Литві вірою народною, 
навіть серед міщанства не звило собі тривкого гнізда, зісталось річчю пан-
сько-магнатською як певний прояв опозиції людей, які могли собі сю дорогу 
розкіш позволити, – против темних католицько-назадницьких впливів, що 
опанували двір, уряд, – і шляхетський загал.

Все ж таки сей рух не зіставсь без глибоких і корисних впливів на розвій 
польської культури, політичної думки і громадського життя. Досить того, 
що се він, сей рух, властиво, покликав до життя польську літературу, змусив 
письменників перейти на народну мову, вигладив і вигартував її протягом не-
довгих, але гарячих десятиліть релігійної боротьби. Єзуїтська реакція зломила 
і приглушила сі початки, але, оживши згодом, вони зістались невмирущою 
пам’яткою колишнього релігійного руху.

На українськім же житті, на жаль, сей реформаційний рух відбивсь далеко 
менше і слабше, бо тут він навіть і серед українського панства, не кажучи про 
інші верстви, не знайшов скільки-небудь енергійних та рішучих прихильників.

Правда, в тогочасних полемістів, не тільки католицьких та уніятських, 
але й православних, єсть кілька відзивів про великі успіхи “єресі” між право-
славними. Московський емігрант кн. Курбський, що жив на Волині і дуже 
журивсь упадком православної віри в 1570–1580-х рр., завважав “мало 
не всю Волинь” тодішню “зараженою духовою гангреною і розагітованою 
фальшивими догматами”. Наш Вишенський в початках XVII в. закидав усій 
українсько-білоруській аристократії, що вона “поєретичилась”. Але один і 
другий були прихильниками непохитної візантійської ортодоксії, за єресь вони 
вже вважали яку-небудь критику православного обряду чи духовенства, яку-
небудь похвалу чужій вірі, – а такі слова дуже часто мусили бути на устах 
тодішніх українців з більше освічених верств, тільки се зовсім не означало 
їх приналежності до якої-небудь неправославної конфесії. В однім з листів 
Курбський з обуренням оповідає про волинського українського пана Чапли-

ча, що він прийняв до себе московських емігрантів, єретиків-раціоналістів, 
перейнявся їх гадками й не упускав нагоди завести в шляхетській компанії 
розмову на теми догматів і моралі та пописатись раціоналістичними ідеями. 
Але зістається-таки незвісним, чи сей Чаплич пристав формально до якої-не-
будь євангельської конфесії, чи зістав православним вільнодумцем. В кождім 
разі для другої половини XVI в. не можемо вказати ні одного скільки-небудь 
визначного імені між представниками євангелицького руху, ані якого-небудь 
яскравого успіху сього руху серед українського громадянства. Про деяких ді-
ячів, – напр., про Потія, оповідається, що вони перейшли через євангелицтво, 
але таки не зв’язали з ним скільки-небудь тривко своєї діяльності. Пізніше 
знаходимо серед унітаріїв кілька українських фамілій, які зв’язались з ним 
серйозно, але в українськім житті вони не грають виразної ролі. (Виїмком, 
можливо, був Немирич1, котрого постать, одначе, і досі не уявляється нам 
виразно.) Значіння ж євангелицького руху для українського життя – значіння 
все-таки дуже поважне – полягає у тім, що він чимало причинився до роз-
бурхання сього приспаного світу своєю активністю та енергією, давши йому 
певні взірці, використані православними церковними й національними діячами, 
перенесені в українські обставини і до них приноровлені. На євангелицькім 
же ґрунті стати і на нім повести український релігійний чи культурний рух 
ніхто з українських діячів, скільки знаємо досі, серйозно не постаравсь, ані 
з євангеликів ніхто не подбав про те, щоб в українстві пошукали ґрунту для 
своєї діяльності.

Трохи наче більше того було на Білорусі. Могла в тім мати значіння і 
близькість Пруссії, й приплив з Московщини тих емігрантів-раціоналістів, 
згаданих вище, що передусім на Білорусі шукали собі схоронища, і впливи 
Радивилів – протекторів кальвінства, що володіли величезними маєтками 
на Білорусі. Скарга і Потій в 1590-х рр. говорять навіть про незвичайні 
успіхи євангеликів межи православними білорусинами: що вони тут сотки 
церков обернули на євангелицькі збори, а з шляхти хіба сотний двір зіставсь 
не захоплений єрессю. Розуміється, тут багато, мабуть, перебільшено. Але, 
припускаючи, що єсть в тім щось і правди, – які наслідки тих успіхів? І тут 
вся євангелицька література на білоруській мові, яку досі вдалось викрити, 
обмежується двома книжками, виданими Симеоном Будним, в товаристві 
ще двох інших проповідників, в несвізькій друкарні в 1562 р. на тодішній 
українсько-білоруській книжній мові: “Оправдання грішного чоловіка перед 
Богом” і “Катихисісъ то єсть наука стародавная хрістіаньская от светого 

1 Юрій Немирич, з волинської української панської родини, довго жив в європей-
ських краях, був одним з освіченіших людей свого часу на Україні; тримався унітарської 
доктрини, за поміччю козаччини сподівався добитись релігійної свободи в Польщі. 
Пристав до козацького війська, вважається автором Гадяцької унії з Польщею, 1658 р., 
що мала дати Україні широку автономію в реформованій Польщі, – федерації Польщі, 
Литви і Русі. Але український нарід не прийняв сеї унії і сам Немирич згинув в повстанні.
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писма для простыхъ людей языка руского въ пытаніахъ и отказhхъ събрана”. 
Будний і його товариші не були з роду русинами і до українсько-білоруської 
мови звернулись в інтересах пропаганди. Будний був спочатку кальвіном, 
потім – унітарієм. Його “Оправдання” присвячене Остафієві Воловичеві, 
одному з видніших білоруських магнатів, що прославив себе енергійним 
протестом против Люблінської унії1. По словам передмови, він причинивсь 
своїм коштом до заснування несвізької друкарні “на розмноженнє добрих 
книг”. Та, видко, ся проба Будного не знайшла симпатичного відгомону ні 
в українсько-білоруській суспільності, ні в євангелицьких кругах, і не була 
ніким продовжена. Сам Будний звернувсь до перекладів на польське (здо-
був собі вдячну пам’ять в історії польської культури польським перекладом 
Біблії), – його ж білоруські друки навіть не згадуються пізнішими істориками 
євангелицького руху!

Інший недовершений твір в сім напрямі тільки здогадно зв’язується з 
білоруським євангелицьким рухом: се Євангеліє в двох паралельних текстах, 
слов’янськім і білорусько-українськім, розпочате Василем Тяпинським2 у 
власній “убогій друкарні”, котру він заложив для сього діла, але не зміг довести 
його до кінця, тому задумав випустити бодай видрукувану частину з своєю 
передмовою, але невідомо, чи й се удалось йому сповнити. Його передмова 
дуже інтересна своїми жалями над занедбанням “руської” мови та накликами 
до суспільності (православної), аби вплинула на свою єрархію, щоб вона за-
опікувалась школами та наукою. За недостачею яких-небудь відомостей про 
особу автора пробувано його зв’язати з одним полоцьким шляхтичем-уніта-
рієм, що мав таке ім’я. Але в його передмові нема ніяких натяків на нововірство: 
він говорить до православного суспільства, так якби сам був православним, 
і серед православної української шляхти того часу знайдено також шляхтича 
Василя Тяпинського, що міг бути автором сього інтересного твору.

Найбільш виразний відгомін євангелицького, особливо унітарського, 
руху того часу на Україні – се переклад на сучасну українсько-білоруську 
мову, зроблений на Волині в 1581 р. ближче незвісним Валентином Нега-
левським3. Переклад і толкування мають доволі виразні познаки унітарської 
доктрини. Перекладчик пояснює, що до сеї праці приступив “за намовою і 
напоминанням многих учених і богобойних, а Слово Боже милуючих людей, 
котрі слова польського читати не вміють, а язика словенського, – читаючи 
письмом руським, – викладу і слів його не розуміють”. Але сі “учені люде” 

1 Люблінська унія – тісніше сполучення В. кн. Литовського (то значить земель ли-
товських, білоруських і українських), переведена королем польським і вел. кн. литовським 
Жиґимонтом Авґустом 1569 р. на соймі в Любліні, против протестів панів литовських, 
білоруських і українських.

2 Новіша студія про нього пок. Ореста Левицького в київських “Записках”,  
т. XII, 1913.

3 Негалевський Валентин, людина ближче незвісна, переклала в 1581 р. Євангеліє, 
як здогадуються, – з польського унітарського перекладу.

таки не постарались опублікувати працю Негалевського, і вона звісна тільки 
з рукописі.

Таким чином, на нашім ґрунті євангелицький рух не проявив тих заходів 
коло видання Св. Письма та релігійної літератури на народній мові, що де-
інде бував одною з сильніших та продуктивніших сторін сього руху та клав 
нараз сильні підстави національній літературі й зв’язував національний рух з 
євангелицтвом. Се тим дивніше і сумніше, що такі заходи коло впровадження 
народної мови до книжної, релігійної письменності на Україні і Білорусі по-
чались уже перед Лютеровою реформою. Проби вживання тут сучасної мови 
маємо вже з XV в., і шановні праці Скорини випередили теж на які два-три 
десятиліття перші відгомони її на білорусько-українськім ґрунті. Наскільки сі 
Скоринині проби ународнення Святого Письма (роблені за поміччю чеської 
Біблії) дійсно відповідали потребам нашої суспільності, показують численні 
рукописні копії з Скорининих друків: маємо кілька таких копій, зроблених 
в Західній Україні в другій пол. XVI в. Єсть і нові переклади, зроблені в 
тім часі на взірець Скорини, за поміччю чеського тексту, як Пересопницьке 
Євангеліє, перекладене на Волині в 1550-х рр., або “Пісня пісень” Соломона. 
Сі переклади теж лишились недруковані, і се дивно, що тодішні провідники 
євангелицького руху в Польщі й Литві, дуже численні і на Україні, пройшли 
повз сього досить помітного явища, не помітивши й не оцінивши потреб 
української людності в народній Біблії.

Не оцінили вони й проб пересадження євангелицької доктрини на укра-
їнський ґрунт і нав’язання до українських традицій, що виникали серед самих 
євангеликів. Звісна, напр., така спроба унітаріїв використати для успіху своєї 
проповіді пам’ять і пієтизм українського громадянства до своїх старих князів. 
Се так званий “Лист Смери Половця до князя Володимира”, пущений в 
1560-х рр. (як оповідали польські унітарії), якимсь Андрієм Колодинським з 
Полоцька з приміткою, що лист сей, мовляв, знайшов він в монастирі Спаса 
в Перемищині, де був похований кн. Лев Галицький. Іван Смера, двірський 
лікар Володимира (особа, очевидно, вимишлена), висланий ним в числі ін-
ших, щоб на місці познайомитись з тими ріжними вірами, котрі Володимирові 
захвалювали місіонери, інформує свого князя про віру грецьку. Критикує її 
гостро і противставлює їй (в виразах досить неясних) правдиве християнство, 
що колись візьме гору на Русі (очевидно, в формі унітарського євангелізму). 
Написано се все з невеликим хистом, з невеликим знанням православної віри 
і церковної практики, але в кождім разі цікаве самою гадкою: дати щось зі 
своєї проповіді під ослоною двох популярних історичних українських імен: 
Володимира і Льва (якраз в 1560-х рр. з іменем Льва фабрикувались всякі 
грамоти на оборону прав українських посідачів, котрим бракувало право-
сильних документів). Але що ж? І сей “Лист” зіставсь невиданим, здається, 
майже невідомим, неспопуляризованим (навіть українського тексту сього 
памфлета не відомо).
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З свого боку, провідники українського національного руху (що був за-
разом рухом церковним, освітнім, літературним) використовували, часом 
навіть досить запопадливо, що, на їх гадку, корисного міг дати євангелицький 
рух, але не охотились зв’язуватись з ним так, щоб аж розривати зі своєю 
церковною традицією, бо при всіх темних сторонах православного церковного 
життя, видима річ, цінили православну церкву як національну інституцію – і 
національне гасло.

Українські полемісти не цураються євангелицьких писань, звернених 
против римського католицтва, вони черпають з них матеріал, аргументи, 
ідеї для своїх писань. Траплялось і таке, що православні меценати, як, 
приміром, кн. Острозький, доручали євангеликам відповідати на атаки 
католицьких письменників на православну церкву, що їм дуже брали за 
зле католики і уніяти. В політичній боротьбі православні і євангелики 
йдуть звичайно разом против клерикальної політики уряду, против пе-
реваги католицької єрархії і всяких обмежень і репресій на дисидентів 
(некатоликів). Весь час пильно тримається згода і перемир’я між право-
славними і євангелицькими кругами з огляду на небезпечного спільного 
ворога, утримується можлива толеранція супроти релігійних ріжниць, по 
змозі оминається всяка полеміка між сими двома релігійними таборами, 
що фактично тримають політичний союз.

Не бракувало й проектів перетворення сього тактичного політичного 
блоку в чисто релігійне порозуміння. Найбільш звісний епізод належить до 
1599 р., коли євангелики й православні ладились до спільного натиску на 
правительство і клерикальну частину сойму, щоб зломити їх ворожий для 
некатоликів курс. В сій справі визначено з’їзд православних і євангеликів 
(лютеран, кальвінів і чеських братів) в Вільні, і кальвінська старшина 
виготовила для сього з’їзду проект релігійного об’єднання євангелізму з 
православ’ям – як відповідь на недавно проголошену в Бересті унію1 владик 
з Римом. Євангелицькі проповідники мали прибути на Віленський з’їзд, а 
кн. Острозького, як голову православної партії, прошено привезти з собою 
учених православних духовних з Волині, аби через богословську диспуту 
привести обидві сторони до порозуміння коли не у всіх подробицях, то 

1 Берестейський собор – був скликаний королем для проголошення унії українсько-
білоруської церкви з Римом, що вона піддається під власть папи і приймає догмати рим-
ської церкви, – се заявили делегати єпископів України і Білорусі в Римі перед папою і се 
мало бути подано до загального відома на тім соборі в Бересті. Але не лише православне 
духовенство, пани і громадянство доводили, що єпископи не могли сього зробити без їх 
собору і без згоди патріархів-зверхників православної церкви. Вони зібрались на сей час 
до Берестя і рівнобіжно з уніятським собором зложили свій собор, поділений на коло 
духовне – під проводом патріарших уповажнених і коло світське, де православні пани і 
делегати міщан, братств, шляхти радили над політичними засобами боротьби.

бодай в головніших питаннях, відповідно до виготовленого євангелицькою 
стороною такого релігійного погодження1.

1 Виймаю головніше з сього інтересного проекту:
“Великий би то був крок до переведення згоди, коли б зараз від них (православних) 

вийшла постанова, згідна з нашою: котрі книги (Св. Письма) вони вважають за канонічні, 
а котрі за апокрифи, і вони показали б примірник грецької Біблії, котрий вони вважають 
за автентичний, бо, порівнюючи з ним наш берестейський виклад, думаємо, що в Новім 
Тестаменті вони не знайдуть ріжниці.

Погодившись щодо основи і на ній ставши, переходити всі точки віри й науки, в 
котрих маємо з ними згоду, і ту згоду посвідчати, докладно означуючи точки против всіх 
відмінно мислячих єретиків, а особливо против папських: в доктрині про Христа, єдину 
голову церкви, про участь в трапезі Господній під обома видами, про чистилище, подруж-
жя священиків і т. д. Для улегшення радили б ми домагатись від них якихось визнань 
віри, бо з такого скорше можна зміркувати, ніж з загальних поглядів. Але що і у них, 
мабуть, також не без помилок, і, заглиблюючися в них, можна б замість згоди прийти до 
ще більшої ріжниці і огірчення греків (православних), тому, здається, нам краще подати 
їм наше сандомирське визнання, аби в нім вказали, коли що можуть слушно, а коли не 
можуть, нехай його приймуть і підпишуть: того від них сподіваємося в багатьох точках.

Походження Св. Духа – се одна з основних ріжниць між грецькою церквою і ла-
тинською: грецька церква Символ Віри читає так, що Святий Дух походить від Отця, 
латинська – від Отця і Сина. Спір про походження Св. Духа зробить деякі трудності, 
але нехай судять інші, чи задля нього не можна перевести об’єднання в усім іншім. 
Бачили ми писання деяких наших німецьких теологів, які твердять, що спір сей не був 
досить важною причиною для розділу латинської і грецької церкви. На наш погляд, хто 
пильніше вгляне до справи, ледве чи не переконається, що хоч греки сваряться з нами 
за слова, в самій річі майже згоджуються. Не хотіли б ми, аби логомахія (суперечка про 
слова) завадила унії. Ми теж не у всім згоджуємось з людьми авґсбурзької конфесії щодо 
сакраментів, але сполучились з ними спільною декларацією сандомирською і запобігли 
дальшим суперечкам і образам, поставивши границі дискусії. Чи й тут не можна б було 
піти сею дорогою? І то тим легше, що про сей догмат, мабуть, рідше, ніж про сакраменти, 
приходиться говорити на проповідях?

Найбільшою завадою для спільності богослуження, на їх гадку, – се взивання святих 
при обідні (чи і обідня, тут не ясно). Викинути з їх церкви обідню так відразу, се ледве 
чи можливо. Зразу про те тільки подумати, щоб, полишивши їм церемонії, які можуть 
бути толеровані, можна було викинути забобонне ідолослуження у взиванні святих та інші 
блуди, які більше впадають в око. Проти них треба б приготовити тепер, перед розмовою, 
якнайбільше свідоцтв з святих отців грецької церкви і, щоб не було спору про певність 
авторів, зазначувати місця в грецьких екземплярах, котрих би добре було якнайбільше 
зібрати до Вільна на часть диспуту.

Акт артолятрії (хлібопоклонства) без огірчення простих людей, мабуть, трудно було 
б скасувати, і можна було б побоюватись, щоб вони не удались до папства, образившись 
наглою зміною. Тому не знати, чи не можна було б поки що вдоволитись тим, щоб грецькі 
пресвітери, давши наперед в сій справі відповідну декларацію, потім публічно на пропові-
дях поясняли простим людям, що те ставання на коліна не повинно робитись і не робиться 
перед хлібом видимим, а перед самим Богом, – як то ведеться в деяких євангелицьких 
зборах, де на колінах приймають сакрамент.
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З свого боку, провідники українського національного руху (що був за-
разом рухом церковним, освітнім, літературним) використовували, часом 
навіть досить запопадливо, що, на їх гадку, корисного міг дати євангелицький 
рух, але не охотились зв’язуватись з ним так, щоб аж розривати зі своєю 
церковною традицією, бо при всіх темних сторонах православного церковного 
життя, видима річ, цінили православну церкву як національну інституцію – і 
національне гасло.

Українські полемісти не цураються євангелицьких писань, звернених 
против римського католицтва, вони черпають з них матеріал, аргументи, 
ідеї для своїх писань. Траплялось і таке, що православні меценати, як, 
приміром, кн. Острозький, доручали євангеликам відповідати на атаки 
католицьких письменників на православну церкву, що їм дуже брали за 
зле католики і уніяти. В політичній боротьбі православні і євангелики 
йдуть звичайно разом против клерикальної політики уряду, против пе-
реваги католицької єрархії і всяких обмежень і репресій на дисидентів 
(некатоликів). Весь час пильно тримається згода і перемир’я між право-
славними і євангелицькими кругами з огляду на небезпечного спільного 
ворога, утримується можлива толеранція супроти релігійних ріжниць, по 
змозі оминається всяка полеміка між сими двома релігійними таборами, 
що фактично тримають політичний союз.

Не бракувало й проектів перетворення сього тактичного політичного 
блоку в чисто релігійне порозуміння. Найбільш звісний епізод належить до 
1599 р., коли євангелики й православні ладились до спільного натиску на 
правительство і клерикальну частину сойму, щоб зломити їх ворожий для 
некатоликів курс. В сій справі визначено з’їзд православних і євангеликів 
(лютеран, кальвінів і чеських братів) в Вільні, і кальвінська старшина 
виготовила для сього з’їзду проект релігійного об’єднання євангелізму з 
православ’ям – як відповідь на недавно проголошену в Бересті унію1 владик 
з Римом. Євангелицькі проповідники мали прибути на Віленський з’їзд, а 
кн. Острозького, як голову православної партії, прошено привезти з собою 
учених православних духовних з Волині, аби через богословську диспуту 
привести обидві сторони до порозуміння коли не у всіх подробицях, то 

1 Берестейський собор – був скликаний королем для проголошення унії українсько-
білоруської церкви з Римом, що вона піддається під власть папи і приймає догмати рим-
ської церкви, – се заявили делегати єпископів України і Білорусі в Римі перед папою і се 
мало бути подано до загального відома на тім соборі в Бересті. Але не лише православне 
духовенство, пани і громадянство доводили, що єпископи не могли сього зробити без їх 
собору і без згоди патріархів-зверхників православної церкви. Вони зібрались на сей час 
до Берестя і рівнобіжно з уніятським собором зложили свій собор, поділений на коло 
духовне – під проводом патріарших уповажнених і коло світське, де православні пани і 
делегати міщан, братств, шляхти радили над політичними засобами боротьби.

бодай в головніших питаннях, відповідно до виготовленого євангелицькою 
стороною такого релігійного погодження1.

1 Виймаю головніше з сього інтересного проекту:
“Великий би то був крок до переведення згоди, коли б зараз від них (православних) 

вийшла постанова, згідна з нашою: котрі книги (Св. Письма) вони вважають за канонічні, 
а котрі за апокрифи, і вони показали б примірник грецької Біблії, котрий вони вважають 
за автентичний, бо, порівнюючи з ним наш берестейський виклад, думаємо, що в Новім 
Тестаменті вони не знайдуть ріжниці.

Погодившись щодо основи і на ній ставши, переходити всі точки віри й науки, в 
котрих маємо з ними згоду, і ту згоду посвідчати, докладно означуючи точки против всіх 
відмінно мислячих єретиків, а особливо против папських: в доктрині про Христа, єдину 
голову церкви, про участь в трапезі Господній під обома видами, про чистилище, подруж-
жя священиків і т. д. Для улегшення радили б ми домагатись від них якихось визнань 
віри, бо з такого скорше можна зміркувати, ніж з загальних поглядів. Але що і у них, 
мабуть, також не без помилок, і, заглиблюючися в них, можна б замість згоди прийти до 
ще більшої ріжниці і огірчення греків (православних), тому, здається, нам краще подати 
їм наше сандомирське визнання, аби в нім вказали, коли що можуть слушно, а коли не 
можуть, нехай його приймуть і підпишуть: того від них сподіваємося в багатьох точках.

Походження Св. Духа – се одна з основних ріжниць між грецькою церквою і ла-
тинською: грецька церква Символ Віри читає так, що Святий Дух походить від Отця, 
латинська – від Отця і Сина. Спір про походження Св. Духа зробить деякі трудності, 
але нехай судять інші, чи задля нього не можна перевести об’єднання в усім іншім. 
Бачили ми писання деяких наших німецьких теологів, які твердять, що спір сей не був 
досить важною причиною для розділу латинської і грецької церкви. На наш погляд, хто 
пильніше вгляне до справи, ледве чи не переконається, що хоч греки сваряться з нами 
за слова, в самій річі майже згоджуються. Не хотіли б ми, аби логомахія (суперечка про 
слова) завадила унії. Ми теж не у всім згоджуємось з людьми авґсбурзької конфесії щодо 
сакраментів, але сполучились з ними спільною декларацією сандомирською і запобігли 
дальшим суперечкам і образам, поставивши границі дискусії. Чи й тут не можна б було 
піти сею дорогою? І то тим легше, що про сей догмат, мабуть, рідше, ніж про сакраменти, 
приходиться говорити на проповідях?

Найбільшою завадою для спільності богослуження, на їх гадку, – се взивання святих 
при обідні (чи і обідня, тут не ясно). Викинути з їх церкви обідню так відразу, се ледве 
чи можливо. Зразу про те тільки подумати, щоб, полишивши їм церемонії, які можуть 
бути толеровані, можна було викинути забобонне ідолослуження у взиванні святих та інші 
блуди, які більше впадають в око. Проти них треба б приготовити тепер, перед розмовою, 
якнайбільше свідоцтв з святих отців грецької церкви і, щоб не було спору про певність 
авторів, зазначувати місця в грецьких екземплярах, котрих би добре було якнайбільше 
зібрати до Вільна на часть диспуту.

Акт артолятрії (хлібопоклонства) без огірчення простих людей, мабуть, трудно було 
б скасувати, і можна було б побоюватись, щоб вони не удались до папства, образившись 
наглою зміною. Тому не знати, чи не можна було б поки що вдоволитись тим, щоб грецькі 
пресвітери, давши наперед в сій справі відповідну декларацію, потім публічно на пропові-
дях поясняли простим людям, що те ставання на коліна не повинно робитись і не робиться 
перед хлібом видимим, а перед самим Богом, – як то ведеться в деяких євангелицьких 
зборах, де на колінах приймають сакрамент.
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Острозький все підтримував близькі і приязні відносини з євангелицькими 
кругами (старша його донька була замужем за головою социніан Яном Киш-
кою, старостою жмудським, друга – за Криштофом Радивилом, воєводою 
віленським, промотором кальвінів), і взагалі, ставлячись доволі легковажно 
до конфесійних ріжниць і трактуючи свою церкву головно з національного 
і політичного становища, він і сим разом заявив повне спочуття тіснішому 
об’єднанню євангеликів з православними. Оба владики, що зістались при 
православних після Берестейської унії, запросин на Віленський з’їзд не при-
йняли; тож Острозький, дійсно, привіз кого міг: одного переїжджого владику 
з балканських сторін і двох достойників з славного Дубенського монастиря 
(фамілійної фундації Острозьких). На з’їзді він виступив з промовою, вислов-
люючи гаряче бажання, щоб православна церква дійсно з’єдналась з єванге-
лицькою. Але присутні православні духовні, як то можна було й сподіватись 
супроти загальної тактики, прийнятої в православній українсько-білоруській 
церкві, заявили, що передумовою мусить бути згода і участь царгородського 
патріарха, об’єднання взагалі можливе тільки при тій умові, що євангелики 
приймуть православні догмати, а які-небудь уступки з боку православної 
доктрини не можуть бути зроблені.

Супроти такої заяви євангелики не мали що більше робити, як вислати 
до патріарха листа з проханням, щоб він з свого боку помагав об’єднанню, а 

Так само з образами – тому що греки мають образи мальовані, хоч різьблені відкида-
ють, коли б не можна було скасувати їх відразу (що було б краще), то прикладом церков 
авґустинської конфесії против адорації образів могла б подаватись наука з Св. Письма 
і учителів церкви, по вказівкам наших (проповідників), а згодом, коли б ідолослуження 
було викорінене з сердець, легше було б скасувати й самі образи.

Тепер тими способами, аби тільки осягнути, щоб євангелик міг бувати при пра-
вославнім богослуженні без образи свого сумління, аби й вони не бридились нашим 
богослуженням. При тім не треба боятись, що євангелики стали б переходити до них, 
навпаки, – певно, що багато греків ставало б правдивими і повними євангеликами, аби 
тільки прийшло до щирих розмов їх пресвітерів з нашими міністрами, що перевищують 
їх наукою. Далі і школи по повітах могли б бути спільні, і на них від православних багато 
б прибуло коштів, а учених учителів з їх релігії мало б знайшлось. Часами й повітові 
синоди могли б відбуватися спільно, і коли б їм там до якогось часу попускати, до них 
приладжуватись в питаннях менших і неважних (як обходження подекуди разом з ними 
свят по старому календарю, або в справі уживання прісного хліба в Євхаристії), то се 
дуже багато заважило б для прихилення їх (до євангелицтва) і відвернення від апостазії 
до папства, що тепер стали такими звичайними, і для оборони від утисків від людей рим-
ської релігії, коли б (православні) за нашим прикладом перевели (організацію оборони) 
спільними постановами (з євангеликами)”.

Незалежно від такого трактування релігійних питань сей проект цікавий ще й тим, 
що в нім, з одного боку, ясно відбивається бажання і надія євангеликів (на котрих уже 
прийшла чорна година) скріпити себе засобами і силами православних, а з другої сто-
рони, – їх незвичайна далека відчуженість від православного церковного життя, про 
котре сі люди говорять як про щось далеке і незнане, хоч прожили весь свій вік, може, 
поруч православних.

на з’їзді переведено тільки формальний політичний союз – “конфедерацію”, 
і вибрано з обох сторін: євангеликів і православних, “генеральних провізо-
рів”, щоб слідили за подіями і в потребі мобілізували сили обох таборів для 
спільної акції.

Я спинивсь на сім епізоді, бо він доволі добре ілюструє відносини право-
славних і євангеликів і помагає зрозуміти сильні й слабші сторони сих взаємин.

Євангелицький рух зробив сильне вражіння в православній суспільності. 
Хоч оживлення православного життя, котре зазначилось XVI ст., почалось 
незалежно від впливів Реформації, – скорше ніж ті могли викликати в нім 
які-небудь відгомони, але заважила вона на його розвитку дуже помітно.  
В сфері релігійної гадки ті прояви раціоналізму (“жидовствующих”), про котрі 
була вище мова, і зворот до “простої” мови у викладі Св. Письма і взагалі лі-
тературній творчості цілком ясно випередили які-небудь відгомони Реформації 
у нас. В політичнім житті кампанія українського львівського міщанства проти 
обмеження в правах виникла в другім десятилітті XVI в. також незалежно 
від яких-небудь впливів Реформації, – а, власне, ся кампанія стала першим 
кроком в боротьбі за права православної церкви і національне право, в котрім 
повела провід львівська українська громада. Братства, що послужили найбільш 
яскравим органом сеї національної та релігійної акції, були реорганізовані і 
приладжені до потреб нового руху теж ще перед впливами Реформації. Але 
сьому вже розпочатому рухові реформаційні змагання піддали багато завзяття, 
дали цінні взірці і приклади, підтримали і осмілили своїм союзом. Принцип 
соборної організації церковного життя, котрому православний рух, безсум-
нівно, завдячав дуже багато, хоч мав свої початки в попередній практиці, в 
своїм розвитку XVI в. був значно натхнений євангелицькими прикладами: 
синодами, з’їздами духовних і світських представників євангелицьких кон-
фесій і под. Самовпевненість і безоглядність, з котрою вони розправлялись з 
католицькою єрархією, не лишились без впливу на сміливість, з якою право-
славна суспільність стала наставати на своїх пастирів, домагаючись направи 
відносин і практик православної церкви. Супрематія1 братств над єрархією, 
проголошена в боротьбі з львівським владикою, як не піддана, то в кождім 
разі, без сумніву, підперта була євангелицькими взірцями. Найширше й 
найґрунтовніше виложений був сей принцип в “Апокризисі”, що вважався 
твором нововірця, і православні церковники дійсно не вважали можливим 
солідаризуватися з ним – ані його вирікатись.

1 Супрематія братств: в статуті Львівського братства, наданім йому патріархами 
1586 р., за братствами признавалось право контролі над церковними порядками, над 
духовенством, а коли б єпископ не звертав уваги на братські завваження, то братствам 
давалось право “противитись” і єпископові. Се було незгідно з практикою грецькою, і 
тому єпископи сильно обурювались на такі великі права братств: се було одно з причин, 
чому вони (єпископи) йшли на унію з Римом, щоб звільнитись від сеї контролі братств.
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кругами (старша його донька була замужем за головою социніан Яном Киш-
кою, старостою жмудським, друга – за Криштофом Радивилом, воєводою 
віленським, промотором кальвінів), і взагалі, ставлячись доволі легковажно 
до конфесійних ріжниць і трактуючи свою церкву головно з національного 
і політичного становища, він і сим разом заявив повне спочуття тіснішому 
об’єднанню євангеликів з православними. Оба владики, що зістались при 
православних після Берестейської унії, запросин на Віленський з’їзд не при-
йняли; тож Острозький, дійсно, привіз кого міг: одного переїжджого владику 
з балканських сторін і двох достойників з славного Дубенського монастиря 
(фамілійної фундації Острозьких). На з’їзді він виступив з промовою, вислов-
люючи гаряче бажання, щоб православна церква дійсно з’єдналась з єванге-
лицькою. Але присутні православні духовні, як то можна було й сподіватись 
супроти загальної тактики, прийнятої в православній українсько-білоруській 
церкві, заявили, що передумовою мусить бути згода і участь царгородського 
патріарха, об’єднання взагалі можливе тільки при тій умові, що євангелики 
приймуть православні догмати, а які-небудь уступки з боку православної 
доктрини не можуть бути зроблені.

Супроти такої заяви євангелики не мали що більше робити, як вислати 
до патріарха листа з проханням, щоб він з свого боку помагав об’єднанню, а 
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і учителів церкви, по вказівкам наших (проповідників), а згодом, коли б ідолослуження 
було викорінене з сердець, легше було б скасувати й самі образи.

Тепер тими способами, аби тільки осягнути, щоб євангелик міг бувати при пра-
вославнім богослуженні без образи свого сумління, аби й вони не бридились нашим 
богослуженням. При тім не треба боятись, що євангелики стали б переходити до них, 
навпаки, – певно, що багато греків ставало б правдивими і повними євангеликами, аби 
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їх наукою. Далі і школи по повітах могли б бути спільні, і на них від православних багато 
б прибуло коштів, а учених учителів з їх релігії мало б знайшлось. Часами й повітові 
синоди могли б відбуватися спільно, і коли б їм там до якогось часу попускати, до них 
приладжуватись в питаннях менших і неважних (як обходження подекуди разом з ними 
свят по старому календарю, або в справі уживання прісного хліба в Євхаристії), то се 
дуже багато заважило б для прихилення їх (до євангелицтва) і відвернення від апостазії 
до папства, що тепер стали такими звичайними, і для оборони від утисків від людей рим-
ської релігії, коли б (православні) за нашим прикладом перевели (організацію оборони) 
спільними постановами (з євангеликами)”.

Незалежно від такого трактування релігійних питань сей проект цікавий ще й тим, 
що в нім, з одного боку, ясно відбивається бажання і надія євангеликів (на котрих уже 
прийшла чорна година) скріпити себе засобами і силами православних, а з другої сто-
рони, – їх незвичайна далека відчуженість від православного церковного життя, про 
котре сі люди говорять як про щось далеке і незнане, хоч прожили весь свій вік, може, 
поруч православних.

на з’їзді переведено тільки формальний політичний союз – “конфедерацію”, 
і вибрано з обох сторін: євангеликів і православних, “генеральних провізо-
рів”, щоб слідили за подіями і в потребі мобілізували сили обох таборів для 
спільної акції.

Я спинивсь на сім епізоді, бо він доволі добре ілюструє відносини право-
славних і євангеликів і помагає зрозуміти сильні й слабші сторони сих взаємин.

Євангелицький рух зробив сильне вражіння в православній суспільності. 
Хоч оживлення православного життя, котре зазначилось XVI ст., почалось 
незалежно від впливів Реформації, – скорше ніж ті могли викликати в нім 
які-небудь відгомони, але заважила вона на його розвитку дуже помітно.  
В сфері релігійної гадки ті прояви раціоналізму (“жидовствующих”), про котрі 
була вище мова, і зворот до “простої” мови у викладі Св. Письма і взагалі лі-
тературній творчості цілком ясно випередили які-небудь відгомони Реформації 
у нас. В політичнім житті кампанія українського львівського міщанства проти 
обмеження в правах виникла в другім десятилітті XVI в. також незалежно 
від яких-небудь впливів Реформації, – а, власне, ся кампанія стала першим 
кроком в боротьбі за права православної церкви і національне право, в котрім 
повела провід львівська українська громада. Братства, що послужили найбільш 
яскравим органом сеї національної та релігійної акції, були реорганізовані і 
приладжені до потреб нового руху теж ще перед впливами Реформації. Але 
сьому вже розпочатому рухові реформаційні змагання піддали багато завзяття, 
дали цінні взірці і приклади, підтримали і осмілили своїм союзом. Принцип 
соборної організації церковного життя, котрому православний рух, безсум-
нівно, завдячав дуже багато, хоч мав свої початки в попередній практиці, в 
своїм розвитку XVI в. був значно натхнений євангелицькими прикладами: 
синодами, з’їздами духовних і світських представників євангелицьких кон-
фесій і под. Самовпевненість і безоглядність, з котрою вони розправлялись з 
католицькою єрархією, не лишились без впливу на сміливість, з якою право-
славна суспільність стала наставати на своїх пастирів, домагаючись направи 
відносин і практик православної церкви. Супрематія1 братств над єрархією, 
проголошена в боротьбі з львівським владикою, як не піддана, то в кождім 
разі, без сумніву, підперта була євангелицькими взірцями. Найширше й 
найґрунтовніше виложений був сей принцип в “Апокризисі”, що вважався 
твором нововірця, і православні церковники дійсно не вважали можливим 
солідаризуватися з ним – ані його вирікатись.

1 Супрематія братств: в статуті Львівського братства, наданім йому патріархами 
1586 р., за братствами признавалось право контролі над церковними порядками, над 
духовенством, а коли б єпископ не звертав уваги на братські завваження, то братствам 
давалось право “противитись” і єпископові. Се було незгідно з практикою грецькою, і 
тому єпископи сильно обурювались на такі великі права братств: се було одно з причин, 
чому вони (єпископи) йшли на унію з Римом, щоб звільнитись від сеї контролі братств.
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Ся подробиця характеристична для загальної ситуації: український рух 
вагавсь між бажаннями якнайтісніше зв’язатися з євангелицьким рухом – і 
страхом відірвання від традицій православних, від гасла “руської”, націо-
нальної церкви, від патріархату, що служив їй і всій традиції немов якорем в 
глибокій воді, гарантуючи, що вона не згубиться серед суперечних течій сеї 
бурхливої доби.

Такі визначні представники боротьби за національність, як кн. Острозь-
кий, скажім, не раз сходить цілком на реформаційні думки, що в східній церкві 
треба б поправити не тільки дисципліну, “але і звлаща около сакраменту і 
інших вимислів людських”, і Потій1, злорадно приловивши його на такім 
неправославнім вислові, пригадав йому, що в сакраментах східної церкви 
не може бути ніяких перемін. “Пересторога”, хоч вийшла від гарячого при-
хильника сучасного православного руху, одначе у своїм легковаженні старої 
церковної літератури та старосвітських замилувань, у зверхнім обряді та в 
своїм гарячім відданні інтересам науки і школи як найвищому національному 
добру, – виявляє ясно людину, виховану в ідеях реформаційного руху. Та й у 
самого Вишенського2 – найяскравішого оборонця старих церковних традицій 
і канонів, бували моменти, коли він договорювався до цілком революційних, 
протестантських поглядів, радячи православним не приймати єпископів, що 
беруть затвердження від короля без соборного вибору: “Краще вам без владик 
і попів, дияволом поставлених, до церкви ходити і православіє заховувати, ніж 
з владиками і попами, не Богом покликаними (але канонічно поставленими!), 
в церкві бути та з неї насміватись і православіє топтати”.

Не буду вже спинятись на ріжних спеціальних літературних запозиченнях 
православних від євангеликів, – напр., на протестантській тезі про папу-анти-
христа, спопуляризованій для будучих віків православними полемістами кінця 
XVI в., бо се деталі! Скажу натомість загально, що енергія, інтенсивність, 
сміливість українського національного руху (не бозна-які, беручи їх абсолютно, 
але несподівані і через се дивні після довгої попередньої застої і безвладності) 
виявились не без зв’язку з реформаційним рухом, і так само потім підупали 
тут – в Західній Україні в XVII в. не без зв’язку з занепадом реформаційного 
табору! Український корабель плив повними вітрилами під вітром Реформації 
і спустив вітрила, коли сей вітер опав і не стало ні сих сміливих союзників, ні 
їх бадьорих прикладів!

Не була се ні одинока, ні навіть головна причина: впливали тут економічні 
і соціальні зміни в українськім житті, занадто звісні, аби на них тут спинятись. 
В зв’язку з темою сеї книги я хотів натомість дещо освітити сю сторону, піввіку 

1 Потій, єпископ володимирський, потім митрополит уніятський (другий з ряду), – 
найбільша голова уніятської партії, автор багатьох писань в оборону унії.

2 Вишенський Іван, або Іван з Вишні (в Перемищині), найбільший з православних 
письменників сеї доби (першого відродження).

тому піднесену Драгомановим, а мало дебатовану потім: се значіння, яке мала 
політична й ідеологічна кооперація з Реформацією для розвою українського 
руху в XVI в., і занепад реформаційного руху для зросту української реакції 
в XVII в.

В світлі вищесказаного належить оцінювати відзиви католицьких та 
уніятських письменників з кінця XVII в. про єретичення православного 
магнатства й шляхти на Україні і Білорусі. Вона стояла тоді під сильними 
впливами реформаційних ідей і прикладів. Але з євангелицтвом мало хто 
з неї зв’язавсь. Коли реформаційний рух підупав, одні зістались при своїй 
національній церкві, інші, знеохотившись до неї, перейшли до “папства”, як 
висловлялись евангелики. Невелика громадка зв’язалась з унітаріями як най-
більш радикальним крилом євангелицького руху. Але були се люди, мабуть, 
значно вже відчужені від українського життя, бо національного характеру не 
надали ні своїм унітарським громадам, ні літературі. Ті, що цінили передусім 
свою національність, зістались, очевидно, при своїй національній церкві, – 
невважаючи на всі її хиби.

“Поєретичення” в тих часах католицькі круги закидали й самим патрі-
архам, оскільки вони, як і православні українці того часу, виявляли більше 
симпатії до євангеликів, ніж до єзуїтської реакції, та шукали собі союзників між 
євангеликами, хоча б і на чисто політичнім ґрунті тільки. Александрійського 
патріарха Мелетія наш Потій не завагавсь назвати “авґсбурзьким пастирем, 
що розмішав з молоком правовірних грецьких отців жовч Лютера, миро 
Кальвіна і трутину Цвінглі”, – за те, що в своїм листі до нього сей патріарх 
(що взагалі дуже інтересувавсь українськими релігійними церковними спра-
вами) виступив з критикою деяких католицьких поглядів. А його вихованця 
і наступника, Кирила Лукаріса за політичну боротьбу против католицької 
ліги в спілці з протестантами католики прославили чистим кальвіном і, кінець 
кінцем, добились його голови.

Не дивуватись після сього, що стільки єретиків католики і навіть такими 
наші власні ортодокси знаходили серед православного громадянства того часу. 
Плилося під вітром Реформації – до національного відродження.

Українське відродження XVI–XVII в. і його релігійна ідеологія. 
Український національний рух XVI–XVII в. проходив під знаком релігійним, 
властиво, церковним: відродження українсько-білоруської православної церк-
ви. В русі сім були сильні елементи відродження національного і культурного, 
він ставив своїм завданням піднести “руський” (український і білоруський) 
нарід з його занепаду, пасивності і пониження, відновити його колишню славу 
не тільки в політичнім, а і в культурнім житті, піднести освіту і письменство 
на колишній високий рівень часів руської державності. Питання повернення 
українсько-білоруській суспільності прав над православною церквою, котрі 
загорнув собі польсько-литовський уряд, входило як складова частина до шир-
шої політичної програми, яка не формулювалась і не розгортувалась виразно, 
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Ся подробиця характеристична для загальної ситуації: український рух 
вагавсь між бажаннями якнайтісніше зв’язатися з євангелицьким рухом – і 
страхом відірвання від традицій православних, від гасла “руської”, націо-
нальної церкви, від патріархату, що служив їй і всій традиції немов якорем в 
глибокій воді, гарантуючи, що вона не згубиться серед суперечних течій сеї 
бурхливої доби.

Такі визначні представники боротьби за національність, як кн. Острозь-
кий, скажім, не раз сходить цілком на реформаційні думки, що в східній церкві 
треба б поправити не тільки дисципліну, “але і звлаща около сакраменту і 
інших вимислів людських”, і Потій1, злорадно приловивши його на такім 
неправославнім вислові, пригадав йому, що в сакраментах східної церкви 
не може бути ніяких перемін. “Пересторога”, хоч вийшла від гарячого при-
хильника сучасного православного руху, одначе у своїм легковаженні старої 
церковної літератури та старосвітських замилувань, у зверхнім обряді та в 
своїм гарячім відданні інтересам науки і школи як найвищому національному 
добру, – виявляє ясно людину, виховану в ідеях реформаційного руху. Та й у 
самого Вишенського2 – найяскравішого оборонця старих церковних традицій 
і канонів, бували моменти, коли він договорювався до цілком революційних, 
протестантських поглядів, радячи православним не приймати єпископів, що 
беруть затвердження від короля без соборного вибору: “Краще вам без владик 
і попів, дияволом поставлених, до церкви ходити і православіє заховувати, ніж 
з владиками і попами, не Богом покликаними (але канонічно поставленими!), 
в церкві бути та з неї насміватись і православіє топтати”.

Не буду вже спинятись на ріжних спеціальних літературних запозиченнях 
православних від євангеликів, – напр., на протестантській тезі про папу-анти-
христа, спопуляризованій для будучих віків православними полемістами кінця 
XVI в., бо се деталі! Скажу натомість загально, що енергія, інтенсивність, 
сміливість українського національного руху (не бозна-які, беручи їх абсолютно, 
але несподівані і через се дивні після довгої попередньої застої і безвладності) 
виявились не без зв’язку з реформаційним рухом, і так само потім підупали 
тут – в Західній Україні в XVII в. не без зв’язку з занепадом реформаційного 
табору! Український корабель плив повними вітрилами під вітром Реформації 
і спустив вітрила, коли сей вітер опав і не стало ні сих сміливих союзників, ні 
їх бадьорих прикладів!

Не була се ні одинока, ні навіть головна причина: впливали тут економічні 
і соціальні зміни в українськім житті, занадто звісні, аби на них тут спинятись. 
В зв’язку з темою сеї книги я хотів натомість дещо освітити сю сторону, піввіку 

1 Потій, єпископ володимирський, потім митрополит уніятський (другий з ряду), – 
найбільша голова уніятської партії, автор багатьох писань в оборону унії.

2 Вишенський Іван, або Іван з Вишні (в Перемищині), найбільший з православних 
письменників сеї доби (першого відродження).

тому піднесену Драгомановим, а мало дебатовану потім: се значіння, яке мала 
політична й ідеологічна кооперація з Реформацією для розвою українського 
руху в XVI в., і занепад реформаційного руху для зросту української реакції 
в XVII в.

В світлі вищесказаного належить оцінювати відзиви католицьких та 
уніятських письменників з кінця XVII в. про єретичення православного 
магнатства й шляхти на Україні і Білорусі. Вона стояла тоді під сильними 
впливами реформаційних ідей і прикладів. Але з євангелицтвом мало хто 
з неї зв’язавсь. Коли реформаційний рух підупав, одні зістались при своїй 
національній церкві, інші, знеохотившись до неї, перейшли до “папства”, як 
висловлялись евангелики. Невелика громадка зв’язалась з унітаріями як най-
більш радикальним крилом євангелицького руху. Але були се люди, мабуть, 
значно вже відчужені від українського життя, бо національного характеру не 
надали ні своїм унітарським громадам, ні літературі. Ті, що цінили передусім 
свою національність, зістались, очевидно, при своїй національній церкві, – 
невважаючи на всі її хиби.

“Поєретичення” в тих часах католицькі круги закидали й самим патрі-
архам, оскільки вони, як і православні українці того часу, виявляли більше 
симпатії до євангеликів, ніж до єзуїтської реакції, та шукали собі союзників між 
євангеликами, хоча б і на чисто політичнім ґрунті тільки. Александрійського 
патріарха Мелетія наш Потій не завагавсь назвати “авґсбурзьким пастирем, 
що розмішав з молоком правовірних грецьких отців жовч Лютера, миро 
Кальвіна і трутину Цвінглі”, – за те, що в своїм листі до нього сей патріарх 
(що взагалі дуже інтересувавсь українськими релігійними церковними спра-
вами) виступив з критикою деяких католицьких поглядів. А його вихованця 
і наступника, Кирила Лукаріса за політичну боротьбу против католицької 
ліги в спілці з протестантами католики прославили чистим кальвіном і, кінець 
кінцем, добились його голови.

Не дивуватись після сього, що стільки єретиків католики і навіть такими 
наші власні ортодокси знаходили серед православного громадянства того часу. 
Плилося під вітром Реформації – до національного відродження.

Українське відродження XVI–XVII в. і його релігійна ідеологія. 
Український національний рух XVI–XVII в. проходив під знаком релігійним, 
властиво, церковним: відродження українсько-білоруської православної церк-
ви. В русі сім були сильні елементи відродження національного і культурного, 
він ставив своїм завданням піднести “руський” (український і білоруський) 
нарід з його занепаду, пасивності і пониження, відновити його колишню славу 
не тільки в політичнім, а і в культурнім житті, піднести освіту і письменство 
на колишній високий рівень часів руської державності. Питання повернення 
українсько-білоруській суспільності прав над православною церквою, котрі 
загорнув собі польсько-литовський уряд, входило як складова частина до шир-
шої політичної програми, яка не формулювалась і не розгортувалась виразно, 
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але відчувалась в ріжних політичних виступах. Сформульовано її в рамцях 
польської державності при Гадяцьких пактах 1658 р., як звичайно думають, 
під диктат унітарія Ю.Немирича: було се виборення для “руського” народу (в 
розумінні магнатсько-шляхетської верстви українсько-білоруського суспіль-
ства) політичного представництва, рівнорядного з польським і литовським, 
як третього члена федерації Польщі, Литви й Русі. Сей політичний ідеал, 
хоч, може, не продуманий до кінця і не сформульований, мусив присвічувати 
шляхетським українським політикам вже від Люблінської унії 1569 р.

В історичних дослідах останніх десятиліть головна увага зверталась на 
висвітлення в тім русі XVI–XVII в. елементів культурних і національних, 
котрі дають йому право на назву “Першого українського відродження”. В 
сім напрямі зроблено чимало. Але для нашої теми, навпаки, важніше оцінити, 
що виявив сей рух у сфері релігійної мислі? Наскільки релігія не виступала в 
нім тільки в заступстві національних і політичних гасел (бо таки дійсно гасло 
релігійне не раз виступало замість кличів національних і політичних – менш 
усвідомлених і менш популярних)? Наскільки була сама дійсним чинником 
сього руху, його метою і самоціллю? І в які конкретні форми прибиралась ся 
релігійна мета в очах її прихильників?

Очевидно, на се, само по собі просте питання, не так легко й відпові-
сти, саме через се, що відродження старої православної церкви виступало в 
тодішніх політичних планах таким універсальним ліком на найріжніші недуги 
сучасні: являється через те в найріжніших політичних і культурних комбі-
націях і висувається як найближча передумова для дуже далеких від себе 
ідеологічних прямувань.

Такий, напр., характеристичний речник сього руху, як згаданий Тя-
пинський, – дуже цікавий, незалежно від того, ким він в дійсності був: чи 
православним, глибоко захопленим тільки новими ідеями, чи нововірцем, 
який, одначе, не хотів відриватись від національного тіла і бажав служити 
відродженню своєї суспільності на її національних основах. Своїм планом 
видання Євангелія на народній мові, жертвуючи для того своєю убогою ма-
єтністю, “аби згинути з своєю вітчиною, коли вона має до решти згинути, 
або побрести разом з нею, коли вона буде вирятована (спільним заходом 
громадянства)”, він досить сильно задокументував свою приналежність 
до людей нової ідеології. А проте – останнім засобом рятунку і для нього 
являється таки не що інше, як реставрація старої церкви для відродження 
освіти і науки, що колись цвіла в тій старій церкві. Він уболіває над “глибо-
ким культурним і національним занепадом руського народу” – що в такім 
славнім, і то найважніше – “в такім давніше здібнім, ученім народі руськім 
таке занедбання свого славного язика, просто зневага до нього, за котрою 
ясна мудрість, що була (в руськім народі) просто прирожденною, відійшла 
від них, а на її місце зараз прийшла така оплакана невченість, що вже декотрі 
стидаються й письма свого (руського) – особливо в Слові Божім”. Пригадує 

для сильнішого вражіння колишню славу його – в уяві автора стара Русь 
була найблискучішою представницею всеї Східної Європи, візантійство в 
його очах нероздільно зливалося з слов’янством, “а яке ж більш прирожденне 
слов’янство може бути, як не Русь”. Отже, з гарячим закликом звертається 
він до сучасної української й білоруської аристократії, “що зістались немов 
батьками сеї (культурно-національної) справи по таких достохвальних пред-
ках своїх”, – аби вступили в їх сліди. І що ж? Конкретне бажання, яке він 
ставить до них, полягає в тім, щоб вони вплинули на митрополита, владик 
й інших достойників, аби ті не дбали виключно про свої егоїстичні інтереси, 
“а вчилися Слова Божого самі й інших учили”, з маєтностей церковних за-
кладали школи для науки більшої, ніж просте читання, та подвигнули науку 
Слова Божого, занедбану від стількох літ.

Автор “Перестороги” (здогадуються, що то був Юрко Рогатинець, 
один з провідників львівського міщанського руху, а в кождім разі мусив то 
бути один з найщиріших прихильників нового освітнього руху), виступаючи 
проповідником освіти і школи як першої умови національного відродження, 
висловлює повне вдоволення з тої дороги, котрою пішла культурна справа 
в 1580–1590-х рр., головно заходами патріархів (далі повернемо до сього 
важливого пункту). “Православіє наше почало просіявати, як сонце, – пише 
він, – учені люди почали показуватися в церкві Божій – учителі і строїтелі 
(організатори) церкви Божої, і друковані книги почали розмножатись”. Біда 
прийшла тільки з відступлення владик і з унії, що схибила спасенний розви-
ток культурної й національної справи на сій дорозі, визначеній патріархами...

Се була та спільна точка, на котрій стрічались і перехрещувались і ті 
поступові течії українського громадянства, для котрого головне були освіта, 
культура, оживлення громадського українського життя, а церква – тільки 
підойма,  – і ті течії консервативні, вповні правовірні, для котрих єдиним 
цінним було відродження православія найчистішої форми без усяких уступок 
“духові часу”. Між сими двома течіями розгубивсь і занидів рух, зі становища 
нашого розсліду особливо інтересний, котрий на місце тої формалістичної, 
консервативної церковності, яка витворилась за попередні віки і вище була 
нами схарактеризована, хотів поставити українське євангельське християнство, 
оперте безпосередньо на науці Святого Письма.

Ясні зав’язки такого українського євангелицтва виступають в братській 
реформі, піднятій львівськими міщанами в 1590-х рр., і про се варто сказати 
тут кілька слів.

На жаль, не маємо докладніших відомостей про переговори, з котрих 
вийшли ті статути братства, котрі тепер лежать перед нами; тому не можемо 
докладно відділити, щó сюди прийшло від братчиків, а щó від патріарха, що ті 
статути затверджував. Але нема сумніву, що згадана євангельська течія йшла 
не від патріарха (котрий деінде в своїх розпорядженнях зовсім її не виявив), 
тільки від львівської православної громади, що стояла тут, очевидно, під впли-
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але відчувалась в ріжних політичних виступах. Сформульовано її в рамцях 
польської державності при Гадяцьких пактах 1658 р., як звичайно думають, 
під диктат унітарія Ю.Немирича: було се виборення для “руського” народу (в 
розумінні магнатсько-шляхетської верстви українсько-білоруського суспіль-
ства) політичного представництва, рівнорядного з польським і литовським, 
як третього члена федерації Польщі, Литви й Русі. Сей політичний ідеал, 
хоч, може, не продуманий до кінця і не сформульований, мусив присвічувати 
шляхетським українським політикам вже від Люблінської унії 1569 р.

В історичних дослідах останніх десятиліть головна увага зверталась на 
висвітлення в тім русі XVI–XVII в. елементів культурних і національних, 
котрі дають йому право на назву “Першого українського відродження”. В 
сім напрямі зроблено чимало. Але для нашої теми, навпаки, важніше оцінити, 
що виявив сей рух у сфері релігійної мислі? Наскільки релігія не виступала в 
нім тільки в заступстві національних і політичних гасел (бо таки дійсно гасло 
релігійне не раз виступало замість кличів національних і політичних – менш 
усвідомлених і менш популярних)? Наскільки була сама дійсним чинником 
сього руху, його метою і самоціллю? І в які конкретні форми прибиралась ся 
релігійна мета в очах її прихильників?

Очевидно, на се, само по собі просте питання, не так легко й відпові-
сти, саме через се, що відродження старої православної церкви виступало в 
тодішніх політичних планах таким універсальним ліком на найріжніші недуги 
сучасні: являється через те в найріжніших політичних і культурних комбі-
націях і висувається як найближча передумова для дуже далеких від себе 
ідеологічних прямувань.

Такий, напр., характеристичний речник сього руху, як згаданий Тя-
пинський, – дуже цікавий, незалежно від того, ким він в дійсності був: чи 
православним, глибоко захопленим тільки новими ідеями, чи нововірцем, 
який, одначе, не хотів відриватись від національного тіла і бажав служити 
відродженню своєї суспільності на її національних основах. Своїм планом 
видання Євангелія на народній мові, жертвуючи для того своєю убогою ма-
єтністю, “аби згинути з своєю вітчиною, коли вона має до решти згинути, 
або побрести разом з нею, коли вона буде вирятована (спільним заходом 
громадянства)”, він досить сильно задокументував свою приналежність 
до людей нової ідеології. А проте – останнім засобом рятунку і для нього 
являється таки не що інше, як реставрація старої церкви для відродження 
освіти і науки, що колись цвіла в тій старій церкві. Він уболіває над “глибо-
ким культурним і національним занепадом руського народу” – що в такім 
славнім, і то найважніше – “в такім давніше здібнім, ученім народі руськім 
таке занедбання свого славного язика, просто зневага до нього, за котрою 
ясна мудрість, що була (в руськім народі) просто прирожденною, відійшла 
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стидаються й письма свого (руського) – особливо в Слові Божім”. Пригадує 

для сильнішого вражіння колишню славу його – в уяві автора стара Русь 
була найблискучішою представницею всеї Східної Європи, візантійство в 
його очах нероздільно зливалося з слов’янством, “а яке ж більш прирожденне 
слов’янство може бути, як не Русь”. Отже, з гарячим закликом звертається 
він до сучасної української й білоруської аристократії, “що зістались немов 
батьками сеї (культурно-національної) справи по таких достохвальних пред-
ках своїх”, – аби вступили в їх сліди. І що ж? Конкретне бажання, яке він 
ставить до них, полягає в тім, щоб вони вплинули на митрополита, владик 
й інших достойників, аби ті не дбали виключно про свої егоїстичні інтереси, 
“а вчилися Слова Божого самі й інших учили”, з маєтностей церковних за-
кладали школи для науки більшої, ніж просте читання, та подвигнули науку 
Слова Божого, занедбану від стількох літ.

Автор “Перестороги” (здогадуються, що то був Юрко Рогатинець, 
один з провідників львівського міщанського руху, а в кождім разі мусив то 
бути один з найщиріших прихильників нового освітнього руху), виступаючи 
проповідником освіти і школи як першої умови національного відродження, 
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вами західного євангелицтва. Нові братські статути замість старих братських 
пирів на храмові свята, що були головним змістом братського життя, вказували 
братчикам зовсім інші завдання й заняття. Братчики мали сходитись “не во 
піянственний дім” і не для пиячення, а для релігійного й морального поучення; 
залагодивши біжучі справи, повинні були займатись читанням Святого Письма 
або співанням духовних пісень та поважними, будуючими розмовами. Мали 
по силі помагати убогим, слідити за моральністю пожиття своїх товаришів, 
упоминати їх за недобрі вчинки, за тяжчі провини замикати до дзвіниці, а в 
крайності й виключати з братства. Все се ідеї, котрих джерело і взірець треба, 
безсумнівно, шукати не деінде, як в сучасних євангелицьких громадах. Відти 
ж, очевидно, йшли ті гадки про потребу контролі братської громади не тільки 
над громадянами, але й над духовенством, і навіть над самими владиками, що 
знаходимо в тих же братських статутах. Довідавшись про кого-небудь у своїм 
місті, чи поза містом, чи з світських, чи з духовних, що він живе не по закону, 
братчики мають упоминати його словом або письмом. Коли ж він покаже себе 
непослушним, – оповіщати про нього єпископові. Коли б побачили в корчмі 
п’яного священика, або коли б доведено було на священика, що він ворожбит, 
бо дає гроші в лихву, або що він звінчав ухоплену дівчину, або що він дво-
женець або розпусник, – такого свідками обжалувати перед єпископом, щоб 
він його судив по законам святих отців. Коли ж би й єпископ став противитися 
законові правди, правив церквою не по апостольським канонам, то й єпископові 
противитися, як ворогові правди.

Але ся течія, кажу, не вдержалася. Замість розвою громадської діяль-
ності і поширення прав громадян у церковних справах, як перше і загальне 
завдання прийнялось – уздоровлення православної єрархії. Для сього вважали 
першим кроком – вирвати її з тої тяжкої залежності від королівської влади, 
в котру вона впала за останні століття, а на моральну направу духовенства й 
відновлення послуху й порядку найкращим способом приймали авторитет і 
владу патріархів – аби тільки її відновити. Ряд міркувань піддавав таку так-
тику в інтересах українського народу і церкви, але за ними упускали з уваги 
животворну силу громадської ініціативи, суспільну силу самооновлення, котру 
розвинув був реформаційний рух. З тими ж міркуваннями справу завертано 
на старі дороги, де вона неминуче мусила загинути, – як се й показали пізніші 
події, а з загиренням церковної реформи пропало й наше перше культурно-
національне відродження майже з усіма своїми цінними сторонами.

Як допустило се наше громадянство?
Очевидно, воно було настільки ослаблене довгим занепадом і бездіяль-

ністю, що не спромагалось на якусь енергійну, ініціативну акцію і в церковній 
справі: на сотворення нової церкви на нових громадських євангелицьких під-
валинах. Тож і пішла найлегшою дорогою – без ріску і з найменшою втратою 
енергії й засобів уздоровляти стару національну церкву: направляти старі міхи 
замість спромагатись на нові.

Треба рахуватися й з тим, що за останні століття ся стара церква стала 
майже єдиним гаслом національним – єдиною установою, яка ще об’єднувала 
розбиті останки старої Русі. Кидати її на те, щоб поставити поруч неї нову 
церкву, мусило здаватись небезпечною пробою, яка спричинила б роздвоєння 
і розпорошення і так убогих останків тої старої Русі.

Стара церква володіла ще значними матеріальними засобами в формі 
монастирських і катедральних, владичих маєтків: уздоровивши єрархію, 
думалось, можна було б їх ужити на релігійні, культурні й освітні завдання 
(як то марив Тяпинський), замість збирати на сі цілі нові засоби, – до чого 
підупала суспільність не чула в собі сили.

Українська і білоруська суспільність Литви-Польші привикла жити в 
приємнім почутті своєї релігійної солідарності з православними народами й 
державами: Москвою, Волощиною, греками й балканськими слов’янами. Ся 
спільність не бозна-що давала реального, але морально підтримувала, і упус-
тити сю зв’язь, відійшовши від старої церкви, могло здаватись небезпечним.

Консервативна політика – уздоровлення церкви через реставрацію ста-
рого – могла здаватись певнішою ще з таких міркувань: з нею легше буде, 
могло думатись, відборонитись від вмішань уряду до внутрішніх церковних 
справ, обстояти права й автономію свого релігійного життя, посилаючись на 
старі привілеї і практики, ніж будуючи щось нове і безправне.

Влада і вплив патріарха здавалась корисним засобом нового церковного 
будівництва. Здавалось, що й упадок церкви наступив через те, що єрархічний 
зв’язок з Царгородом фактично був зведений на ніщо. Відновлюючи його, 
думали добути цінний, бо загально признаний, авторитет для упорядкування 
і уздоровлення сього релігійного життя.

Се могло здаватись особливо важним супроти доволі невтішних від-
носин в євангелицьких кругах Польщі-Литви: неустанної боротьби ріжних 
євангелицьких доктрин. Коли ще лютерани з кальвінами, хоч з бідою, якось 
трималися купи, то з унітарськими й перехрещенськими доктринами йшла у 
них ворожнеча непримиренна, і вона мусила досить знеохочувати до ново-
вірства взагалі.

В результаті сих обставин і міркувань, як бачимо, наше відродження, 
властиво, від початку доволі рішучо повертає на дороги старі, консервативні, 
навіть реакційні. Перша боротьба була зведена за старий календар, против 
нового, котрий заводив польський уряд. Наші православні обстоювали прин-
цип, що уряд не може накидати їм без їх згоди нічого, що мало б якусь зв’язь 
з церковними справами. Принципіально се було правильно, і на Заході ба-
гато протестантських країв теж не приймало нового календаря, тому що його 
диктувала їм папська курія. Але таки се було доволі зловіще віщування, що 
наш рух почавсь такою реакційною справою.

Ідею відновлення патріарших впливів і тіснішого зв’язку з патріархатом 
висували й підтримували особливо наші міщанські братства, що в тодішнім русі 
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вами західного євангелицтва. Нові братські статути замість старих братських 
пирів на храмові свята, що були головним змістом братського життя, вказували 
братчикам зовсім інші завдання й заняття. Братчики мали сходитись “не во 
піянственний дім” і не для пиячення, а для релігійного й морального поучення; 
залагодивши біжучі справи, повинні були займатись читанням Святого Письма 
або співанням духовних пісень та поважними, будуючими розмовами. Мали 
по силі помагати убогим, слідити за моральністю пожиття своїх товаришів, 
упоминати їх за недобрі вчинки, за тяжчі провини замикати до дзвіниці, а в 
крайності й виключати з братства. Все се ідеї, котрих джерело і взірець треба, 
безсумнівно, шукати не деінде, як в сучасних євангелицьких громадах. Відти 
ж, очевидно, йшли ті гадки про потребу контролі братської громади не тільки 
над громадянами, але й над духовенством, і навіть над самими владиками, що 
знаходимо в тих же братських статутах. Довідавшись про кого-небудь у своїм 
місті, чи поза містом, чи з світських, чи з духовних, що він живе не по закону, 
братчики мають упоминати його словом або письмом. Коли ж він покаже себе 
непослушним, – оповіщати про нього єпископові. Коли б побачили в корчмі 
п’яного священика, або коли б доведено було на священика, що він ворожбит, 
бо дає гроші в лихву, або що він звінчав ухоплену дівчину, або що він дво-
женець або розпусник, – такого свідками обжалувати перед єпископом, щоб 
він його судив по законам святих отців. Коли ж би й єпископ став противитися 
законові правди, правив церквою не по апостольським канонам, то й єпископові 
противитися, як ворогові правди.

Але ся течія, кажу, не вдержалася. Замість розвою громадської діяль-
ності і поширення прав громадян у церковних справах, як перше і загальне 
завдання прийнялось – уздоровлення православної єрархії. Для сього вважали 
першим кроком – вирвати її з тої тяжкої залежності від королівської влади, 
в котру вона впала за останні століття, а на моральну направу духовенства й 
відновлення послуху й порядку найкращим способом приймали авторитет і 
владу патріархів – аби тільки її відновити. Ряд міркувань піддавав таку так-
тику в інтересах українського народу і церкви, але за ними упускали з уваги 
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були елементом найбільш поступовим. В патріархах вони шукали союзників 
против своїх розпаношених владик. Але відродження сього принципу, що все 
мусить робитись не інакше, як за волею і згодою патріархів, спаралізувало 
всі плани реформи і дало православним консерватистам і реакціонерам убійчу 
зброю против усяких поступових течій і слідкувань за західним реформацій-
ним рухом.

Кінець кінцем, викликані примари старого блиску княжої Русі, святості 
старої церкви, найвищого авторитету патріархів убили поступові, демокра-
тичні, громадські течії, викресані з українського громадянства євангелицьким 
рухом XVI в. Потяг до західного відродження, реформації, письменства, що 
пробиваються в провідних ідеях нашого відродження при кінці XVI і на по-
чатку XVII в., впав під натиском старовірства. Відновлена православна церква 
потягла не з західною реформою, а з католицькою реакцією, не з кальвінами, 
а з єзуїтами, і не стільки принципи “Апокризиса” й “Перестороги”, як ідеї 
Вишенського потягли за собою маси.

Сам образ Вишенського та його творчості дуже характеристичні для сеї 
боротьби ріжних течій, і тому на них мусимо спинитись.

Він був представником крайніх аскетичних візантійських поглядів, 
схарактеризованих вище. Початки нашого відродження, 1580-ті й 1590-ті 
роки, не менше двадцяти літ, мабуть, він прожив на Афоні, відзиваючись 
відти тільки своїми посланіями на події, що стрясали тодішню Україну: змову 
владик і піддання їх Римові, проголошення унії з Римом в 1596 р., боротьбу 
православної суспільності против владичого самовольства, підтриманого 
урядом. Даремно православна Україна і безпосередньо, і через патріархів 
силкувалася викликати його додому: александрійський патріарх Мелетій, що 
брав діяльну участь в українських справах, від себе намовляв Вишенського, 
але тільки в 1605 р. той зваживсь нарешті приїхати. Новий рух і його про-
відники справді показались йому такими далекими, що, не пробувши й двох 
літ, він знеохотивсь і вернувсь назад на Святу Гору. Невважаючи на всі 
пізніші поклики, більше не повертав і навіть письмом все рідше відзивався 
на українські події.

Коли брати його особу і творчість відокремлено, вони захоплюють нас 
своєю щирістю чуття, високим настроєм, гуманними гадками, які вибиваються 
з-під його аскетичної ризи і змушують забувати негативні наслідки, що ви-
пливали з його аскетичного реакціонерства. Своїми позитивними сторонами 
він являється предтечею Сковороди і Шевченка. В усій нашій старій літера-
турі не знайдемо нічого рівного його огненним докорам єпископам-уніятам, 
що покинули стару церкву, не зносячи демократичного, громадського духу, 
що на хвилю вдарив був, під євангелицькими впливами з нашого руху. В 
оригінальних і сильних виразах, натхнених святим гнівом на насильників і 
сердечним спочуттям до зневажених і пригноблених, змалював він, як ніхто 
інший, сучасне українське життя: “закукуріченість” єрархів з їх претензіями 

на виключне учительство й абсолютну власть у церкві: пасожитство, порож-
ність і марність шляхетської верстви, глибоке пониження і визиск трудящих.

Що, справді, можна поставити поруч з його убійчим посміхом з єрархічної 
пихи владик, що устами львівського єпископа відмовляли місцевим міщанам, 
“хлопам простим, кожем’якам і сідельникам”, як він їх згорда називає, якого-
будь голосу в церковних справах: “Ті хлопи прості в своїх кучках і домках 
сидять, а ми преці на столах єпископських лежимо! Ті хлопи з одної мисочки 
поливку або борщик хлебчуть, а ми преці по кількадесят полумисків, розма-
їтими смаками уфарбованих, пожираємо! Ті хлопи бецьким або моравським 
гермачком (свитиною) покриваються, а ми преці в атласі, адамашку і соболіх 
шубах ходимо! Ті хлопи самі собі панове і слуги суть, а ми преці предстоящих 
барвяноходців (слуг, що в ліберіях ідуть перед своїм паном) по кількадесят 
маємо”. І він кличе до них – сих пишних слуг Христових:

“Чи не ваші милості алчних голодними і жаждними чините бідних під-
даних, що той же образ Божий носите, як і ви? Надане на сиріт церковних 
лупите, з гумна стоги й обороги волочите? Самі з своїми слуговинами про-
кормлюєте (споживаєте) їх труд і піт кривавий, лежачи й сидячи, сміючись 
і граючи пожираєте – горівки перепущені курите, пиво трояке превиборне 
варите і в пропасть неситого черева вливаєте! Самі з гістьми своїми преси-
щаєтесь, а бідні піддані через свою неволю (панщину) річного обходу (про-
годування) вдоволити не можуть: з дітьми стискаються, оброку (страви) собі 
уймаючи, – боячись, чи їм до пришлого врожаю дотягне!

Чи не ваші милості самі (їх) обнажаєте, у бідних підданих з обори коней, 
волів, овець волочите, дані пеняжні (грошеві), дані поту і труду їх витягаєте, 
з них живцем лупите, обнажаєте, мучите, томите, до комяг і шкут1 незважа-
ючи на час, зимою й літом в неповідний час гоните? Ви їх потом повні мішки 
грішми золотими, талярами, півталярками, ортами, четвертаками і потрійни-
ками2 напихаєте, суми докладаєте в шкатулах, а ті бідаки шеляга за що собі 
солі купити не мають!”

В сім протесті против автократичних, магнатських претензій владик Ви-
шенський, як бачимо, стає в однім ряді з найкращими представниками євро-
пейського реформаційного руху. Але він зараз же відскакує від них, коли йому 
приходиться оцінювати заходи і тактику провідників сучасного українського 
руху – тих людей, що не молитвою і словом, а ділом хотіли увільнитись від 
автократів-владик, що в союзі з урядом заходились накинути унію громадян-
ству. Йому не подобається ні політична боротьба в союзі з євангеликами, ні 
організація нової школи для піднесення національної культури, щоб запобігти 
винародовленню вищих верств, ні заведення народної мови до проповіді, до 
толкування Святого Письма і перекладів на народну мову. Він обстоює ужи-

1 Назви сплавних човнів, до котрих піддані мусили здалека довозити своєю худобою 
ріжні вироби панського господарства.

2 Назви монет.
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були елементом найбільш поступовим. В патріархах вони шукали союзників 
против своїх розпаношених владик. Але відродження сього принципу, що все 
мусить робитись не інакше, як за волею і згодою патріархів, спаралізувало 
всі плани реформи і дало православним консерватистам і реакціонерам убійчу 
зброю против усяких поступових течій і слідкувань за західним реформацій-
ним рухом.

Кінець кінцем, викликані примари старого блиску княжої Русі, святості 
старої церкви, найвищого авторитету патріархів убили поступові, демокра-
тичні, громадські течії, викресані з українського громадянства євангелицьким 
рухом XVI в. Потяг до західного відродження, реформації, письменства, що 
пробиваються в провідних ідеях нашого відродження при кінці XVI і на по-
чатку XVII в., впав під натиском старовірства. Відновлена православна церква 
потягла не з західною реформою, а з католицькою реакцією, не з кальвінами, 
а з єзуїтами, і не стільки принципи “Апокризиса” й “Перестороги”, як ідеї 
Вишенського потягли за собою маси.

Сам образ Вишенського та його творчості дуже характеристичні для сеї 
боротьби ріжних течій, і тому на них мусимо спинитись.

Він був представником крайніх аскетичних візантійських поглядів, 
схарактеризованих вище. Початки нашого відродження, 1580-ті й 1590-ті 
роки, не менше двадцяти літ, мабуть, він прожив на Афоні, відзиваючись 
відти тільки своїми посланіями на події, що стрясали тодішню Україну: змову 
владик і піддання їх Римові, проголошення унії з Римом в 1596 р., боротьбу 
православної суспільності против владичого самовольства, підтриманого 
урядом. Даремно православна Україна і безпосередньо, і через патріархів 
силкувалася викликати його додому: александрійський патріарх Мелетій, що 
брав діяльну участь в українських справах, від себе намовляв Вишенського, 
але тільки в 1605 р. той зваживсь нарешті приїхати. Новий рух і його про-
відники справді показались йому такими далекими, що, не пробувши й двох 
літ, він знеохотивсь і вернувсь назад на Святу Гору. Невважаючи на всі 
пізніші поклики, більше не повертав і навіть письмом все рідше відзивався 
на українські події.

Коли брати його особу і творчість відокремлено, вони захоплюють нас 
своєю щирістю чуття, високим настроєм, гуманними гадками, які вибиваються 
з-під його аскетичної ризи і змушують забувати негативні наслідки, що ви-
пливали з його аскетичного реакціонерства. Своїми позитивними сторонами 
він являється предтечею Сковороди і Шевченка. В усій нашій старій літера-
турі не знайдемо нічого рівного його огненним докорам єпископам-уніятам, 
що покинули стару церкву, не зносячи демократичного, громадського духу, 
що на хвилю вдарив був, під євангелицькими впливами з нашого руху. В 
оригінальних і сильних виразах, натхнених святим гнівом на насильників і 
сердечним спочуттям до зневажених і пригноблених, змалював він, як ніхто 
інший, сучасне українське життя: “закукуріченість” єрархів з їх претензіями 

на виключне учительство й абсолютну власть у церкві: пасожитство, порож-
ність і марність шляхетської верстви, глибоке пониження і визиск трудящих.

Що, справді, можна поставити поруч з його убійчим посміхом з єрархічної 
пихи владик, що устами львівського єпископа відмовляли місцевим міщанам, 
“хлопам простим, кожем’якам і сідельникам”, як він їх згорда називає, якого-
будь голосу в церковних справах: “Ті хлопи прості в своїх кучках і домках 
сидять, а ми преці на столах єпископських лежимо! Ті хлопи з одної мисочки 
поливку або борщик хлебчуть, а ми преці по кількадесят полумисків, розма-
їтими смаками уфарбованих, пожираємо! Ті хлопи бецьким або моравським 
гермачком (свитиною) покриваються, а ми преці в атласі, адамашку і соболіх 
шубах ходимо! Ті хлопи самі собі панове і слуги суть, а ми преці предстоящих 
барвяноходців (слуг, що в ліберіях ідуть перед своїм паном) по кількадесят 
маємо”. І він кличе до них – сих пишних слуг Христових:

“Чи не ваші милості алчних голодними і жаждними чините бідних під-
даних, що той же образ Божий носите, як і ви? Надане на сиріт церковних 
лупите, з гумна стоги й обороги волочите? Самі з своїми слуговинами про-
кормлюєте (споживаєте) їх труд і піт кривавий, лежачи й сидячи, сміючись 
і граючи пожираєте – горівки перепущені курите, пиво трояке превиборне 
варите і в пропасть неситого черева вливаєте! Самі з гістьми своїми преси-
щаєтесь, а бідні піддані через свою неволю (панщину) річного обходу (про-
годування) вдоволити не можуть: з дітьми стискаються, оброку (страви) собі 
уймаючи, – боячись, чи їм до пришлого врожаю дотягне!

Чи не ваші милості самі (їх) обнажаєте, у бідних підданих з обори коней, 
волів, овець волочите, дані пеняжні (грошеві), дані поту і труду їх витягаєте, 
з них живцем лупите, обнажаєте, мучите, томите, до комяг і шкут1 незважа-
ючи на час, зимою й літом в неповідний час гоните? Ви їх потом повні мішки 
грішми золотими, талярами, півталярками, ортами, четвертаками і потрійни-
ками2 напихаєте, суми докладаєте в шкатулах, а ті бідаки шеляга за що собі 
солі купити не мають!”

В сім протесті против автократичних, магнатських претензій владик Ви-
шенський, як бачимо, стає в однім ряді з найкращими представниками євро-
пейського реформаційного руху. Але він зараз же відскакує від них, коли йому 
приходиться оцінювати заходи і тактику провідників сучасного українського 
руху – тих людей, що не молитвою і словом, а ділом хотіли увільнитись від 
автократів-владик, що в союзі з урядом заходились накинути унію громадян-
ству. Йому не подобається ні політична боротьба в союзі з євангеликами, ні 
організація нової школи для піднесення національної культури, щоб запобігти 
винародовленню вищих верств, ні заведення народної мови до проповіді, до 
толкування Святого Письма і перекладів на народну мову. Він обстоює ужи-

1 Назви сплавних човнів, до котрих піддані мусили здалека довозити своєю худобою 
ріжні вироби панського господарства.

2 Назви монет.
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вання церковнослов’янської мови й на борзі складає теорію особливої містичної 
сили її: диявол, мовляв, особливо ненавидить сю святу мову, і всі, хто поборює 
її, робить се диявольським “дійством і риганням”. Щоб утримати суспільність 
при старій церкві й візантійсько-слов’янській культурі, він проповідує зневагу 
до всього, що виходить поза рамці церковної лектури: Біблія має православ-
ному чоловікові вистати за всі науки, а хто піде до “поганських учителів і до 
латинської хитрословної ложи”, той згубить віру. На поборення унії замість 
якоїсь політики він радить уставити всенародний піст, бдіння і молитву, щоб 
Бог чудом своїм зломив упір короля, патрона унії. Серед внутрішніх непо-
рядків не знаходить нічого важнішого, як останки ріжних народних обрядів, 
такі, як різдвяні, великодні, святоюрські і под. Годиться завважити, що таку 
ж дріб’язковість у відносинах до народного обряду виявляли і патріархи, і їх 
інформатори братчики: одною з спірних матерій між Львівським братством і 
владикою було питання, чи годиться святити на Великдень усяку страву, чи 
ні? Владика боронив місцевої практики свячення, братчики ж доводили, що 
від того “чародійство множиться”: свячене вживається до ріжних магічних 
актів, і патріарх, замість заспокоїти, зробив з тої справи велику бучу. А ще 
більше енергії було витрачено на поборюванню місцевої практики, що допус-
кала до свячення на церковні степені “второженців”, себто людей, що були 
двічі жонаті, котрих грецька практика до свячення не допускала, хоч ніяких 
підстав для заборони в церковних канонах не було.

На ґрунті неприхильної оцінки Вишенським нових православних заходів 
прийшло до досить неприємних суперечок між ним і проповідниками нового 
релігійного руху, коли йому довелось зустрінутися з ними на-віч в 1605– 
1606 рр. Вишенському прийшлось вислухати не один твердий аргумент, він 
нібито дещо упустив з своєї непримиренності, але в глибині свого серця не 
помирився з новою наукою і, вернувшись на свою Атонську гору, наново 
застиг в своїм старовірстві.

Воно було непрактичне, то значить – не відповідало інтересам націо-
нального життя. Воно було непродуктивне. Не мало нічого спільного із духом 
дійсного християнства, а проте мало своїх людей навіть дуже багато. Писання 
Вишенського з незначними виїмками не були друковані; не видко, щоб були 
вони й умисно поширювані, – проте ідеї його жили. Поступовим течіям, 
котрих огнищем було Львівське братство, бракувало економічних підстав, 
бракувало мас. Українське міщанство не мало економічної сили й упадало з 
упадком міст Польщі взагалі. Союз православних з магнатами-євангеликами 
Литви й Польщі, що здвоювали їх сили, стратив значіння і заник з тим, як 
останки українського магнатства спольщились, а прихильники євангельства 
в Литві–Польщі теж змаліли. Львівське братство помирилось з владикою 
й перейшло під його владу, а його культурна робота звелась до дуже малих 
розмірів. Натомість у старовірів, таких, як Вишенський, знайшлись союзники 
численні і сильні!

Їх підтримували незчисленні “мучені” попи і ченці, котрим гасла нової на-
уки і школи були неприємні, бо грозили конкуренцією, і сі “неучені” знаходили 
послух не тільки в селянських масах, а і у нової політичної сили України – у 
козацтва. Хоча між козаччиною не бракувало елементів культурніших, ви-
хованих в нових школах, проте козацька маса потягала більше до найбільш 
безоглядної й непримиренної опозиції против всього, що скільки-небудь за-
носило якоюсь згодою, чи з польським пануванням, чи з польською вірою.

Отже, коли у православної опозиції не стало інших протекторів і з кінця 
першого десятиліття XVII в. їй прийшлось “укриватись під крилами дніпров-
ських молодців”, – кажучи словами митр. Борецького, провідники її мусили 
дуже серйозно рахуватись з такими козацькими настроями. Козацтво, напр., 
грубо і безпардонно розбило акцію на помирення з урядом і католицькою 
церквою, поведену в 1620-х рр. Мелетієм Смотрицьким. Митр. Борецький 
і печерський архимандрит Могила брали в ній участь, але мусили відійти 
під грізним натиском козацтва, і Смотрицький, найбільша літературна сила 
тодішнього українського суспільства, всіми покинений, зломивсь і пропав.

Так само різко виступило козацтво, під впливами тих “неучених попів”, 
против перших спроб Могили коло заложення колегії з латинською наукою, 
на взір колегій єзуїтських. “Нащо латинське і польське училище заводите? 
Того не бувало у нас досі, – а спасались!” – переказує їх відзиви Могилин 
співробітник і пізніший наступник на митрополії Сильвестр Косів. І хоч як 
був завзявся на тім пункті Могила, мусив відступити від своїх планів і піти на 
компроміси з братством, що стояло під протекцією козацького війська. Та й 
ставши митрополитом кілька літ по тім, стрівсь він з опозицією війська, що 
стало по стороні митрополита Ісайї як вірного прихильника старого право-
славія, аскета і консерватиста в духу Вишенського, і прихильникам Могили 
прийшлось сильно попрацювати, поки військо згодилось признати Могилу, – 
за ціну певних уступок Ісайї з його боку.

Але все-таки се старовірство настільки йшло против живих інтересів 
життя, що надовго утриматись не могло!

Могилянська церква. Могила зробив уступки козацтву і старовірству, 
але зіставсь на чолі Української православної церкви і кінець кінцем здійснив 
свою програму. Козаччина була розгромлена в кампанії 1637–1638 рр. і на 
десять літ зійшла з політичної арени. Могилі й його партії се було на руку: 
козаччина не могла більше їм бороздити. Під проводом Могили церква 
організувалась в лояльних відносинах до польського уряду, задержавши до 
Царгородського патріархату відносини, зведені до найменших, чисто етике-
тальних розмірів. Освіту і школу організовано не на традиціях візантійсько-
слов’янських, обстоюваних Вишенським та Копинським, а по взірцям латино-
польським, католицьким, спеціально єзуїтським. Українська церква зісталась 
вірною в догматах і обряді церкві грецькій, але всім складом, ідеологією й 
культурою своєю становила галузь сучасної католицької реакції, що панувала в 
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вання церковнослов’янської мови й на борзі складає теорію особливої містичної 
сили її: диявол, мовляв, особливо ненавидить сю святу мову, і всі, хто поборює 
її, робить се диявольським “дійством і риганням”. Щоб утримати суспільність 
при старій церкві й візантійсько-слов’янській культурі, він проповідує зневагу 
до всього, що виходить поза рамці церковної лектури: Біблія має православ-
ному чоловікові вистати за всі науки, а хто піде до “поганських учителів і до 
латинської хитрословної ложи”, той згубить віру. На поборення унії замість 
якоїсь політики він радить уставити всенародний піст, бдіння і молитву, щоб 
Бог чудом своїм зломив упір короля, патрона унії. Серед внутрішніх непо-
рядків не знаходить нічого важнішого, як останки ріжних народних обрядів, 
такі, як різдвяні, великодні, святоюрські і под. Годиться завважити, що таку 
ж дріб’язковість у відносинах до народного обряду виявляли і патріархи, і їх 
інформатори братчики: одною з спірних матерій між Львівським братством і 
владикою було питання, чи годиться святити на Великдень усяку страву, чи 
ні? Владика боронив місцевої практики свячення, братчики ж доводили, що 
від того “чародійство множиться”: свячене вживається до ріжних магічних 
актів, і патріарх, замість заспокоїти, зробив з тої справи велику бучу. А ще 
більше енергії було витрачено на поборюванню місцевої практики, що допус-
кала до свячення на церковні степені “второженців”, себто людей, що були 
двічі жонаті, котрих грецька практика до свячення не допускала, хоч ніяких 
підстав для заборони в церковних канонах не було.

На ґрунті неприхильної оцінки Вишенським нових православних заходів 
прийшло до досить неприємних суперечок між ним і проповідниками нового 
релігійного руху, коли йому довелось зустрінутися з ними на-віч в 1605– 
1606 рр. Вишенському прийшлось вислухати не один твердий аргумент, він 
нібито дещо упустив з своєї непримиренності, але в глибині свого серця не 
помирився з новою наукою і, вернувшись на свою Атонську гору, наново 
застиг в своїм старовірстві.

Воно було непрактичне, то значить – не відповідало інтересам націо-
нального життя. Воно було непродуктивне. Не мало нічого спільного із духом 
дійсного християнства, а проте мало своїх людей навіть дуже багато. Писання 
Вишенського з незначними виїмками не були друковані; не видко, щоб були 
вони й умисно поширювані, – проте ідеї його жили. Поступовим течіям, 
котрих огнищем було Львівське братство, бракувало економічних підстав, 
бракувало мас. Українське міщанство не мало економічної сили й упадало з 
упадком міст Польщі взагалі. Союз православних з магнатами-євангеликами 
Литви й Польщі, що здвоювали їх сили, стратив значіння і заник з тим, як 
останки українського магнатства спольщились, а прихильники євангельства 
в Литві–Польщі теж змаліли. Львівське братство помирилось з владикою 
й перейшло під його владу, а його культурна робота звелась до дуже малих 
розмірів. Натомість у старовірів, таких, як Вишенський, знайшлись союзники 
численні і сильні!

Їх підтримували незчисленні “мучені” попи і ченці, котрим гасла нової на-
уки і школи були неприємні, бо грозили конкуренцією, і сі “неучені” знаходили 
послух не тільки в селянських масах, а і у нової політичної сили України – у 
козацтва. Хоча між козаччиною не бракувало елементів культурніших, ви-
хованих в нових школах, проте козацька маса потягала більше до найбільш 
безоглядної й непримиренної опозиції против всього, що скільки-небудь за-
носило якоюсь згодою, чи з польським пануванням, чи з польською вірою.

Отже, коли у православної опозиції не стало інших протекторів і з кінця 
першого десятиліття XVII в. їй прийшлось “укриватись під крилами дніпров-
ських молодців”, – кажучи словами митр. Борецького, провідники її мусили 
дуже серйозно рахуватись з такими козацькими настроями. Козацтво, напр., 
грубо і безпардонно розбило акцію на помирення з урядом і католицькою 
церквою, поведену в 1620-х рр. Мелетієм Смотрицьким. Митр. Борецький 
і печерський архимандрит Могила брали в ній участь, але мусили відійти 
під грізним натиском козацтва, і Смотрицький, найбільша літературна сила 
тодішнього українського суспільства, всіми покинений, зломивсь і пропав.

Так само різко виступило козацтво, під впливами тих “неучених попів”, 
против перших спроб Могили коло заложення колегії з латинською наукою, 
на взір колегій єзуїтських. “Нащо латинське і польське училище заводите? 
Того не бувало у нас досі, – а спасались!” – переказує їх відзиви Могилин 
співробітник і пізніший наступник на митрополії Сильвестр Косів. І хоч як 
був завзявся на тім пункті Могила, мусив відступити від своїх планів і піти на 
компроміси з братством, що стояло під протекцією козацького війська. Та й 
ставши митрополитом кілька літ по тім, стрівсь він з опозицією війська, що 
стало по стороні митрополита Ісайї як вірного прихильника старого право-
славія, аскета і консерватиста в духу Вишенського, і прихильникам Могили 
прийшлось сильно попрацювати, поки військо згодилось признати Могилу, – 
за ціну певних уступок Ісайї з його боку.

Але все-таки се старовірство настільки йшло против живих інтересів 
життя, що надовго утриматись не могло!

Могилянська церква. Могила зробив уступки козацтву і старовірству, 
але зіставсь на чолі Української православної церкви і кінець кінцем здійснив 
свою програму. Козаччина була розгромлена в кампанії 1637–1638 рр. і на 
десять літ зійшла з політичної арени. Могилі й його партії се було на руку: 
козаччина не могла більше їм бороздити. Під проводом Могили церква 
організувалась в лояльних відносинах до польського уряду, задержавши до 
Царгородського патріархату відносини, зведені до найменших, чисто етике-
тальних розмірів. Освіту і школу організовано не на традиціях візантійсько-
слов’янських, обстоюваних Вишенським та Копинським, а по взірцям латино-
польським, католицьким, спеціально єзуїтським. Українська церква зісталась 
вірною в догматах і обряді церкві грецькій, але всім складом, ідеологією й 
культурою своєю становила галузь сучасної католицької реакції, що панувала в 
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Полуднево-Західній Європі і свої крайні позиції на сході мала в слов’янських 
краях Австрії та в Польщі.

Перелом зробило в сім напрямі безкоролів’я 1632 р., коли по смерті вір-
ного прислужника єзуїтів Жиґимонта III польська корона перейшла до його 
сина Володислава. Повний воєнних планів – боротьби з Москвою, Туреччи-
ною, Швецією, він потребував для сих воєн козаків і взагалі мусив дбати про 
прихильність своїх українських підданих, тому вважав релігійний компроміс 
політичною необхідністю. Він і був переведений при виборі Володислава на 
короля; робили його останки православної шляхти і духовенство, – козацьке 
ж військо не взяло відповідної участі через роздвоєння між компромісово 
настроєними старшинськими елементами і непримиренною, старовірською 
козацькою масою. Уряд зрікся намірів Жиґимонта: фактично обсадити всі 
українські церковні посади уніятами і таким чином перевести православних на 
унію. Але і православні угодовці мусили зріктись владик власного ставлення, 
що вели свій початок під посвятин, зроблених в Києві в 1621 р. На їх місце 
вони мусили предложити на королівське затвердження нових кандидатів. 
Владицтва й ігуменства були розділені на рівно між сею новою православною 
церквою і уніятською. І хоч не голосилось світові, але мовчки приймалось, 
очевидно, що нова православна єрархія йтиме по лінії польської політики, 
не тягтиме ні до православної Москви (як владики ставлення 1621 р.), ні 
до патріархату, що стояв під впливами Туреччини, а триматиметься уряду 
та шукатиме якоїсь форми порозуміння з Римом, прикладом Смотрицького.

Душею сього компромісу, очевидно, був Могила, тодішній архимандрит 
Київської Печерської лаври, молдавський воєводич (син господаря молдав-
ського), вирощений в польських магнатських кругах, єзуїтський вихованець, 
щиро суголосний компромісовим планам Володислава, людина великих орга-
нізаційних здібностей, енергійна і талановита. Він був призначений на голову 
нової церкви, без сумніву, – керував усею акцією і сміливо йшов нарозріз 
з козацьким війcьком, властиво, – з козацькою чернею, і з православними 
ортодоксами-старовірами, на чолі котрих стояв митрополит Ісайя Копинський, 
котрому Могила видирав митрополичий престол, і, дійсно, не спинивсь потім 
і перед тортурами, щоб вимусити від нього відречення від митрополії. Він ві-
рив в свій план і в свої сили і не помилився у своїх рахунках. Опорною базою 
його була Печерська лавра, котрою він правив від р. 1627: се була найбагатша 
православна інституція і від двох десятиліть – найбільший культурний осеред-
ок, де вже попередники Могили, галичани Плетенецький і Копистинський, 
зібрали найкращі духовні сили. Ставши печерським архимандритом, Могила 
заходивсь організувати тут згадану свою колегію, в котрій його однодумці 
“мистецтва Паллади, начеркнені в католицьких академіях, почали розвивати в 
розумах руських глибше, ніж доти латинською мовою”, – як се делікатно ви-
словлює його помічник Косів. Православні старовіри підняли козацьке військо, 
яке попросту загрозило погромом партії “воєводича земель Молдавських”, 

як називано Могилу. Як я вже згадав, скінчилось компромісом: Могила 
згодивсь прилучити свою колегію до братської школи, котрій вона робила 
конкуренцію, але заразом одержав права старшини братства, то значить – 
фактично перейняв у свій провід і братство, і його школу. Коли рік пізніше 
дістав він і митрополію, в його руках зійшлися всі три головні православні 
огнища Києва і всеї Східної України взагалі: Печерський монастир зі своїми 
філіями, митрополія і братство. Се давало Могилі незвичайну авторитетність 
і силу, і він се потрапив у повній мірі використати.

Рішучою поставою супроти уніятів, котрим він збройною рукою віді-
брав стару київську катедру – Св. Софію з сусідніми церквами, Могила 
придбав собі довір’я у православного громадянства, що спочатку з великою 
обережністю ставилось до нового, королівського митрополита, побоюючись 
яких-небудь уніятських інтриг. Могила, наскільки прихильно й поважно ста-
вивсь до католицтва, настільки безоглядним і неприхильним був для унії: по 
планам угодовців за ціну компромісу з Римом Могила мав одержати зверх-
ність над уніятськими владиками і повернути уніятів назад до руської церкви. 
Унія мала скінчити своє існування і одність руської церкви відновилась би в 
формі якого руського патріархату, вповні православного, але відокремленого 
від Царгорода і помиреного з Римом: мало б се бути нове, гоноровіше для 
православних видання унії1. Воно не вийшло з стадії проекту, і завдяки тому 

1 Про сі плани дають приблизне поняття королівські листи до православних 1636 р. 
Володислав нагадує їм, що вони дали свою згоду на сі плани під час безкоролів’я, і під 
сею умовою він зробив їм свої концесії. За підставу сих планів було прийнято пункти 
погодження (конкордації) 1629 р.: ріжниці православної і католицької віри мали бути 
проголошені за такі, що не підлягають суперечкам і критикам противної сторони (по-
дібний принцип ми бачили вище в проекті порозуміння з православними євангеликів 
1599 р., – замість з реформацією такий компроміс православні ладились тепер робити з 
католицькою реакцією, в сім інтересний показник тих змін, які протягом одного покоління 
перейшли в обставинах, а з тим і в ідеології сих людей). Плануючи сей компроміс, король 
Володислав і його права рука канцлер Оссолінський мали перед собою завдання не релі-
гійні, а політичні: їм за всяку ціну хотілось відокремити православних Польщі–Литви від 
Царгорода і Москви, і для сього вони готові були, справді, пожертвувати унію. Київський 
патріархат, що проектувався ними на взірець Московського, організованого при кінці 
XVI в., міг бути православним, – аби лиш був фактично незалежним. Царгородський 
патріарх мав би уділити свячення тільки першому київському патріархові, як се було з 
московським, а далі вони б ставились самостійно, і под. Але з обох сторін – польської, і 
української – справа не договорювалась до кінця: принаймні ми тепер не розпоряджаємо 
ніяким авторитетним документом, де б питання ставилось ясно і реально, так, як воно 
мало б бути здійснене. Головна трудність була в тім, що православним треба було здобути 
на те все згоду патріарха, а урядові – згоду папської курії, знайти ж щось таке, щоб 
задоволило і папу, і патріарха, було неможливо. Одначе справа мала прихильників і у 
правительствених, і православних кругах, і тяглась аж до Хмельниччини. Могила і його 
однодумці, безсумнівно, їй спочували, хоча тримались дуже обережно, навчені попереднім 
досвідом і маючи над собою пильне око старовірів, що й так раз у раз зводили тривогу 
про їх уніятські замисли. Докладніше про се – в VІІ і VІІІ томі “Історії України-Руси” 
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Полуднево-Західній Європі і свої крайні позиції на сході мала в слов’янських 
краях Австрії та в Польщі.

Перелом зробило в сім напрямі безкоролів’я 1632 р., коли по смерті вір-
ного прислужника єзуїтів Жиґимонта III польська корона перейшла до його 
сина Володислава. Повний воєнних планів – боротьби з Москвою, Туреччи-
ною, Швецією, він потребував для сих воєн козаків і взагалі мусив дбати про 
прихильність своїх українських підданих, тому вважав релігійний компроміс 
політичною необхідністю. Він і був переведений при виборі Володислава на 
короля; робили його останки православної шляхти і духовенство, – козацьке 
ж військо не взяло відповідної участі через роздвоєння між компромісово 
настроєними старшинськими елементами і непримиренною, старовірською 
козацькою масою. Уряд зрікся намірів Жиґимонта: фактично обсадити всі 
українські церковні посади уніятами і таким чином перевести православних на 
унію. Але і православні угодовці мусили зріктись владик власного ставлення, 
що вели свій початок під посвятин, зроблених в Києві в 1621 р. На їх місце 
вони мусили предложити на королівське затвердження нових кандидатів. 
Владицтва й ігуменства були розділені на рівно між сею новою православною 
церквою і уніятською. І хоч не голосилось світові, але мовчки приймалось, 
очевидно, що нова православна єрархія йтиме по лінії польської політики, 
не тягтиме ні до православної Москви (як владики ставлення 1621 р.), ні 
до патріархату, що стояв під впливами Туреччини, а триматиметься уряду 
та шукатиме якоїсь форми порозуміння з Римом, прикладом Смотрицького.

Душею сього компромісу, очевидно, був Могила, тодішній архимандрит 
Київської Печерської лаври, молдавський воєводич (син господаря молдав-
ського), вирощений в польських магнатських кругах, єзуїтський вихованець, 
щиро суголосний компромісовим планам Володислава, людина великих орга-
нізаційних здібностей, енергійна і талановита. Він був призначений на голову 
нової церкви, без сумніву, – керував усею акцією і сміливо йшов нарозріз 
з козацьким війcьком, властиво, – з козацькою чернею, і з православними 
ортодоксами-старовірами, на чолі котрих стояв митрополит Ісайя Копинський, 
котрому Могила видирав митрополичий престол, і, дійсно, не спинивсь потім 
і перед тортурами, щоб вимусити від нього відречення від митрополії. Він ві-
рив в свій план і в свої сили і не помилився у своїх рахунках. Опорною базою 
його була Печерська лавра, котрою він правив від р. 1627: се була найбагатша 
православна інституція і від двох десятиліть – найбільший культурний осеред-
ок, де вже попередники Могили, галичани Плетенецький і Копистинський, 
зібрали найкращі духовні сили. Ставши печерським архимандритом, Могила 
заходивсь організувати тут згадану свою колегію, в котрій його однодумці 
“мистецтва Паллади, начеркнені в католицьких академіях, почали розвивати в 
розумах руських глибше, ніж доти латинською мовою”, – як се делікатно ви-
словлює його помічник Косів. Православні старовіри підняли козацьке військо, 
яке попросту загрозило погромом партії “воєводича земель Молдавських”, 

як називано Могилу. Як я вже згадав, скінчилось компромісом: Могила 
згодивсь прилучити свою колегію до братської школи, котрій вона робила 
конкуренцію, але заразом одержав права старшини братства, то значить – 
фактично перейняв у свій провід і братство, і його школу. Коли рік пізніше 
дістав він і митрополію, в його руках зійшлися всі три головні православні 
огнища Києва і всеї Східної України взагалі: Печерський монастир зі своїми 
філіями, митрополія і братство. Се давало Могилі незвичайну авторитетність 
і силу, і він се потрапив у повній мірі використати.

Рішучою поставою супроти уніятів, котрим він збройною рукою віді-
брав стару київську катедру – Св. Софію з сусідніми церквами, Могила 
придбав собі довір’я у православного громадянства, що спочатку з великою 
обережністю ставилось до нового, королівського митрополита, побоюючись 
яких-небудь уніятських інтриг. Могила, наскільки прихильно й поважно ста-
вивсь до католицтва, настільки безоглядним і неприхильним був для унії: по 
планам угодовців за ціну компромісу з Римом Могила мав одержати зверх-
ність над уніятськими владиками і повернути уніятів назад до руської церкви. 
Унія мала скінчити своє існування і одність руської церкви відновилась би в 
формі якого руського патріархату, вповні православного, але відокремленого 
від Царгорода і помиреного з Римом: мало б се бути нове, гоноровіше для 
православних видання унії1. Воно не вийшло з стадії проекту, і завдяки тому 

1 Про сі плани дають приблизне поняття королівські листи до православних 1636 р. 
Володислав нагадує їм, що вони дали свою згоду на сі плани під час безкоролів’я, і під 
сею умовою він зробив їм свої концесії. За підставу сих планів було прийнято пункти 
погодження (конкордації) 1629 р.: ріжниці православної і католицької віри мали бути 
проголошені за такі, що не підлягають суперечкам і критикам противної сторони (по-
дібний принцип ми бачили вище в проекті порозуміння з православними євангеликів 
1599 р., – замість з реформацією такий компроміс православні ладились тепер робити з 
католицькою реакцією, в сім інтересний показник тих змін, які протягом одного покоління 
перейшли в обставинах, а з тим і в ідеології сих людей). Плануючи сей компроміс, король 
Володислав і його права рука канцлер Оссолінський мали перед собою завдання не релі-
гійні, а політичні: їм за всяку ціну хотілось відокремити православних Польщі–Литви від 
Царгорода і Москви, і для сього вони готові були, справді, пожертвувати унію. Київський 
патріархат, що проектувався ними на взірець Московського, організованого при кінці 
XVI в., міг бути православним, – аби лиш був фактично незалежним. Царгородський 
патріарх мав би уділити свячення тільки першому київському патріархові, як се було з 
московським, а далі вони б ставились самостійно, і под. Але з обох сторін – польської, і 
української – справа не договорювалась до кінця: принаймні ми тепер не розпоряджаємо 
ніяким авторитетним документом, де б питання ставилось ясно і реально, так, як воно 
мало б бути здійснене. Головна трудність була в тім, що православним треба було здобути 
на те все згоду патріарха, а урядові – згоду папської курії, знайти ж щось таке, щоб 
задоволило і папу, і патріарха, було неможливо. Одначе справа мала прихильників і у 
правительствених, і православних кругах, і тяглась аж до Хмельниччини. Могила і його 
однодумці, безсумнівно, їй спочували, хоча тримались дуже обережно, навчені попереднім 
досвідом і маючи над собою пильне око старовірів, що й так раз у раз зводили тривогу 
про їх уніятські замисли. Докладніше про се – в VІІ і VІІІ томі “Історії України-Руси” 
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знаходило спочуття у православних, котрі, за виїмком крайніх старовірів, 
увірились в правовірності Могили, не допускали можливості якогось шкідли-
вого кроку з його боку і сподівались, що сей проектований патріархат тільки 
піднесе повагу Русі. Сим угодовцям в особі Кисіля в рік по тім, як Могила 
погромив київських уніятів, удалось навіть помирити з Могилою й козацьке 
військо: він не став його мужем довір’я, але відносини між Могилою і вій-
ськом від сього часу були лояльні, і військо більше не підтримувало активно 
його противників. Могила міг переводити свій план реорганізації церкви, не 
стрічаючись з якоюсь серйозною активною опозицією, і дійсно, протягом 14 
літ свого правління1 встиг зробити так багато, що се правління стало епохою 
в українськім церковнім житті, і на всій дальшій історії української право-
славної церкви вирив він нестерту печать свого духа. Не можучи входити в 
подробиці, я спинюсь на головніших моментах його діяльності.

Вихований в польськім окруженні і католицькій (єзуїтській) школі, 
як я вище зазначив, Могила на все життя зіставсь вірним прихильником 
католицької культури і церковності. Сучасна католицька церква, відрестав-
рована єзуїтами, була для нього взірцем і ідеалом, до котрого він старавсь 
якомога наблизити свою церкву, але лишаючи її бездоганно православною 
з догматичного погляду! На сім пункті він виявив незвичайну обережність і 
скрупулятність, – навчений добре козацькими демонстраціями, котрі йому 
довелось бачити. Важне діло, довершене ним: виклад православної догматики, 
вироблений гуртком київських духовників і професорів і прийнятий потім зі-
браним у Києві собором делегатів усіх православних єпархій Литви–Польщі 
(1640, був відісланий Могилою на затвердження царгородського патріарха, 
а той передав сей виклад на розгляд собору, скликаного в Ясах (1641). Тут 
він був апробований, з невеликими змінами, але й після сього Могила не зва-
живсь надрукувати повного тексту (се був величезний тріумф могилянського 
гуртка, що йому довелось дати православному світові виклад віри, котрого 
йому досі бракувало), поки не дістав до рук своїх апробованого і справленого 
примірника: випустив тільки коротший витяг (спочатку по-польськи, а потім 
і “діалектом руським”), повний же текст вийшов уже після його смерті. На 
сім пункті Могила був бездоганний: правда, ріжні письменники, польські й 
українські, вважали його римо-католиком з переконання, з огляду, що він 
до свого “Требника” брав живцем матеріал з латинських бревіаріїв (молит-
венників), але треба рішуче сказати, що в сім ні Могилі, ні його гурткові не 
можна закинути якоїсь злої віри.

Але, бажаючи зіставатись в повній згоді з православною церквою в 
догматиці, Могила бажав наблизити українську церкву, її дисципліну, 

для другої половини ХVII в. На жаль, бракує якогось новішого підручника, тільки 
старші і не дуже докладні праці – Пелеша з уніятської сторони і Чистовича (“История 
западно-русской церкви”) – з православної.

1 Могила вмер під самий новий рік 1647, старого стилю.

практику й освітній рівень до католицького так, щоб їй з сього боку нічого не 
бракувало і католик не мав підстав величатись перед нею. Щодо освіти і бого-
словського підготування духовників, се завдання мала виконувати організована 
Могилою колегія (від польського уряду вона не діставала титулу академії – 
дістала тільки від московського, і довго пишалась іменем “Могилянської”). 
Наука в ній, як і в першій, лаврській колегії Могили, була організована на 
взірець академій єзуїтських, основою літературного вишколення служила ла-
тина і польщина, – навіть потім, як Київ опинивсь поза Польщею, протягом 
більше як століття могилянські студенти школились на латинських і польських 
взірцях, так що польські історики не без підстави підчеркують значіння 
Могилиної академії як провідниці польської культури на сході. В порівнянні 
з латиною і польщиною мові грецькій і гебрайській, церковнослов’янській і 
своїй українській, не кажучи вже про західноєвропейські, уділялось дуже 
мало уваги, але сучасні церковні і суспільні українські круги не відчували 
сеї хиби: вони були вдоволені, бо Могилина школа приготовляє богословів, 
риторів і діалектиків, які можуть додержати поля богословам католицьким, 
і з католицької сторони, дійсно, віддавали їй в сім усяке признання, і взагалі 
годились, що Могилі вдалось поставити православну церкву досить висо-
ко, значно вище від уніятської, котрій тоді, в зв’язку зі згаданими планами 
польського уряду, доводилось зносити доволі прикру критику і з боку право-
славних, і з боку латинників.

В церковній адміністрації Могила, прикладом римо-католицької церкви, 
обстоював абсолютну, автократичну владу митрополита і єпископів, неприязно 
ставивсь до ідей народовластя, висунених попередньою добою, суворо обтинав 
претензії братств на участь у церковних справах і тримав їх в повній залежності 
від себе. Але, з другого боку, він рішуче ставивсь і против яких-небудь мішань 
патріархів до українських церковних справ. Тут політичні плани польського 
уряду вповні сходились з власними поглядами Могили, – він справді приго-
товляв ґрунт для незалежного українського патріархату. Попередні мішання 
патріархів викликали ріжні оправдані нарікання, які витолковують і таку не-
прихильну тактику Могили. Але, крім того, як людина польсько-латинської 
культури, він взагалі не мав ніяких симпатій до греко-візантійського світу, 
всім духом був по стороні сучасної католицької реакції, а тодішні нахили па-
тріархату до зближення з протестантськими кругами, котрих він був свідком, 
теж не могли його настроювати прихильно.

Визначена ним лінія церковної політики потім була підтримана його на-
ступниками, й ім’я Могили стало провідним гаслом для організованої ним 
церкви на добрі два століття! Організована ним школа не пусто носила його 
ім’я: справді, міцно трималась виробленого ним наукового й культурного 
плану. Її вихованці, що в перших стадіях своєї діяльності бували звичайно 
професорами сеї колегії, а далі займали ріжні, менші і більші церковні посади 
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знаходило спочуття у православних, котрі, за виїмком крайніх старовірів, 
увірились в правовірності Могили, не допускали можливості якогось шкідли-
вого кроку з його боку і сподівались, що сей проектований патріархат тільки 
піднесе повагу Русі. Сим угодовцям в особі Кисіля в рік по тім, як Могила 
погромив київських уніятів, удалось навіть помирити з Могилою й козацьке 
військо: він не став його мужем довір’я, але відносини між Могилою і вій-
ськом від сього часу були лояльні, і військо більше не підтримувало активно 
його противників. Могила міг переводити свій план реорганізації церкви, не 
стрічаючись з якоюсь серйозною активною опозицією, і дійсно, протягом 14 
літ свого правління1 встиг зробити так багато, що се правління стало епохою 
в українськім церковнім житті, і на всій дальшій історії української право-
славної церкви вирив він нестерту печать свого духа. Не можучи входити в 
подробиці, я спинюсь на головніших моментах його діяльності.

Вихований в польськім окруженні і католицькій (єзуїтській) школі, 
як я вище зазначив, Могила на все життя зіставсь вірним прихильником 
католицької культури і церковності. Сучасна католицька церква, відрестав-
рована єзуїтами, була для нього взірцем і ідеалом, до котрого він старавсь 
якомога наблизити свою церкву, але лишаючи її бездоганно православною 
з догматичного погляду! На сім пункті він виявив незвичайну обережність і 
скрупулятність, – навчений добре козацькими демонстраціями, котрі йому 
довелось бачити. Важне діло, довершене ним: виклад православної догматики, 
вироблений гуртком київських духовників і професорів і прийнятий потім зі-
браним у Києві собором делегатів усіх православних єпархій Литви–Польщі 
(1640, був відісланий Могилою на затвердження царгородського патріарха, 
а той передав сей виклад на розгляд собору, скликаного в Ясах (1641). Тут 
він був апробований, з невеликими змінами, але й після сього Могила не зва-
живсь надрукувати повного тексту (се був величезний тріумф могилянського 
гуртка, що йому довелось дати православному світові виклад віри, котрого 
йому досі бракувало), поки не дістав до рук своїх апробованого і справленого 
примірника: випустив тільки коротший витяг (спочатку по-польськи, а потім 
і “діалектом руським”), повний же текст вийшов уже після його смерті. На 
сім пункті Могила був бездоганний: правда, ріжні письменники, польські й 
українські, вважали його римо-католиком з переконання, з огляду, що він 
до свого “Требника” брав живцем матеріал з латинських бревіаріїв (молит-
венників), але треба рішуче сказати, що в сім ні Могилі, ні його гурткові не 
можна закинути якоїсь злої віри.

Але, бажаючи зіставатись в повній згоді з православною церквою в 
догматиці, Могила бажав наблизити українську церкву, її дисципліну, 

для другої половини ХVII в. На жаль, бракує якогось новішого підручника, тільки 
старші і не дуже докладні праці – Пелеша з уніятської сторони і Чистовича (“История 
западно-русской церкви”) – з православної.

1 Могила вмер під самий новий рік 1647, старого стилю.

практику й освітній рівень до католицького так, щоб їй з сього боку нічого не 
бракувало і католик не мав підстав величатись перед нею. Щодо освіти і бого-
словського підготування духовників, се завдання мала виконувати організована 
Могилою колегія (від польського уряду вона не діставала титулу академії – 
дістала тільки від московського, і довго пишалась іменем “Могилянської”). 
Наука в ній, як і в першій, лаврській колегії Могили, була організована на 
взірець академій єзуїтських, основою літературного вишколення служила ла-
тина і польщина, – навіть потім, як Київ опинивсь поза Польщею, протягом 
більше як століття могилянські студенти школились на латинських і польських 
взірцях, так що польські історики не без підстави підчеркують значіння 
Могилиної академії як провідниці польської культури на сході. В порівнянні 
з латиною і польщиною мові грецькій і гебрайській, церковнослов’янській і 
своїй українській, не кажучи вже про західноєвропейські, уділялось дуже 
мало уваги, але сучасні церковні і суспільні українські круги не відчували 
сеї хиби: вони були вдоволені, бо Могилина школа приготовляє богословів, 
риторів і діалектиків, які можуть додержати поля богословам католицьким, 
і з католицької сторони, дійсно, віддавали їй в сім усяке признання, і взагалі 
годились, що Могилі вдалось поставити православну церкву досить висо-
ко, значно вище від уніятської, котрій тоді, в зв’язку зі згаданими планами 
польського уряду, доводилось зносити доволі прикру критику і з боку право-
славних, і з боку латинників.

В церковній адміністрації Могила, прикладом римо-католицької церкви, 
обстоював абсолютну, автократичну владу митрополита і єпископів, неприязно 
ставивсь до ідей народовластя, висунених попередньою добою, суворо обтинав 
претензії братств на участь у церковних справах і тримав їх в повній залежності 
від себе. Але, з другого боку, він рішуче ставивсь і против яких-небудь мішань 
патріархів до українських церковних справ. Тут політичні плани польського 
уряду вповні сходились з власними поглядами Могили, – він справді приго-
товляв ґрунт для незалежного українського патріархату. Попередні мішання 
патріархів викликали ріжні оправдані нарікання, які витолковують і таку не-
прихильну тактику Могили. Але, крім того, як людина польсько-латинської 
культури, він взагалі не мав ніяких симпатій до греко-візантійського світу, 
всім духом був по стороні сучасної католицької реакції, а тодішні нахили па-
тріархату до зближення з протестантськими кругами, котрих він був свідком, 
теж не могли його настроювати прихильно.

Визначена ним лінія церковної політики потім була підтримана його на-
ступниками, й ім’я Могили стало провідним гаслом для організованої ним 
церкви на добрі два століття! Організована ним школа не пусто носила його 
ім’я: справді, міцно трималась виробленого ним наукового й культурного 
плану. Її вихованці, що в перших стадіях своєї діяльності бували звичайно 
професорами сеї колегії, а далі займали ріжні, менші і більші церковні посади 
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в українських і білоруських єпархіях1, тримались даних ним взірців, як в ви-
хованні молодежі, так і питаннях віри і в церковній політиці. Аж до останньої 
русифікації, переведеної при кінці XVIII в., Київська академія, а з нею й 
східноукраїнське громадянство, в ній виховане, жили спадщиною Могили, 
його духом. Відти величезне значіння його в історії української культури і не-
звичайний пієтизм для його пам’яті й імені, що затримується навіть в XIX ст.2

Тим часом, як то вже і з вищесказаного ясно, діяльність Могили і з ре-
лігійного, і з національно-культурного становища, поруч сторін позитивних, 
мала і величезні хиби. Його реакційний напрям наробив великої шкоди. Він 
відірвав українську церкву від народного життя, звівши до найменших розмірів 
діяльність братств і участь громади в церковних справах та розірвавши зв’язки 
з козаччиною – виразницею національних і соціальних народних змагань тих 
часів. Замкнувшися в своїх канонічних привілеях, зреформована ним церква 
в усім мусила шукати помочі та підпори у влади чужородної: польської та 
московської; тому так легко потім і зросійщилась та збюрократизувалась – 
стала простою галуззю царської адміністрації.

Змагання до зближення церковної письменності до народної мови і народ-
ного життя, виявлені в добі Відродження, теж не були продовжені Могилиною 
школою і церквою. Щодо змісту шкільної й церковної науки, Могила звернув 
від реформаційних течій до темної латинської середньовічної схоластики: за-
мість повести українську школу і письменство до нової європейської науки, 
повів їх геть назад. Його “Требник”, заповнений матеріалом з середньовічних 
латинських молитовників, відродив темну середньовічну фантастику з її обря-
дами на вигнання і приборкання нечистої сили та поученнями, переповненими 
вірою в реальність всякої чортівщини. З старої української літератури видобуто 
і спопуляризовано Печерський Патерик з його хоробливим аскетизмом і тою ж 
фантастикою, чортівщиною і безконечними чудами. На взірець його складано 
такі ж нові історії чуд: сам Могила займався сим, і взагалі “чуда” стали одною 

1 Звичайна кар’єра вихованців академії, які звертали на себе увагу здібностями, пиль-
ністю і характером, а виявили охоту присвятитись науці і церковній справі, бувала така: по 
скінченні академічних студій їм доручалось учити в нижчих клясах (піїтики і риторики) в 
котрій-небудь академічній філії, далі – в самій академії; потім вони викладали на вищих 
курсах філософії і богословія; професор богословія був заразом старшиною академії і 
ректором. По сім він діставав якесь ігуменство, далі – єпископство або печерське архи-
мандритство, а при можливо щасливім збігу обставин доходив “митрополичого трону”.

2 З старших українських істориків тільки Куліш гостро осудив діяльність Могили 
як “поляка в православних ризах”. Я в своїй “Історії України-Руси” (VIII, 2), виданій в 
1915 р., писав про се так: “З становища національного українського життя Могилянська 
доба, що вважалася свого часу та до певної міри і тепер вважається апогеєм відродження 
православної церкви України і Білорусі, поза чисто церковними, конфесійними інтересами 
має досить сумнівну вартість. Вона легковажила народні традиції і спроваджувала укра-
їнське культурне життя на чужі йому дороги, тому з становища української національної 
культури ніяк не була розцвітом, а скорше дальшим періодом занепаду”.

з головніших матерій в тій книжності, що потекла з могилянського освітнього 
джерела між український нарід. Натомість не було в ній ніякого реального 
знання, нічого, що будило б гадку громадську, енергію, навіть національну 
свідомість. Житія святих і чуда! А одинокий підручник української історії, 
що вийшов друком з сього могилянського огнища, – “Синопсис” (огляд)  
1674 р., – з наукового погляду незвичайно убогий, напускав баламутства 
мішаниною подій українських і московських, зате оминав все відродження, 
всю вікову боротьбу українського народу з польською навалою, всю історію 
козаччини (до козаччини могилянський гурт взагалі ставивсь неприязно), – 
отже, позбавляв покоління українського громадянства якого-небудь політич-
ного чи національного проводу.

Поступові і реакційні течії в українській церкві XVII–XVIII в. 
Могила пхнув українське церковне життя на дорогу реакції в момент дуже 
відповідальний, коли Україна стояла ще на роздоріжжі між європейською 
реакцією і рухом поступовим, зв’язаним з табором протестантським. Були 
ж се часи тридцятилітньої війни, коли Європа поділилась на сі два табори: 
протестантський і реакційно-католицький, і в Польщі теж боролись впливи 
Австрії, що була центром католицької реакції, і Франції, що підтримувала 
протестантів. Династія польська претендувала на шведську корону, що пе-
рейшла до протестантської галузі її, тому хилилась в австрійський бік. Але 
шляхта не хотіла війни і старанно гальмувала всі воєнні плани короля.

Славний шведський король Ґустав-Адольф, що стояв на чолі про-
тестантських володарів (а по його смерті у 1632 р. – канцлер Оксенштієрна, 
що далі кермував шведською політикою), шукали союзу з козаччиною як 
великою й дуже активною противкатолицькою силою. Вони рахували при 
тім на впливи на Україні царгородського патріарха Кирила Лукаріса, що мав 
здавна зв’язки на Україні, ще перше ніж став її церковним зверхником (на 
Берестейськім соборі він був відпоручником патріаршим і потім брав діяльну 
участь в боротьбі з католиками), а при тім був прихильником євангеликів, 
особливо кальвінів, та їх боротьби з католицькою реакцією, так що вороги 
його самого проголосили за кальвіна (пізніший собор 1672 р. в Єрусалимі 
спеціально розглядав сю справу і признав православність Лукаріса). Близьким 
приятелем його був Корнелій Ґаза – голландський посол в Царгороді, дуже 
зручний політик, що належав до визначних діячів у противкатолицькім союзі, 
і вони собі навзаєм помагали, особливо від того часу, як Лукаріс з патріарха 
александрійського став царгородським (від року 1621 до 1638).

З другого боку, підтримував з ним зносини і старавсь через нього також 
впливати і на козаків володар семигородський – Бетлен Ґабор, також єван-
гелик і діяльний учасник антикатолицької акції, що вважавсь претендентом 
на польську корону (за прикладом його попередника Баторія). Він пробував 
зав’язати зносини з козаками через польських кальвінів: в 1629 р. мав від 
Бетлена таке поручення Самійло Святополк-Болестрашицький – доволі 
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в українських і білоруських єпархіях1, тримались даних ним взірців, як в ви-
хованні молодежі, так і питаннях віри і в церковній політиці. Аж до останньої 
русифікації, переведеної при кінці XVIII в., Київська академія, а з нею й 
східноукраїнське громадянство, в ній виховане, жили спадщиною Могили, 
його духом. Відти величезне значіння його в історії української культури і не-
звичайний пієтизм для його пам’яті й імені, що затримується навіть в XIX ст.2

Тим часом, як то вже і з вищесказаного ясно, діяльність Могили і з ре-
лігійного, і з національно-культурного становища, поруч сторін позитивних, 
мала і величезні хиби. Його реакційний напрям наробив великої шкоди. Він 
відірвав українську церкву від народного життя, звівши до найменших розмірів 
діяльність братств і участь громади в церковних справах та розірвавши зв’язки 
з козаччиною – виразницею національних і соціальних народних змагань тих 
часів. Замкнувшися в своїх канонічних привілеях, зреформована ним церква 
в усім мусила шукати помочі та підпори у влади чужородної: польської та 
московської; тому так легко потім і зросійщилась та збюрократизувалась – 
стала простою галуззю царської адміністрації.

Змагання до зближення церковної письменності до народної мови і народ-
ного життя, виявлені в добі Відродження, теж не були продовжені Могилиною 
школою і церквою. Щодо змісту шкільної й церковної науки, Могила звернув 
від реформаційних течій до темної латинської середньовічної схоластики: за-
мість повести українську школу і письменство до нової європейської науки, 
повів їх геть назад. Його “Требник”, заповнений матеріалом з середньовічних 
латинських молитовників, відродив темну середньовічну фантастику з її обря-
дами на вигнання і приборкання нечистої сили та поученнями, переповненими 
вірою в реальність всякої чортівщини. З старої української літератури видобуто 
і спопуляризовано Печерський Патерик з його хоробливим аскетизмом і тою ж 
фантастикою, чортівщиною і безконечними чудами. На взірець його складано 
такі ж нові історії чуд: сам Могила займався сим, і взагалі “чуда” стали одною 

1 Звичайна кар’єра вихованців академії, які звертали на себе увагу здібностями, пиль-
ністю і характером, а виявили охоту присвятитись науці і церковній справі, бувала така: по 
скінченні академічних студій їм доручалось учити в нижчих клясах (піїтики і риторики) в 
котрій-небудь академічній філії, далі – в самій академії; потім вони викладали на вищих 
курсах філософії і богословія; професор богословія був заразом старшиною академії і 
ректором. По сім він діставав якесь ігуменство, далі – єпископство або печерське архи-
мандритство, а при можливо щасливім збігу обставин доходив “митрополичого трону”.

2 З старших українських істориків тільки Куліш гостро осудив діяльність Могили 
як “поляка в православних ризах”. Я в своїй “Історії України-Руси” (VIII, 2), виданій в 
1915 р., писав про се так: “З становища національного українського життя Могилянська 
доба, що вважалася свого часу та до певної міри і тепер вважається апогеєм відродження 
православної церкви України і Білорусі, поза чисто церковними, конфесійними інтересами 
має досить сумнівну вартість. Вона легковажила народні традиції і спроваджувала укра-
їнське культурне життя на чужі йому дороги, тому з становища української національної 
культури ніяк не була розцвітом, а скорше дальшим періодом занепаду”.

з головніших матерій в тій книжності, що потекла з могилянського освітнього 
джерела між український нарід. Натомість не було в ній ніякого реального 
знання, нічого, що будило б гадку громадську, енергію, навіть національну 
свідомість. Житія святих і чуда! А одинокий підручник української історії, 
що вийшов друком з сього могилянського огнища, – “Синопсис” (огляд)  
1674 р., – з наукового погляду незвичайно убогий, напускав баламутства 
мішаниною подій українських і московських, зате оминав все відродження, 
всю вікову боротьбу українського народу з польською навалою, всю історію 
козаччини (до козаччини могилянський гурт взагалі ставивсь неприязно), – 
отже, позбавляв покоління українського громадянства якого-небудь політич-
ного чи національного проводу.

Поступові і реакційні течії в українській церкві XVII–XVIII в. 
Могила пхнув українське церковне життя на дорогу реакції в момент дуже 
відповідальний, коли Україна стояла ще на роздоріжжі між європейською 
реакцією і рухом поступовим, зв’язаним з табором протестантським. Були 
ж се часи тридцятилітньої війни, коли Європа поділилась на сі два табори: 
протестантський і реакційно-католицький, і в Польщі теж боролись впливи 
Австрії, що була центром католицької реакції, і Франції, що підтримувала 
протестантів. Династія польська претендувала на шведську корону, що пе-
рейшла до протестантської галузі її, тому хилилась в австрійський бік. Але 
шляхта не хотіла війни і старанно гальмувала всі воєнні плани короля.

Славний шведський король Ґустав-Адольф, що стояв на чолі про-
тестантських володарів (а по його смерті у 1632 р. – канцлер Оксенштієрна, 
що далі кермував шведською політикою), шукали союзу з козаччиною як 
великою й дуже активною противкатолицькою силою. Вони рахували при 
тім на впливи на Україні царгородського патріарха Кирила Лукаріса, що мав 
здавна зв’язки на Україні, ще перше ніж став її церковним зверхником (на 
Берестейськім соборі він був відпоручником патріаршим і потім брав діяльну 
участь в боротьбі з католиками), а при тім був прихильником євангеликів, 
особливо кальвінів, та їх боротьби з католицькою реакцією, так що вороги 
його самого проголосили за кальвіна (пізніший собор 1672 р. в Єрусалимі 
спеціально розглядав сю справу і признав православність Лукаріса). Близьким 
приятелем його був Корнелій Ґаза – голландський посол в Царгороді, дуже 
зручний політик, що належав до визначних діячів у противкатолицькім союзі, 
і вони собі навзаєм помагали, особливо від того часу, як Лукаріс з патріарха 
александрійського став царгородським (від року 1621 до 1638).

З другого боку, підтримував з ним зносини і старавсь через нього також 
впливати і на козаків володар семигородський – Бетлен Ґабор, також єван-
гелик і діяльний учасник антикатолицької акції, що вважавсь претендентом 
на польську корону (за прикладом його попередника Баторія). Він пробував 
зав’язати зносини з козаками через польських кальвінів: в 1629 р. мав від 
Бетлена таке поручення Самійло Святополк-Болестрашицький – доволі 
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відомий місцевий діяч, з старинної української, галицької фамілії, в сучаснім 
українськім житті не записаний, зате звісний як діяльний член кальвінських 
організацій. Про вислід його місії досі нічого не звісно. Натомість досить 
відома інша місія, вислана Бетленом через Царгород, де знов-таки від Лу-
каріса прошено для неї рекомендації до українських владик, а той замість 
рекомендацій придав їй свого чоловіка, архимандрита Філотея. З ним ся місія 
через Крим дісталась до Москви, і відти лист Лукаріса до козаків, очевидно, 
привезений сим Філотеєм, переданий був через вірні руки до Києва, мабуть, 
на адресу митрополита Борецького, але той в сім часі вмер. Лист діставсь до 
рук Могили і той його дальше не пустив, а коли брат покійного Борецького за 
ним допитувався, відтяв йому Могила коротко, що за сей лист варт він колеса 
(тяжкої кари смертю) як зрадник. Так розбилась іще одна проба нав’язання 
зносин з козаками1.

Одначе слідом одному з учасників сеї місії таки вдалось добитись до 
козаків. Був се французький кальвін Жак Русель, що з Москви виїхав до 
Ґустава-Адольфа і вступив у службу до нього (Бетлен Ґабор за той час уже 
вмер). Від нього Русель дістав доручення вести акцію в Польщі й між коза-
ками, і від нього то два посланці-французи восени 1630 р. передістались-таки 
до Запорозького Війська і доручили йому лист Руселя. В сім листі, обсипаючи 
козаків компліментами їх хоробрості і подвиги в боротьбі за віру, Русель 
подавав до їх відомості, що шведський король, взявши на себе протекторат 
над “греками (православними) і євангеликами” Польщі, рад би мати козаків 
помічниками в обороні сих двох релігій, пригнетених єзуїтами: порадили се 
королеві патріархи і спеціально зверхник української церкви царгородський 
патріарх Кирил. Теперішня хвиля, по гадці Руселя, якнайкраще надається для 
розправи козацького війська з своїми ворогами, отже, добре було б козакам 
завести правильні зносини з шведським королем і порозумітись з ним щодо 
спільної акції, і для того послати до нього своїх послів.

Та се посольство трапило під нещасливу хвилю, коли на чолі козацького 
війська стояли прихильники угоди з урядом. Замість відповіді відіслано лист 
і послів до польських властей. Але перше ніж вість про се дійшла до Ґустава-
Адольфа, він вислав уже нове посольство, сим разом через Царгород, щоб 
сею дорогою шукати союзників і між іншим просити Лукаріса, аби впливав 
на козаків і Москву, щоб вони підтримали справу євангеликів против като-
ликів. А хоч він слідом потім погиб, то заходи в сім напрямі, безсумнівно, 
продовжувались, хоч поки що ми не маємо про се документів, аж до часів 
Хмельницького, коли нарешті сі плани спільної акції “греків і євангеликів” 
против католицької реакції випливли на ширшу воду. Але між патріархами 
тоді не було вже таких щирих прихильників сеї акції, як Лукаріс, і могилянське 
духівництво зовсім здалека трималось від неї.

1 Про сі заходи Бетлена і Ґустава-Адольфа зібрав відомості д-р Крип’якевич в 
“Записках Наук. тов. ім. Шевченка”, т. 117.

Ідея спільності інтересів євангелицьких і православних не переставала 
тим часом дебатуватись також і на науковім ґрунті. Одним з огнищ сього 
був університет в Кенігсберзі, заснований в 1544 р. згаданим вище Аль-
брехтом Прусським. Він дуже інтересувавсь поширенням євангелицтва на 
сході і зв’язками з “греками” (в 1520-х рр. у нього пробував і Скорина), і 
сей університет мав служити сим завданням. В зв’язку з сим виробилась тут 
традиція: спеціальну увагу присвячувати студіям східного християнства, а 
паралельно й живі сучасні інтереси викликали від часу до часу заінтересування 
українськими справами і боротьбою тутешньою з католицтвом. Маємо кілька 
інтересних прикладів, як освічені пруссаки з релігійно-наукових інтересів 
приставали до українського руху, переїздили на Україну і ставали в рядах 
українських культурних діячів.

Таким був автор згаданого “Синопсиса” Інокентій Ґізель – довголітній 
архимандрит печерський, один з видніших українських церковних діячів другої 
пол. XVII в. Він походив з прусської кальвінської родини, де вчивсь – не 
знати, але стояв, очевидно, під впливами вище схарактеризованих ідей. При-
їхавши на Україну, звернув на себе увагу Могили; пройшовши богословські 
студії в його колегії, був посиланий на дальші студії за кордон, сповняв ріжні 
церковні і політичні поручення, був ректором колегії і, нарешті, доступив 
високої посади печерського архимандрита. Як релігійний мислитель – не 
блискучий; оцінюється прихильно за свої гуманні настрої, толерантні гадки, 
перевагу моралізму над догматизмом (головна праця: “Миръ съ Богомъ 
человhку”; 1669, в 1690-х рр. була заборонена московською цензурою).

Молодший його земляк Адам de Zernikow, себто “з Чернігова”, був 
кенігсберзьким студентом; під впливами проф. філософії Дрейєра віддався 
студіям східного християнства.

Студіюючи виданий 1661 р. в латинськім перекладі виклад грецької 
доктрини Митрофана Крітопула, набрав охоти перейти на грецьку віру; 
продовжував студії в сім напрямі на ріжних закордонних університетах (в 
Оксфорді і Лондоні, як пишуть), потім рішив переїхати кудись до право-
славного краю і спинивсь на Україні. Вступив до служби гетьманові Самой-
ловичеві як інженер, потім, ввійшовши в ласку архиєпископові чернігівському 
Барановичеві, осівсь у Чернігові і віддавсь богословській праці. 1682 р. видав 
трактат “Про походження Св. Духа від свого Отця” (на латинській мові) і 
подав до академії. Невважаючи на високі теологічні прикмети сеї праці (вона 
вважається найкращим викладом сього суперечного між східною і західною 
церквою питання), видано її тільки сто літ пізніше (видрукував її київський 
митрополит Миславський в Кенігсберзі ж таки), і до академічної діяльності 
Адам чомусь не був припущений, невважаючи на виявлений талант і ерудицію.

Між місцевими вихованцями могилянської школи сильних богословських 
мислителів і взагалі визначних талантів не стрічаємо довго. Виходили добре 
підготовлені проповідники, каноністи, педагоги, компілятори, але не глибокі 
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відомий місцевий діяч, з старинної української, галицької фамілії, в сучаснім 
українськім житті не записаний, зате звісний як діяльний член кальвінських 
організацій. Про вислід його місії досі нічого не звісно. Натомість досить 
відома інша місія, вислана Бетленом через Царгород, де знов-таки від Лу-
каріса прошено для неї рекомендації до українських владик, а той замість 
рекомендацій придав їй свого чоловіка, архимандрита Філотея. З ним ся місія 
через Крим дісталась до Москви, і відти лист Лукаріса до козаків, очевидно, 
привезений сим Філотеєм, переданий був через вірні руки до Києва, мабуть, 
на адресу митрополита Борецького, але той в сім часі вмер. Лист діставсь до 
рук Могили і той його дальше не пустив, а коли брат покійного Борецького за 
ним допитувався, відтяв йому Могила коротко, що за сей лист варт він колеса 
(тяжкої кари смертю) як зрадник. Так розбилась іще одна проба нав’язання 
зносин з козаками1.

Одначе слідом одному з учасників сеї місії таки вдалось добитись до 
козаків. Був се французький кальвін Жак Русель, що з Москви виїхав до 
Ґустава-Адольфа і вступив у службу до нього (Бетлен Ґабор за той час уже 
вмер). Від нього Русель дістав доручення вести акцію в Польщі й між коза-
ками, і від нього то два посланці-французи восени 1630 р. передістались-таки 
до Запорозького Війська і доручили йому лист Руселя. В сім листі, обсипаючи 
козаків компліментами їх хоробрості і подвиги в боротьбі за віру, Русель 
подавав до їх відомості, що шведський король, взявши на себе протекторат 
над “греками (православними) і євангеликами” Польщі, рад би мати козаків 
помічниками в обороні сих двох релігій, пригнетених єзуїтами: порадили се 
королеві патріархи і спеціально зверхник української церкви царгородський 
патріарх Кирил. Теперішня хвиля, по гадці Руселя, якнайкраще надається для 
розправи козацького війська з своїми ворогами, отже, добре було б козакам 
завести правильні зносини з шведським королем і порозумітись з ним щодо 
спільної акції, і для того послати до нього своїх послів.

Та се посольство трапило під нещасливу хвилю, коли на чолі козацького 
війська стояли прихильники угоди з урядом. Замість відповіді відіслано лист 
і послів до польських властей. Але перше ніж вість про се дійшла до Ґустава-
Адольфа, він вислав уже нове посольство, сим разом через Царгород, щоб 
сею дорогою шукати союзників і між іншим просити Лукаріса, аби впливав 
на козаків і Москву, щоб вони підтримали справу євангеликів против като-
ликів. А хоч він слідом потім погиб, то заходи в сім напрямі, безсумнівно, 
продовжувались, хоч поки що ми не маємо про се документів, аж до часів 
Хмельницького, коли нарешті сі плани спільної акції “греків і євангеликів” 
против католицької реакції випливли на ширшу воду. Але між патріархами 
тоді не було вже таких щирих прихильників сеї акції, як Лукаріс, і могилянське 
духівництво зовсім здалека трималось від неї.

1 Про сі заходи Бетлена і Ґустава-Адольфа зібрав відомості д-р Крип’якевич в 
“Записках Наук. тов. ім. Шевченка”, т. 117.

Ідея спільності інтересів євангелицьких і православних не переставала 
тим часом дебатуватись також і на науковім ґрунті. Одним з огнищ сього 
був університет в Кенігсберзі, заснований в 1544 р. згаданим вище Аль-
брехтом Прусським. Він дуже інтересувавсь поширенням євангелицтва на 
сході і зв’язками з “греками” (в 1520-х рр. у нього пробував і Скорина), і 
сей університет мав служити сим завданням. В зв’язку з сим виробилась тут 
традиція: спеціальну увагу присвячувати студіям східного християнства, а 
паралельно й живі сучасні інтереси викликали від часу до часу заінтересування 
українськими справами і боротьбою тутешньою з католицтвом. Маємо кілька 
інтересних прикладів, як освічені пруссаки з релігійно-наукових інтересів 
приставали до українського руху, переїздили на Україну і ставали в рядах 
українських культурних діячів.

Таким був автор згаданого “Синопсиса” Інокентій Ґізель – довголітній 
архимандрит печерський, один з видніших українських церковних діячів другої 
пол. XVII в. Він походив з прусської кальвінської родини, де вчивсь – не 
знати, але стояв, очевидно, під впливами вище схарактеризованих ідей. При-
їхавши на Україну, звернув на себе увагу Могили; пройшовши богословські 
студії в його колегії, був посиланий на дальші студії за кордон, сповняв ріжні 
церковні і політичні поручення, був ректором колегії і, нарешті, доступив 
високої посади печерського архимандрита. Як релігійний мислитель – не 
блискучий; оцінюється прихильно за свої гуманні настрої, толерантні гадки, 
перевагу моралізму над догматизмом (головна праця: “Миръ съ Богомъ 
человhку”; 1669, в 1690-х рр. була заборонена московською цензурою).

Молодший його земляк Адам de Zernikow, себто “з Чернігова”, був 
кенігсберзьким студентом; під впливами проф. філософії Дрейєра віддався 
студіям східного християнства.

Студіюючи виданий 1661 р. в латинськім перекладі виклад грецької 
доктрини Митрофана Крітопула, набрав охоти перейти на грецьку віру; 
продовжував студії в сім напрямі на ріжних закордонних університетах (в 
Оксфорді і Лондоні, як пишуть), потім рішив переїхати кудись до право-
славного краю і спинивсь на Україні. Вступив до служби гетьманові Самой-
ловичеві як інженер, потім, ввійшовши в ласку архиєпископові чернігівському 
Барановичеві, осівсь у Чернігові і віддавсь богословській праці. 1682 р. видав 
трактат “Про походження Св. Духа від свого Отця” (на латинській мові) і 
подав до академії. Невважаючи на високі теологічні прикмети сеї праці (вона 
вважається найкращим викладом сього суперечного між східною і західною 
церквою питання), видано її тільки сто літ пізніше (видрукував її київський 
митрополит Миславський в Кенігсберзі ж таки), і до академічної діяльності 
Адам чомусь не був припущений, невважаючи на виявлений талант і ерудицію.

Між місцевими вихованцями могилянської школи сильних богословських 
мислителів і взагалі визначних талантів не стрічаємо довго. Виходили добре 
підготовлені проповідники, каноністи, педагоги, компілятори, але не глибокі 
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самостійні дослідники. Підпорядкування католицьким теологічним авторите-
там, уставлене Могилою, накладало важкі кайдани на всяку самостійну думку, 
а далі прийшлось рахуватися ще і з московською цензурою: спочатку з огляду 
на те, що в Москві приходилось шукати грошевих підмог на видавництва, а з 
тим, як Київська митрополія перейшла під владу московського патріарха, сей 
став накладати заборони на книги вже випущені, спиняти друк їх або відмов-
ляти дозволу, – коли помічав якісь відміни від поглядів, прийнятих в Москві.

Се був один з найприкріших наслідків тої програми, котру московський 
уряд поставив супроти української церкви від самого сполучення України з 
Москвою за Б.Хмельницького. Як перед тим польський уряд прикладав усі 
старання до розірвання зв’язків української церкви з Москвою й Царгородом, 
так тепер таку ж політику повела й Москва, і їй се було легше тому, що з дог-
матичного погляду між московським патріархом і Київською митрополією не 
було нібито ніяких ріжниць. Царський уряд хотів, щоб київський митрополит 
перейшов “під благословення” московського патріарха. Українське духівни-
цтво і гетьманський уряд довго відбивали сі замахи, аж поки гетьман Самой-
лович, запобігаючи московської ласки, не згодивсь приложити до сього своїх 
рук: перевів вибір на митрополію свого свояка Ґедеона з князів Святополк-
Четвертинських, що згодивсь прийняти “благословення” (затвердження) від 
московського патріарха. Треба, одначе, було до сього згоди і дотеперішнього 
зверхника Київської митрополії – патріарха царгородського, а той згоди не 
давав. Тоді московський уряд, що величав себе за найбільшого протектора 
православної віри, вжив на царгородського патріарха султанського терору. 
Туреччина шукала тоді порозуміння з Москвою, і візир з приємністю зро-
бив московському урядові сю маленьку прислугу: видушив у царгородського 
патріарха згоду на піддання Київської митрополії московському патріархові. 
Се сталось 1687 р., але вже від 1685 р. українська церква в межах земель, 
злучених з Московщиною, фактично перейшла в московську залежність. 
Виявлялася вона спочатку у формах легших: митрополити вибиралися старим 
звичаєм собором духовної й світської старшини, тільки потверджувались 
московським патріархом, і у своїй внутрішній адміністрації зіставались нібито 
незалежними; до справ освітніх і видавничих Москва нібито не втручалась. 
Але рік за роком українське церковне, і з ним – культурне життя затіснялось 
московською контролею. Єрархія була стероризована безоглядними москов-
ськими розпорядженнями: митрополитів і владик за що-будь забирали до 
Московщини, засилали, замикали до монастирів. Вибори єрархії фактично 
скасовано: її став призначати петербурзький Синод, себто царський уряд. 
Українські друкарні і видавництва взято під дуже тяжку і вибагливу цензуру. 
Притокою служило, що письменники київської школи, виховані на католицькій 
літературі, при всім бажанні триматися православної догматики непомітно 
для себе відхилялись часом від неї. Але, взявши під сею притокою українські 
видання під свою цензуру, московський уряд фактично став вимагати, щоб 

вони нічим взагалі не відріжнялись від московських. 1720 р. українським 
друкарням заборонено друкувати які-небудь книги без спеціальної цензури, 
яка мала стежити не тільки за правовірністю виложених гадок, але і за мовою: 
щоб не було ніяких відмін від московських видань і в мові. Українські друкарні 
і їх духовні зверхники довго силкувались якось відкрутитись від сеї вимоги, 
чверть століття йшла така тиха боротьба, але нарешті, побачивши невблаган-
ність уряду на сім пункті, вони піддались і зріклись тим усім старих змагань 
до наближення до народної мови та перейшли на змосковщену слов’янську 
мову, прийняту в Росії.

В таких умовах не можна було сподіватись розвитку свобідної релігійної 
гадки, і дослідники українського культурного життя досі загалом мало за-
ймалися студіями над теологічною продукцією сеї доби, бо не сподівались 
тут значнішої поживи: деякі твори її більш на виривки студіювались. Але для 
наших завдань небезінтересно буде все-таки спинятись на трьох найбільших 
представниках київської школи кінця XVII і початків XVIII в. як показниках 
ріжних течій – і в ній, і в релігійній літературі, що з неї виростала. Се Дмитро 
Туптало, Стефан Яворський і Теофан Прокопович. Свою діяльність вони 
закінчили на ріжних високих урядах російської церкви, тому її досі головно з 
сього становища й студійовано; нам же вони інтересні, наскільки характери-
зують ріжні течії релігійної думки на Україні.

Дмитро Туптало, син київського сотника часів Хмельниччини, родивсь 
1651 р., вчився в Київській колегії у тривожних 1660-х рр., коли наука не 
раз в ній переривалась, і ще перед закінченням її постригся в ченці (1668 р.) 
в Кирилівськім монастирі, котрого ктитором був його батько. 1680 р. ви-
пустив першу більшу працю: оповідання про чуда Богородиці, п. з. “Руно 
Орошенноє”. Завданням же свого життя поставив оброблення житій святих, 
що поставив на чергу київський літературний гурт уже за часів Могили, але 
досі не сповнив. Через се уникав ріжних адміністраційних посад, котрі йому 
накидано, і залюбки працював як скромний ієромонах над своїм літературним 
ділом. На доповнення грецьких житій Метафраста, ще Могилиним гуртом 
вибраного за підставу й взірець для сеї збірки, Туптало роздобув копію 
“Великих Четіїх Міней” московського митр. Макарія, де був зібраний в 
середині XVI в. і великий словено-руський матеріал, згромаджений в київ-
ській добі, ужив також католицьких збірок: боляндистів, Сурія й ін. Метою 
своєї праці покладав не науковий дослід, а моральне поучення, побожну 
лектуру, тому свобідно черпав з джерел легендарних і явно апокрифічних, 
щоб зробити свою збірку можливо цікавою для середнього читача. Мовою 
писав церковнослов’янською, можливо очищеною від книжних українських 
елементів. 1689 р. випустив перший том своїх “Міней” (житій, розложених 
по місяцям), але він був заборонений московським патріархом, бо московські 
цензори познаходили в нім ріжні неправославні, католицькі погляди. Туптало 
мусив поїхати в сій справі до Москви й пообіцяти виправити свою працю. По 
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самостійні дослідники. Підпорядкування католицьким теологічним авторите-
там, уставлене Могилою, накладало важкі кайдани на всяку самостійну думку, 
а далі прийшлось рахуватися ще і з московською цензурою: спочатку з огляду 
на те, що в Москві приходилось шукати грошевих підмог на видавництва, а з 
тим, як Київська митрополія перейшла під владу московського патріарха, сей 
став накладати заборони на книги вже випущені, спиняти друк їх або відмов-
ляти дозволу, – коли помічав якісь відміни від поглядів, прийнятих в Москві.

Се був один з найприкріших наслідків тої програми, котру московський 
уряд поставив супроти української церкви від самого сполучення України з 
Москвою за Б.Хмельницького. Як перед тим польський уряд прикладав усі 
старання до розірвання зв’язків української церкви з Москвою й Царгородом, 
так тепер таку ж політику повела й Москва, і їй се було легше тому, що з дог-
матичного погляду між московським патріархом і Київською митрополією не 
було нібито ніяких ріжниць. Царський уряд хотів, щоб київський митрополит 
перейшов “під благословення” московського патріарха. Українське духівни-
цтво і гетьманський уряд довго відбивали сі замахи, аж поки гетьман Самой-
лович, запобігаючи московської ласки, не згодивсь приложити до сього своїх 
рук: перевів вибір на митрополію свого свояка Ґедеона з князів Святополк-
Четвертинських, що згодивсь прийняти “благословення” (затвердження) від 
московського патріарха. Треба, одначе, було до сього згоди і дотеперішнього 
зверхника Київської митрополії – патріарха царгородського, а той згоди не 
давав. Тоді московський уряд, що величав себе за найбільшого протектора 
православної віри, вжив на царгородського патріарха султанського терору. 
Туреччина шукала тоді порозуміння з Москвою, і візир з приємністю зро-
бив московському урядові сю маленьку прислугу: видушив у царгородського 
патріарха згоду на піддання Київської митрополії московському патріархові. 
Се сталось 1687 р., але вже від 1685 р. українська церква в межах земель, 
злучених з Московщиною, фактично перейшла в московську залежність. 
Виявлялася вона спочатку у формах легших: митрополити вибиралися старим 
звичаєм собором духовної й світської старшини, тільки потверджувались 
московським патріархом, і у своїй внутрішній адміністрації зіставались нібито 
незалежними; до справ освітніх і видавничих Москва нібито не втручалась. 
Але рік за роком українське церковне, і з ним – культурне життя затіснялось 
московською контролею. Єрархія була стероризована безоглядними москов-
ськими розпорядженнями: митрополитів і владик за що-будь забирали до 
Московщини, засилали, замикали до монастирів. Вибори єрархії фактично 
скасовано: її став призначати петербурзький Синод, себто царський уряд. 
Українські друкарні і видавництва взято під дуже тяжку і вибагливу цензуру. 
Притокою служило, що письменники київської школи, виховані на католицькій 
літературі, при всім бажанні триматися православної догматики непомітно 
для себе відхилялись часом від неї. Але, взявши під сею притокою українські 
видання під свою цензуру, московський уряд фактично став вимагати, щоб 

вони нічим взагалі не відріжнялись від московських. 1720 р. українським 
друкарням заборонено друкувати які-небудь книги без спеціальної цензури, 
яка мала стежити не тільки за правовірністю виложених гадок, але і за мовою: 
щоб не було ніяких відмін від московських видань і в мові. Українські друкарні 
і їх духовні зверхники довго силкувались якось відкрутитись від сеї вимоги, 
чверть століття йшла така тиха боротьба, але нарешті, побачивши невблаган-
ність уряду на сім пункті, вони піддались і зріклись тим усім старих змагань 
до наближення до народної мови та перейшли на змосковщену слов’янську 
мову, прийняту в Росії.

В таких умовах не можна було сподіватись розвитку свобідної релігійної 
гадки, і дослідники українського культурного життя досі загалом мало за-
ймалися студіями над теологічною продукцією сеї доби, бо не сподівались 
тут значнішої поживи: деякі твори її більш на виривки студіювались. Але для 
наших завдань небезінтересно буде все-таки спинятись на трьох найбільших 
представниках київської школи кінця XVII і початків XVIII в. як показниках 
ріжних течій – і в ній, і в релігійній літературі, що з неї виростала. Се Дмитро 
Туптало, Стефан Яворський і Теофан Прокопович. Свою діяльність вони 
закінчили на ріжних високих урядах російської церкви, тому її досі головно з 
сього становища й студійовано; нам же вони інтересні, наскільки характери-
зують ріжні течії релігійної думки на Україні.

Дмитро Туптало, син київського сотника часів Хмельниччини, родивсь 
1651 р., вчився в Київській колегії у тривожних 1660-х рр., коли наука не 
раз в ній переривалась, і ще перед закінченням її постригся в ченці (1668 р.) 
в Кирилівськім монастирі, котрого ктитором був його батько. 1680 р. ви-
пустив першу більшу працю: оповідання про чуда Богородиці, п. з. “Руно 
Орошенноє”. Завданням же свого життя поставив оброблення житій святих, 
що поставив на чергу київський літературний гурт уже за часів Могили, але 
досі не сповнив. Через се уникав ріжних адміністраційних посад, котрі йому 
накидано, і залюбки працював як скромний ієромонах над своїм літературним 
ділом. На доповнення грецьких житій Метафраста, ще Могилиним гуртом 
вибраного за підставу й взірець для сеї збірки, Туптало роздобув копію 
“Великих Четіїх Міней” московського митр. Макарія, де був зібраний в 
середині XVI в. і великий словено-руський матеріал, згромаджений в київ-
ській добі, ужив також католицьких збірок: боляндистів, Сурія й ін. Метою 
своєї праці покладав не науковий дослід, а моральне поучення, побожну 
лектуру, тому свобідно черпав з джерел легендарних і явно апокрифічних, 
щоб зробити свою збірку можливо цікавою для середнього читача. Мовою 
писав церковнослов’янською, можливо очищеною від книжних українських 
елементів. 1689 р. випустив перший том своїх “Міней” (житій, розложених 
по місяцям), але він був заборонений московським патріархом, бо московські 
цензори познаходили в нім ріжні неправославні, католицькі погляди. Туптало 
мусив поїхати в сій справі до Москви й пообіцяти виправити свою працю. По 
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сім вона виходила вже без дальших труднощів, невважаючи на московську 
чистку, і на Україні була прийнята з великим поважанням. Звісний український 
історик і патріот того часу Самійло Величко принотовує появу її як великого, 
“богонатхненного” діла. І пізніше вона зісталась одною з найбільш популярних 
творів київської школи (разом вийшло її 4 великі томи, що обіймають повний 
річний круг). Автор не виступає сильним релігійним мислителем, а людиною 
гуманного християнського духу. Таким зіставсь він і в пам’яті сучасників, 
тішивсь великою симпатією і зараз же по смерті був проголошений святим. 
Умер в 1709 р. як митрополит ростовський на Московщині, змушений при-
йняти сю посаду в 1702 р.

Стефан Яворський походив з галицької родини, що при кінці 1660-х рр. 
перенеслась до Східної України і оселилась коло Ніжина. Родивсь 1658 р., 
вчився в Київській колегії, де придбав ласку тодішнього ректора її, пізнішого 
архимандрита печерського і митрополита Варлаама Ясинського. Перехід його 
на архимандрію, після смерті Ґізеля, Яворський привітав напушистим пане-
гіриком в дусі того часу під заголовком “Геракл після Атланта” (до Геракла 
був тут прирівняний Ясинський, а до Атланта – Ґізель). Задокументувавши 
тим способом свої літературні здібності, Яворський був посланий на дальші 
студії до Польщі, пробув там три роки і для того, щоб бути прийнятим на вищі 
теологічні студії, перейшов на католицьку віру. Се було в тодішніх звичаях 
і, повернувшись назад 1687 р., він наново був прийнятий до православної 
церкви і став викладати в академії. Викликаний 1700 р. до Москви в цер-
ковних справах, звернув тут на себе увагу царя як проповідник: по відзивам 
сучасників се був проповідничий талант незвичайний, в штучній театральній 
єзуїтській манері; своїми рухами, голосом, інтонацією він поривав слухачів. 
Зараз же йому накинено, против його волі, одну з вищих церковних посад – 
митрополію Рязанську з обов’язком фактично пробувати в Москві, і того 
ж року по смерті патр. Адріяна цар настановив Яворського “блюстителем 
патріаршого престолу”, себто сеньйором російської церкви. Хоч він і потім 
всею душею поривавсь до свого Ніжина, де фундував власний монастир і 
хотів в нім умістити свою бібліотеку, цар задержав його до самої смерті в 
ролі номінального голови російської церкви, не пускаючи на Україну. Фак-
тичну адміністрацію церкви перебрав на себе сам цар, зробивши з того одне 
з міністерств, але йому хотілось, щоб Яворський своїм іменем покривав його 
церковну політику. Се була дуже тяжка позиція для Яворського. В перших 
роках він, очевидно, спочував Петровим планам європеїзації Московщини, 
обсадженню її вищих церковних посад людьми київського виховання, розвитку 
школи й культури, і Петро, хоч дуже неприязний клерикалізмові взагалі, теж 
цінив Яворського як людину більш все-таки європеїзовану, ніж старе москов-
ське духовенство. Але в другім десятилітті XVIII в. між ними почалось уже 
виразне розходження. Бажання царя самому правити церквою, його нахили 
в бік протестантських поглядів, нарушення церковних канонів і грубі висмію-

вання православних обрядів зовсім знеохотили Яворського. Але цар не хотів 
звільнити його з обов’язків, а Яворський не мав відваги протестувати явно, 
розуміючи, до чого се може повести. Отже пішла тиха війна. Коли в Москві 
1713 р. викрито організацію “єретиків” – євангелістів, і цар хотів збути сю 
справу якнайлагідніше, Яворський, навпаки, поривавсь іти слідами інквізи-
ції, хотів вивести на яв всіх прихильників і скомпрометувати самого царя, як 
підозрювали. Навзаїм, коли 1718 р. почався суд над царевичем Алексієм 
як центром московської реакції, цар і його прибічники сподівались, що при 
тім удасться заплутати й Яворського – як прихильника Алексієвого. Се не 
вдалось, але від того часу і до смерті Яворський зістававсь під неустанним 
наглядом і слідством. Від часу заснування Cиноду, котрому він сердечно не 
спочував, але не відважавсь і зректись титулу його президента, Яворського 
примусом тримали в Петербурзі, і він тут і вмер незадовго (1722) в ролі 
номінального голови російської церкви, а фактично позбавленого всякого 
впливу і влади вічного підсудного.

Головною працею його лишилась книга “Камень вhры – православнымъ 
церкве святое сыномъ на утвержденіе и духовное созиданіє, претыкающимся 
же о камень претыканія и соблазна на востаніе и исправленіе” – против 
православних, які прихиляються до протестантства; тут багато уділено місця 
виправданню кар на єретиків, в дусі інквізиції. Скритикована протестантами, 
книга ся була взята в оборону католиками (апологія домініканина Рібейри), 
бо дійсно була вповні католицька по своїм поглядам.

Теофан Прокопович походив з київської купецької родини, родився по 
одним відомостям, р. 1677, по іншим – 1681. Учився в академії, по скінченні 
її виїхав до Риму і подібно, як Яворський, перейшов на католицтво, щоб бути 
допущеним до богословських студій. Був прийнятий до єзуїтської колегії  
св. Атанасія, звернув на себе увагу своїми успіхами в класичній філології, 
філософії і теології; його намовляли лишитись у єзуїтів, але він 1702 р. таки 
вернувсь на Україну, був прийнятий назад православними і став учити в 
академії піїтики, далі риторики і філософії. Як професор піїтики, тодішнім 
звичаєм, написав для академічної вистави (виставлюваної студентами) 
“трагедокомедію” п. з. “Владимиръ” – про охрещення Русі за Володимира. 
Се найбільш талановитий твір київської шкільної драми, не позбавлений і 
актуальності: в образах “жреців” Володимирових часів Прокопович висміває 
сучасне реакційне духовенство.

1711 року доручено йому курс богословія, і він, таким чином, став ректором 
академії. Як попередні його курси, так і сі богословські різко відріжнялись 
від курсів інших професорів. Пройшовши єзуїтську школу в самім римськім 
центрі, Прокопович набрав у ній не подиву і вірності католицькій теології на 
ціле життя, як Могила або Яворський, а, навпаки, погорди і навіть ненависті 
до католицької схоластики й єзуїтської практики, до римських претензій і 
реакціонерства та став гарячим прихильником євангелицтва. Його академічні 
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сім вона виходила вже без дальших труднощів, невважаючи на московську 
чистку, і на Україні була прийнята з великим поважанням. Звісний український 
історик і патріот того часу Самійло Величко принотовує появу її як великого, 
“богонатхненного” діла. І пізніше вона зісталась одною з найбільш популярних 
творів київської школи (разом вийшло її 4 великі томи, що обіймають повний 
річний круг). Автор не виступає сильним релігійним мислителем, а людиною 
гуманного християнського духу. Таким зіставсь він і в пам’яті сучасників, 
тішивсь великою симпатією і зараз же по смерті був проголошений святим. 
Умер в 1709 р. як митрополит ростовський на Московщині, змушений при-
йняти сю посаду в 1702 р.

Стефан Яворський походив з галицької родини, що при кінці 1660-х рр. 
перенеслась до Східної України і оселилась коло Ніжина. Родивсь 1658 р., 
вчився в Київській колегії, де придбав ласку тодішнього ректора її, пізнішого 
архимандрита печерського і митрополита Варлаама Ясинського. Перехід його 
на архимандрію, після смерті Ґізеля, Яворський привітав напушистим пане-
гіриком в дусі того часу під заголовком “Геракл після Атланта” (до Геракла 
був тут прирівняний Ясинський, а до Атланта – Ґізель). Задокументувавши 
тим способом свої літературні здібності, Яворський був посланий на дальші 
студії до Польщі, пробув там три роки і для того, щоб бути прийнятим на вищі 
теологічні студії, перейшов на католицьку віру. Се було в тодішніх звичаях 
і, повернувшись назад 1687 р., він наново був прийнятий до православної 
церкви і став викладати в академії. Викликаний 1700 р. до Москви в цер-
ковних справах, звернув тут на себе увагу царя як проповідник: по відзивам 
сучасників се був проповідничий талант незвичайний, в штучній театральній 
єзуїтській манері; своїми рухами, голосом, інтонацією він поривав слухачів. 
Зараз же йому накинено, против його волі, одну з вищих церковних посад – 
митрополію Рязанську з обов’язком фактично пробувати в Москві, і того 
ж року по смерті патр. Адріяна цар настановив Яворського “блюстителем 
патріаршого престолу”, себто сеньйором російської церкви. Хоч він і потім 
всею душею поривавсь до свого Ніжина, де фундував власний монастир і 
хотів в нім умістити свою бібліотеку, цар задержав його до самої смерті в 
ролі номінального голови російської церкви, не пускаючи на Україну. Фак-
тичну адміністрацію церкви перебрав на себе сам цар, зробивши з того одне 
з міністерств, але йому хотілось, щоб Яворський своїм іменем покривав його 
церковну політику. Се була дуже тяжка позиція для Яворського. В перших 
роках він, очевидно, спочував Петровим планам європеїзації Московщини, 
обсадженню її вищих церковних посад людьми київського виховання, розвитку 
школи й культури, і Петро, хоч дуже неприязний клерикалізмові взагалі, теж 
цінив Яворського як людину більш все-таки європеїзовану, ніж старе москов-
ське духовенство. Але в другім десятилітті XVIII в. між ними почалось уже 
виразне розходження. Бажання царя самому правити церквою, його нахили 
в бік протестантських поглядів, нарушення церковних канонів і грубі висмію-

вання православних обрядів зовсім знеохотили Яворського. Але цар не хотів 
звільнити його з обов’язків, а Яворський не мав відваги протестувати явно, 
розуміючи, до чого се може повести. Отже пішла тиха війна. Коли в Москві 
1713 р. викрито організацію “єретиків” – євангелістів, і цар хотів збути сю 
справу якнайлагідніше, Яворський, навпаки, поривавсь іти слідами інквізи-
ції, хотів вивести на яв всіх прихильників і скомпрометувати самого царя, як 
підозрювали. Навзаїм, коли 1718 р. почався суд над царевичем Алексієм 
як центром московської реакції, цар і його прибічники сподівались, що при 
тім удасться заплутати й Яворського – як прихильника Алексієвого. Се не 
вдалось, але від того часу і до смерті Яворський зістававсь під неустанним 
наглядом і слідством. Від часу заснування Cиноду, котрому він сердечно не 
спочував, але не відважавсь і зректись титулу його президента, Яворського 
примусом тримали в Петербурзі, і він тут і вмер незадовго (1722) в ролі 
номінального голови російської церкви, а фактично позбавленого всякого 
впливу і влади вічного підсудного.

Головною працею його лишилась книга “Камень вhры – православнымъ 
церкве святое сыномъ на утвержденіе и духовное созиданіє, претыкающимся 
же о камень претыканія и соблазна на востаніе и исправленіе” – против 
православних, які прихиляються до протестантства; тут багато уділено місця 
виправданню кар на єретиків, в дусі інквізиції. Скритикована протестантами, 
книга ся була взята в оборону католиками (апологія домініканина Рібейри), 
бо дійсно була вповні католицька по своїм поглядам.

Теофан Прокопович походив з київської купецької родини, родився по 
одним відомостям, р. 1677, по іншим – 1681. Учився в академії, по скінченні 
її виїхав до Риму і подібно, як Яворський, перейшов на католицтво, щоб бути 
допущеним до богословських студій. Був прийнятий до єзуїтської колегії  
св. Атанасія, звернув на себе увагу своїми успіхами в класичній філології, 
філософії і теології; його намовляли лишитись у єзуїтів, але він 1702 р. таки 
вернувсь на Україну, був прийнятий назад православними і став учити в 
академії піїтики, далі риторики і філософії. Як професор піїтики, тодішнім 
звичаєм, написав для академічної вистави (виставлюваної студентами) 
“трагедокомедію” п. з. “Владимиръ” – про охрещення Русі за Володимира. 
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1711 року доручено йому курс богословія, і він, таким чином, став ректором 
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ціле життя, як Могила або Яворський, а, навпаки, погорди і навіть ненависті 
до католицької схоластики й єзуїтської практики, до римських претензій і 
реакціонерства та став гарячим прихильником євангелицтва. Його академічні 
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курси визначаються незвичайною живістю викладу, навіть жартобливістю, і 
повні з’їдливої іронії над католицькими порядками, церемоніями, претензіями. 
Навіть сучасного читача вражає сей незвиклий в такій матерії легкий тон; 
можна ж собі уявити, як він вражав і скандалізував слухачів і професуру, 
виховану в побожнім поважанні до католицьких авторитетів. Прокоповичеві 
стали закидати, що він впадає в кальвінство, в аріанство. В своїх викладах 
теології він дійсно йшов не за католицькими взірцями, а за богословами-
євангеликами XVII в. – Герардом і Квенштедтом, і вихваляв науковість і 
критичність протестантських учених.

На сім скоро прийшло до явного конфлікту. 1712 р. Прокопович опуб-
лікував трактат під заголовком “Суперечка Павла з Петром про іго неудо-
боносиме”, де схилявсь до євангелицької доктрини про оправдання вірою. 
Московський ректор тодішній Теофілакт Лопатинський, київський вихованець 
і вірний представник могилянських традицій, написав критику на сей трактат 
(“Иго Господне благо”), закидаючи авторові “мудрованія реформатські о 
законі Божім”. В Києві два колеги Прокоповича по професурі – Маркил 
Радишевський і Ґедеон Вишневський – покликали його на прилюдну диспуту 
в академії, теж закидаючи кальвінські гадки. Так оповідає Радишевський, 
що зіставсь потім на ціле життя заїлим ворогом Прокоповича і в 1726 за-
денунціював його перед урядом, обвинувачуючи в усіх можливих провинах. 
В сім доносі збирає з довгого ряду літ ріжні вискази Прокоповича, при всій 
тенденційності сього акту вони роблять вражіння достовірності, хоча часто, 
розуміється, односторонньо освітлені або підправлені тенденційно. По його 
словам, Прокопович ганьбив православну церкву, а лютеранську похваляв. 
Доводив, що тільки віра спасає, а не добрі діла, що один Христос за людей 
просить, а не ангели, не святі, тому ні молитись їм не треба, ні просити чого-
небудь. Відкидав і критикував ріжні православні обряди, водосвячення, ікони, 
мощі, чуда: “Чудам святих, надрукованим в книгах, не вірить”; каже: “Мені 
критика не велить вірити”.

Та не тільки в сих обвинуваченнях, а і в відзивах тих європейських уче-
них і освічених людей, які полишили згадки про нього, Прокопович виступає 
чистим раціоналістом, прихильником наукового критицизму, позитивного 
знання, проголошеного Беконом, завзятим ворогом клерикальної гіпокризії, 
аскетизму – і заразом приклонником державної влади, необмеженого мо-
нархізму – “просвіщенного деспотизму”, по-теперішньому кажучи, – в його 
боротьбі з претензіями церкви і духівників.

З такою політичною репутацією і з своїми здібностями Прокоповичеві 
не тяжко приходилось відбивати атаки могилянців, тим більше, що людина з 
нього була обережна, і дуже далеко в своїх неправославних висказах він таки 
не заходив. Під час Мазепиної афери він умів дуже сильно задокументувати 
свою лояльність царському урядові і придбати довір’я і ласку київського ге-
нерал-губернатора. Цар також мав нагоду завважити його і репутація майже 

протестантського симпатика кінець кінцем відкрила йому дорогу до найви-
щих російських церковних позицій. Знеохотившись до решти до Яворського 
після справи згаданих московських євангеликів (т. зв. справа Тверітінова), 
цар задумав противставити Яворському Прокоповича і використати його 
здібності і опортунізм (угодовість) для задуманої реформи церкви. 1716 р. 
він викликав Прокоповича до Петербурга, призначаючи на одну з сусідніх 
єпархій. Яворський протестував против сього, заявляючи, що з огляду на 
свою прихильність до протестантства (засвідчену перед Яворським ріжними 
противниками Прокоповичевих поглядів) він не може мати місця між пра-
вославними єпископами. Цар взяв справу на власний розгляд, признав, що 
обвинувачення Прокоповича безпідставні, що він з православною наукою не 
розминається, і велів Яворському перепросити Прокоповича. Він був при-
значений єпископом псковським з фактичною резиденцією в Петербурзі, а з 
організацією Синоду іменовано його першим членом сеї правлячої церковної 
колегії з титулом архиєпископа новгородського. При царі, що сам безпосе-
редньо хотів правити церквою, Прокопович став найближчим дорадником і 
виконавцем його церковної реформи, даючи церковно-історичне обґрунтування 
і літературну форму його ідеям, що відповідали й його власним ідеям, бо по-
ходили зі спільних протестантських джерел.

В ряді праць, написаних і опублікованих Прокоповичем в сих роках 
для перепровадження церковної реформи, перше місце займає так званий 
“Регламентъ или уставъ духовныя коллегіи”, написаний ним 1719 р. на дору-
чення царя як статут для будучого синоду. На початку 1720 р. він предложив 
його вже готовий цареві, що, з свого боку, ще його доповнив і справив, і по 
сім вимучено підпись у Яворського, як номінального голови церкви, та опублі-
ковано сей твір, що зіставсь поруч “Каменя Віри” і писань Сковороди одним 
з найвизначніших пам’яток київської школи (невважаючи на свій титул – 
“Регламент”). Щодо змісту був не стільки твором законодатним, скільки 
літературним: він багато місця уділяв полеміці з противниками реформи і 
прихильниками єзуїтства (спеціально має на гадці, очевидно, Яворського) та 
обґрунтуванню прав монарха в церкві. Дуже поважний російський богослов 
Ю.Самарін, ставляючи поруч себе сі дві книги – “Камінь” і “Регламент”, 
так характеризує їх: “Перша з них запозичена від католиків, друга – у про-
тестантів. Перша була односторонньою реакцією против Реформації, дру-
га – такою ж самою реакцією против єзуїтської школи. Церква (російська) 
толерує одну і другу, признаючи в них сю негативну (критичну) сторону. 
Але ні першої, ні другої церква не прийняла за свою систему – і ні першої, 
ні другої не засудила”. Для нас і перша, і друга цікаві як представниці певних 
течій в київській школі.

Прокоповича належить рахувати найбільш талановитим і блискучим її 
репрезентантом. Сучасники, люди західної культури, яким доводилось мати 
з ним діло, однодушно з подивом і вдячністю відзиваються про його ученість, 
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боротьбі з претензіями церкви і духівників.

З такою політичною репутацією і з своїми здібностями Прокоповичеві 
не тяжко приходилось відбивати атаки могилянців, тим більше, що людина з 
нього була обережна, і дуже далеко в своїх неправославних висказах він таки 
не заходив. Під час Мазепиної афери він умів дуже сильно задокументувати 
свою лояльність царському урядові і придбати довір’я і ласку київського ге-
нерал-губернатора. Цар також мав нагоду завважити його і репутація майже 

протестантського симпатика кінець кінцем відкрила йому дорогу до найви-
щих російських церковних позицій. Знеохотившись до решти до Яворського 
після справи згаданих московських євангеликів (т. зв. справа Тверітінова), 
цар задумав противставити Яворському Прокоповича і використати його 
здібності і опортунізм (угодовість) для задуманої реформи церкви. 1716 р. 
він викликав Прокоповича до Петербурга, призначаючи на одну з сусідніх 
єпархій. Яворський протестував против сього, заявляючи, що з огляду на 
свою прихильність до протестантства (засвідчену перед Яворським ріжними 
противниками Прокоповичевих поглядів) він не може мати місця між пра-
вославними єпископами. Цар взяв справу на власний розгляд, признав, що 
обвинувачення Прокоповича безпідставні, що він з православною наукою не 
розминається, і велів Яворському перепросити Прокоповича. Він був при-
значений єпископом псковським з фактичною резиденцією в Петербурзі, а з 
організацією Синоду іменовано його першим членом сеї правлячої церковної 
колегії з титулом архиєпископа новгородського. При царі, що сам безпосе-
редньо хотів правити церквою, Прокопович став найближчим дорадником і 
виконавцем його церковної реформи, даючи церковно-історичне обґрунтування 
і літературну форму його ідеям, що відповідали й його власним ідеям, бо по-
ходили зі спільних протестантських джерел.

В ряді праць, написаних і опублікованих Прокоповичем в сих роках 
для перепровадження церковної реформи, перше місце займає так званий 
“Регламентъ или уставъ духовныя коллегіи”, написаний ним 1719 р. на дору-
чення царя як статут для будучого синоду. На початку 1720 р. він предложив 
його вже готовий цареві, що, з свого боку, ще його доповнив і справив, і по 
сім вимучено підпись у Яворського, як номінального голови церкви, та опублі-
ковано сей твір, що зіставсь поруч “Каменя Віри” і писань Сковороди одним 
з найвизначніших пам’яток київської школи (невважаючи на свій титул – 
“Регламент”). Щодо змісту був не стільки твором законодатним, скільки 
літературним: він багато місця уділяв полеміці з противниками реформи і 
прихильниками єзуїтства (спеціально має на гадці, очевидно, Яворського) та 
обґрунтуванню прав монарха в церкві. Дуже поважний російський богослов 
Ю.Самарін, ставляючи поруч себе сі дві книги – “Камінь” і “Регламент”, 
так характеризує їх: “Перша з них запозичена від католиків, друга – у про-
тестантів. Перша була односторонньою реакцією против Реформації, дру-
га – такою ж самою реакцією против єзуїтської школи. Церква (російська) 
толерує одну і другу, признаючи в них сю негативну (критичну) сторону. 
Але ні першої, ні другої церква не прийняла за свою систему – і ні першої, 
ні другої не засудила”. Для нас і перша, і друга цікаві як представниці певних 
течій в київській школі.

Прокоповича належить рахувати найбільш талановитим і блискучим її 
репрезентантом. Сучасники, люди західної культури, яким доводилось мати 
з ним діло, однодушно з подивом і вдячністю відзиваються про його ученість, 



536 З ІСТОРІЇ РЕЛІГІЙНОЇ ДУМКИ НА УКРАЇНІ 537Друга половина XVIII в. Григорій Сковорода

культурність, людяність, – як про явище виїмкове в тодішній російській сто-
лиці. Але на його ближче окруження робили вражіння не стільки його здіб-
ності, знання й ідеї, як блискучі успіхи його кар’єри. Він любив блиск, владу, 
багатство й виставність. Його владича резиденція славилась своїми пирами, 
розкішшю, сибаритизмом. Сковорода, що має в собі багато спільного з ним 
в ідеології й може до певної міри вважатись його ідейним наступником, як 
людина і моральний характер, являється повним контрастом йому, і наскільки 
він робив незвичайний моральний вплив на своє окруження, настільки без-
плідним з свого боку був Прокопович. Інтелектуально він, може, був навіть 
сильніший від свого далекого ученика, але морально стояв безмірно нижче. 
Особливо останні роки свого життя (1730–1736), коли в боротьбі з своїми 
ворогами він воював з ними не словом і переконанням, а політичними про-
цесами, в’язницею, тортурами, роблять особливо прикре і гнітюче вражіння.

Але нові течії європейські, внесені ним до церковної адміністрації, до 
школи, спеціально до теологічної науки: деяке звільнення з-під ярма середньо-
вічної схоластики і католицької доктрини все ж лишилося корисним слідом від 
сього талановитого вихованця київської школи, хоч він і не дав сим талантам 
відповідного приложення.

Друга половина XVIII в. Григорій Сковорода. Середина і друга 
половина XVIII в., правління цариці Єлисавети і Катерини було часом даль-
шого занепаду українського церковного і взагалі релігійного життя, колись 
розбудженого Реформацією: і в Україні Східній, що була під Росією, і в За-
хідній, що була під Польщею. В Західній Україні зрадницьке переведення 
унії, інтригою владик – львівського Шумлянського і перемиського Винниць-
кого, з початком століття віддало орудування церковними справами ріжним 
людям польської культури і шляхетського світогляду, котрим роздавав вищі 
церковні посади польський уряд, та спольщеним монахам – “базиліанам”, як 
їх з-польська називано. Зв’язки зі Східною Україною, з тамошніми школами 
і книжністю були розірвані; народні маси були засуджені на духовний застій 
під проводом неосвіченого, ледве-ледве письменного священства. Все, що 
було культурнішого в тутешній українській народності, майже без останку 
покинуло сю національність і релігію. Українська релігійна гадка завмирає.

В Україні Східній далі переводить процес отої “бюрократизації” церкви, 
початок котрої вище було зазначено, перехід її в повну і глибоку залежність 
від державної влади. Влада ся була українським національним інтересам 
ворожа, демократичним потягам мас неприязна, українській культурі непри-
хильна. Російський уряд, навпаки, прикладав усі старання до того, щоб по всій 
лінії винищити не лише яку-небудь самостійність чи автономність України як 
країни, але й почуття саме своєї окремішності у людності. Особливо тяжке з 
сього погляду було довге правління Катерини, людини настільки ж зручної 
і здібної, наскільки безсовісної і українству ворожої (Єлисавета з огляду на 
свого чоловіка-українця Олексу Розумовського мала все-таки деякі симпатії 

до української стихії, хоч загалом уважала своїм обов’язком продовжувати 
політику свого батька Петра І – великого гнобителя України). Українській 
церкві, зокрема від цариці Катерини, прийшлось зазнати особливо багато 
лиха. Заграючи з сучасними західними поступовими ідеями (розуміється, з 
становища “просвіщенного деспотизму”), вона взагалі перейнята була під-
озріннями і ненавистю до клерикалізму і церковності, всюди побоюючись 
претензій церкви на власть, на конкуренцію з світською владою, отже, всяко 
старалась підкопувати і нищити впливи духовенства та заступати релігійність 
“резонабельністю”, що фактично мало означати опортунізм і сервілізм. На 
Україні ж у духовенства, крім того, скрізь підозрювала вона ще й національ-
ний та політичний сепаратизм, отже, готова була поборювати всяку чесність 
і характерність, а підтримувати деморалізацію, аби тільки розкладати й руй-
нувати небезпечну в її очах українську церкву.

Рахуючися з сими тенденціями російського уряду, що часами загострю-
вались, часами трохи слабшали, але загалом все йшли до тої самої мети – 
можливого ослаблення культурної сили й моральної відпорності українського 
народу, – українське духовенство, і його єрархія зокрема, загально беручи по-
кірно і навіть запопадливо виконувала урядову волю, а навіть ішла назустріч її 
бажанням. Ся верства, що колись концентрувала в собі все свідоміше, що було 
в українськім народі, була, так би сказати, його мозком, тепер цілком стратила 
розуміння його інтересів або відчужилась від його потреб і збайдужніла до 
всього, що лежало поза її власними класовими інтересами, взятими в най-
більш тіснім і матеріальнім розумінні. За страчену автономію і свободу свого 
духового життя вона чула себе нагородженою тим простором, який давала її 
амбіціям Російська держава: був час, за Петра і його наступників, коли всі 
важніші церковні посади цілої імперії обсаджувались перед усіми київськими 
вихованцями, отже, вони не дуже й журились автономією української церкви, 
почуваючи себе господарями цілої церкви російської.

Се, правда, в другій половині століття, за цариці Катерини, вже й мину-
лось, і пізніше, навпаки, на Україну стали насилатись духовні великоруські, але 
за той час офіціальна православна церква України та її духовенство, особливо 
вище, омертвіло, відірвалось від громадянства, стратило вплив і значіння в 
громадськім та культурнім житті. Суспільність цілком збайдужніла до сих 
царських служальців в рясах, що іменувались без її волі і впливу, виробили 
собі ласку у царського уряду і зобов’язувались до повної й безмежної служби 
йому (включно до обов’язку доносити владі відкрите на сповіді, оскільки воно 
містило б у собі яку-небудь небезпеку для держави). Заходи коло відновлення 
колишньої виборності єпископів, підіймані з українського боку за Єлисавети 
і Катерини в 1740–1760-х  рр., лишились без успіху. Катерина, сконфіс-
кувавши церковні маєтності і зменшивши, скільки можна, число і людність 
монастирів, перевела єпископів і монахів на платню від держави і тим дала 
останню форму їх залежності. Церковна продукція завмерла під тяжкою цен-
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ності, знання й ідеї, як блискучі успіхи його кар’єри. Він любив блиск, владу, 
багатство й виставність. Його владича резиденція славилась своїми пирами, 
розкішшю, сибаритизмом. Сковорода, що має в собі багато спільного з ним 
в ідеології й може до певної міри вважатись його ідейним наступником, як 
людина і моральний характер, являється повним контрастом йому, і наскільки 
він робив незвичайний моральний вплив на своє окруження, настільки без-
плідним з свого боку був Прокопович. Інтелектуально він, може, був навіть 
сильніший від свого далекого ученика, але морально стояв безмірно нижче. 
Особливо останні роки свого життя (1730–1736), коли в боротьбі з своїми 
ворогами він воював з ними не словом і переконанням, а політичними про-
цесами, в’язницею, тортурами, роблять особливо прикре і гнітюче вражіння.

Але нові течії європейські, внесені ним до церковної адміністрації, до 
школи, спеціально до теологічної науки: деяке звільнення з-під ярма середньо-
вічної схоластики і католицької доктрини все ж лишилося корисним слідом від 
сього талановитого вихованця київської школи, хоч він і не дав сим талантам 
відповідного приложення.

Друга половина XVIII в. Григорій Сковорода. Середина і друга 
половина XVIII в., правління цариці Єлисавети і Катерини було часом даль-
шого занепаду українського церковного і взагалі релігійного життя, колись 
розбудженого Реформацією: і в Україні Східній, що була під Росією, і в За-
хідній, що була під Польщею. В Західній Україні зрадницьке переведення 
унії, інтригою владик – львівського Шумлянського і перемиського Винниць-
кого, з початком століття віддало орудування церковними справами ріжним 
людям польської культури і шляхетського світогляду, котрим роздавав вищі 
церковні посади польський уряд, та спольщеним монахам – “базиліанам”, як 
їх з-польська називано. Зв’язки зі Східною Україною, з тамошніми школами 
і книжністю були розірвані; народні маси були засуджені на духовний застій 
під проводом неосвіченого, ледве-ледве письменного священства. Все, що 
було культурнішого в тутешній українській народності, майже без останку 
покинуло сю національність і релігію. Українська релігійна гадка завмирає.

В Україні Східній далі переводить процес отої “бюрократизації” церкви, 
початок котрої вище було зазначено, перехід її в повну і глибоку залежність 
від державної влади. Влада ся була українським національним інтересам 
ворожа, демократичним потягам мас неприязна, українській культурі непри-
хильна. Російський уряд, навпаки, прикладав усі старання до того, щоб по всій 
лінії винищити не лише яку-небудь самостійність чи автономність України як 
країни, але й почуття саме своєї окремішності у людності. Особливо тяжке з 
сього погляду було довге правління Катерини, людини настільки ж зручної 
і здібної, наскільки безсовісної і українству ворожої (Єлисавета з огляду на 
свого чоловіка-українця Олексу Розумовського мала все-таки деякі симпатії 

до української стихії, хоч загалом уважала своїм обов’язком продовжувати 
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і характерність, а підтримувати деморалізацію, аби тільки розкладати й руй-
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Рахуючися з сими тенденціями російського уряду, що часами загострю-
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всього, що лежало поза її власними класовими інтересами, взятими в най-
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зурою. Київська академія з її філіями перетворилися в чисто духов ні школи, 
де виховувались лише кандидати на священство та на чернецтво. Українська 
старшина просила у Катерини в початках її правління, щоб Київську акаде-
мію перетворено на університет з теологічним відділом, а другий університет 
заложено в гетьманській резиденції – Батурині, але се прохання не було 
сповнене, і молодіж, яка не хотіла йти до духовного стану, мусила удаватись 
до шкіл великоруських, польських та німецьких. До церковної школи і цер-
ковного життя серед панської верстви все більше шириться відношення не 
тільки байдуже, але й зневажливе, як до чогось безповоротно пережитого і 
для життя непотрібного. Не кажучи навіть про відгомони сучасного західного 
раціоналізму, що вважав все релігійне просто шкідливим (се “вольтеріанство” 
серед українського панства не було так поширене, як серед великоруської 
аристократії), але просто серед культурнішої української верстви пропадає 
всякий інтерес до офіціальної церкви й релігії, – та не вироблюється на місце 
її якоїсь іншої виразної ідеології – поза плиткими фразами про досконалення 
серця самопізнання і т. п.

Як взірець і показник умов сеї доби всякої уваги варта особлива постать 
Гр. Сковороди, – взагалі найбільш яскрава й інтересна індивідуальність 
другої половини XVIII в.

Він родився в незаможній козацькій родині в с. Чорнухах тодішнього 
Лубенського полку, в р. 1722. Маючи дуже гарний голос, співав у своїй церкві 
і, завдяки йому ж, діставсь до академії, маючи 16 літ життя. Там пройшов 
нижчі кляси – фару, інфіму, граматику і синтаксис, і тоді з ріжними іншими 
вибраними співаками висланий був до царської капели Петербурга, куди вже 
перед тим вибравсь його брат, шукаючи щастя. В капелі пробув три роки і 
випросивсь назад до академії, коли цариця вибралась до Києва, і він з усім 
двором попав також сюди. Сим разом з визначним успіхом пройшов вищі 
курси піїтики, риторики, філософії і богословія, але богословської кляси не 
схотів кінчати, а впросивсь 1750 р. до місії генерала Вишневського, котрого 
російський уряд висилав тоді до “Токайських садів” на Угорщину. Сковороду 
взято за дяка до церкви сеї місії, до Пешта. Там пробув він півтретя року, 
подорожував з цим генералом Вишневським, а може, й самостійно. Про сі 
його подорожі, заняття і знайомості, зроблені за кордоном, взагалі відомо 
дуже мало, а писання Сковороди теж не простудійовано настільки, щоб з 
них можна було докладніше пізнати круг його лектури і заграничні впливи 
на його ідеологію.

Повернувши на Україну, Сковорода став за учителя піїтики в Переяс-
лавській колегії. Се була для нього дуже підхожа посада, бо любив поезію, 
багато компонував, особливо пісні ліричного і морально-релігійного змісту, – 
з них зложилась його поетична збірка “Садъ божественныхъ пhсенъ”. Але 
місцевому владиці не сподобалось, що в своїм навчанні Сковорода не йде за 
прийнятими правилами піїтики, а має власну систему: він зажадав, щоб Ско-

ворода тримався академічних взірців, той же різко відповів, що вважає себе 
більш покликаним про се судити. За се втратив посаду і для прожитку став 
за домашнього учителя в одного полтавського поміщика. Займався сим кілька 
літ, з перервами, що чинили його подорожі, аж 1759 р. покликано його знову 
на посаду професора піїтики до Харкова. Тут до нього ставилися з усякою 
повагою, але відносини напружались, коли Сковорода в різких виразах від-
мовивсь постригтися в ченці. Він знов покинув посаду, трохи згодом вернувсь 
і став учити в нижчій клясі синтаксису і потім, коли при тім же Харківськім 
колегіумі відкрито курси для шляхетських дітей, взявся викладати їм етику 
(“добронравіє”). “Але знов попав у конфлікт з владикою за те, що в своїх 
викладах не притримувавсь церковного катехізму”. Сковорода доводив, що 
ріжниця стану вимагає й іншої науки: “Шляхетство ріжниться освітою і 
одежею від народної черні і монахів, як же не мати йому і інших понять, по-
трібних для життя? Чи так само розуміє свого государя свинопас і шинкар, 
як міністр, воєнноначальник або градоначальник? Так і дворянству чи такі 
самі гадки про Бога мати належить, як у монастирських уставах і шкільних 
типиках?” – переказує його слова його ученик і приятель. Але посаду свою 
Сковорода по сім таки покинув, і від сього часу, 1769 р., і до смерті, кругло 
25 літ, уже не зв’язувавсь ніякими обов’язками, а провадив життя мандрівного 
філософа-учителя.

Пішки ходив від села до села, від двору до двору, в товаристві пса, не 
маючи іншого добра, крім кількох книг, – між ними гебрайської Біблії, з кот-
рою ніколи не розлучався. Відвідував приятелів, котрих дуже любив і цінив, 
вважаючи друзів найвищою утіхою і щастям життя. Мав їх між духовними, 
між панством і простими людьми. Приставав в селянських або козацьких 
хатах, то в дворах поміщиків, але не мешкав звичайно з панами, а найчас-
тіше – на пасіці, найлюбішім своїм пробутку. Розмовляв радо, приязно і 
весело. На пам’ять роздавав власною рукою переписані свої пісні і писання 
(до друку не давав нічого). Утішався красою української природи, котру дуже 
відчував. Розважав себе музикою, котру дуже любив1. Вина і м’яса майже 
не вживав, хоча споживання їх не відрікавсь; взагалі вів життя незвичайно 
здержливе, ясне, просте, і так скінчив його на 73 році життя, перед самою 
смертю пройшовши велику віддаль, як звичайно, пішки, щоб відвідати одно-
го з приятелів. В день смерті в більшім товаристві жваво і дотепно оповідав 
ріжні події свого життя, потім замовк і споважнів, а, вийшовши на город, став 
копати собі могилу. До вечері вже не вийшов, умився, перебрався в чисту 

1 Ковалинський пише в своїй біографії Сковороди: “Улюблене, але не головне заняття 
його була музика, котрою він займавсь для забави і для заповнення свобідного часу. Він 
уложив духовні концерти, положивши на музику деякі псалми, а також стихи, що співа-
ються під час літургії; їх музика повна гармонії, простої, але поважної: вона проникає, 
захоплює, розчулює. Крім церковної скомпонував він багато пісень і сам грав на скрипці, 
флейті, бандурі й гуслях, приємно і зі смаком”.
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ріжниця стану вимагає й іншої науки: “Шляхетство ріжниться освітою і 
одежею від народної черні і монахів, як же не мати йому і інших понять, по-
трібних для життя? Чи так само розуміє свого государя свинопас і шинкар, 
як міністр, воєнноначальник або градоначальник? Так і дворянству чи такі 
самі гадки про Бога мати належить, як у монастирських уставах і шкільних 
типиках?” – переказує його слова його ученик і приятель. Але посаду свою 
Сковорода по сім таки покинув, і від сього часу, 1769 р., і до смерті, кругло 
25 літ, уже не зв’язувавсь ніякими обов’язками, а провадив життя мандрівного 
філософа-учителя.

Пішки ходив від села до села, від двору до двору, в товаристві пса, не 
маючи іншого добра, крім кількох книг, – між ними гебрайської Біблії, з кот-
рою ніколи не розлучався. Відвідував приятелів, котрих дуже любив і цінив, 
вважаючи друзів найвищою утіхою і щастям життя. Мав їх між духовними, 
між панством і простими людьми. Приставав в селянських або козацьких 
хатах, то в дворах поміщиків, але не мешкав звичайно з панами, а найчас-
тіше – на пасіці, найлюбішім своїм пробутку. Розмовляв радо, приязно і 
весело. На пам’ять роздавав власною рукою переписані свої пісні і писання 
(до друку не давав нічого). Утішався красою української природи, котру дуже 
відчував. Розважав себе музикою, котру дуже любив1. Вина і м’яса майже 
не вживав, хоча споживання їх не відрікавсь; взагалі вів життя незвичайно 
здержливе, ясне, просте, і так скінчив його на 73 році життя, перед самою 
смертю пройшовши велику віддаль, як звичайно, пішки, щоб відвідати одно-
го з приятелів. В день смерті в більшім товаристві жваво і дотепно оповідав 
ріжні події свого життя, потім замовк і споважнів, а, вийшовши на город, став 
копати собі могилу. До вечері вже не вийшов, умився, перебрався в чисту 

1 Ковалинський пише в своїй біографії Сковороди: “Улюблене, але не головне заняття 
його була музика, котрою він займавсь для забави і для заповнення свобідного часу. Він 
уложив духовні концерти, положивши на музику деякі псалми, а також стихи, що співа-
ються під час літургії; їх музика повна гармонії, простої, але поважної: вона проникає, 
захоплює, розчулює. Крім церковної скомпонував він багато пісень і сам грав на скрипці, 
флейті, бандурі й гуслях, приємно і зі смаком”.



540 З ІСТОРІЇ РЕЛІГІЙНОЇ ДУМКИ НА УКРАЇНІ 541Друга половина XVIII в. Григорій Сковорода

сорочку і, підложивши під голову свиту і пачку своїх писань, заснув навіки. 
На могильнім камені сказав написати: “Світ ловив мене, але не піймав”. Се 
було дійсне резюме його життя.

Славний мораліст наших часів Лев Толстой, висловлюючи одного разу 
свій подив сьому свому прототипові, висказався так: “Його життєпись, 
можливо, ще краща від його писань, але які гарні й писання!” Сей осуд в 
своїй першій половині не може викликати двох гадок: можна оцінювати ріж-
но писання Сковороди – вони ж і не вистудійовані відповідно, ідеологія їх 
не приведена до якоїсь суцільності й розвій її не представляється ясно. Але 
кристальна чистота і красота його життя ясна всім нині так само, як була 
ясна сучасникам, котрих вона поривала і притягала за його життя, – проста і 
приступна настільки ж, наскільки часто буває туманна, темна і скомплікована 
його релігійна філософія. І як власне життя, звичайно, буває найсильнішим 
аргументом кождої теорії, так і в філософії Сковороди, що становила осере-
док і ціль його релігії і ставила своїм і її завданням щастя людини – свобідне, 
непримушене і кожному приступне, – його життя було найкращим твором. 
Своїм життям він, дійсно, втілив і продемонстрував всім наочно сей свій ідеал 
нетрудного, всім здійснимого щастя. І тільки в світлі сього – до йоти згідного 
з його словом життя – набирають ваги його не раз темні, напушисті і досить 
таки банальні філософічні міркування.

Біограф, ученик і приятель Сковороди Ковалинський в своїй біографії, 
написаній зараз по його смерті, так описує спосіб життя свого учителя (подаю 
се оповідання в скороченім перекладі, бо воно досить многослівне і риторич-
не): «Філософія давала Сковороді щастя, яке лиш можливе земнородному. 
Свобідний від пут якого-небудь примусу, амбіції і клопотів, він знаходив 
здійснення всіх своїх бажань в їх обмеженості, стараючись зменшувати свої 
натуральні потреби, а не розширяти, він мав утіхи, які не можна порівняти з 
ніякими успіхами. Коли сонце, зійшовши на небі, протягало щедру трапезу 
його чуттям, тоді в радощах високого розуму він говорив в повнім спокої і 
добрім настрої: “Дяка всеблагому Богові, що потрібне зробив нетяжким, а 
тяжке – непотрібним!” Коли, втомлений роздумуваннями, він мусив змінити 
свою працю, ішов до старого пасічника, що жив недалеко в пасіці, брав собі 
в товариші свого улюбленого пса, і так в товаристві трьох ділили між собою 
вечерю. Ніч давала йому спочинок від напружень гадки, а легкий сон посилав 
його уяві образи, піддані гармонією природи1. Північ мав він звичай завсіди 
віддавати молитві і, зібравши всі почуття і гадки наоколо себе і оглянувши 
судним оком понуру домівку свого тіла, так кликав до (свого) божественного 
елементу: “Встаньте, ліниві і завсіди додолу похилені гадки мого помислу! 
Підійміться і взнесіться на гору вічності!” Такий був спосіб його життя. “Не 

1 Сковорода, а за ним, мабуть, і Ковалинський надавали велику вагу снам і всяким 
іншим таємним вказівкам свого духа чи генія, – того, що Сократ називав своїм демоном; 
нижче побачимо приклади їх поглядів на се.

орю, не сію, ні куплю дію, ні воїнствую, – писав він другові свому, – від-
кидаю всякий клопіт життя. Що ж роблю? Учуся вдячності – се моє діло! 
Вчуся бути вдоволеним з усього, що промислом Божим дано мені в житті”».

Відповідно до того подавав він і науку тим людям, з якими сходився. У 
своєму підручнику етики для Харківської школи він пише: “Як хочеш бути 
щасливим, не шукай свого щастя за морями, не волочись по палацах, не ман-
друй по Єрусалимах! За гроші купиш село, щастя дається всюди і завсіди 
дурно. Се Бог, а все інше – твар, тіло. Він наше щастя... Царство Боже 
в нас самих. Щастя в серці, серце в любові, любов у законі Вічного. Дяка 
блаженному Богові, що потрібне зробив нетяжким, а тяжке непотрібним! 
Що було б, якби наше щастя, потрібне всім, залежало б від місця, часу, плоті 
або крові? Скажу ясніш: що було б тоді, коли б Бог осадив його в Америці 
або на Канарійських островах, або в багатстві, або в пустині, або в чині, або 
в науках, або в здоров’ї? Тоді б і щастя, і ми з ним укупі були б бідні, бо не 
всяк міг добитись до тих місць, неможливо було б родитись усім в якийсь 
один час, неможливо було б усім мати чини...”

Маючи такі переконання, він різко осуджував ті способи духовного до-
сконалення, які рекомендувала офіціальна церква. На заклики до постриження 
в ченці, щоб “стати стовпом церкви й окрасою монастиря”, Сковорода від-
повідав, як оповідає той же Ковалинський: “Ех, преподобні! Не хочу собою 
збільшувати стовпотворення! Досить і вас, стовпів неокресаних, у храмі Гос-
поднім!” І, коли ченці по сім замовкли, Сковорода промовляв далі: “Ризо, ризо, 
як мало кого ти зробила преподобним, як багатьох зробила окаянними! Світ 
ловить людей ріжними сітьми, накриваючи їх багатствами, гонорами, славою, 
приятелями, знайомостями, протекціями, зисками, утіхами, святощею, – всіх 
найгірша отся остання! Блаженний той, хто святість серця, себто щастя своє, 
заховав не в ризі, а в волі Божій”. І так описує сих ризоносців: “П’ятериця 
чоловіків бреде в довженних опанчах – на п’ять ліктів хвіст волочиться! На 
головах каптури, в руках не палиці, а дреколіє. На шиї у кожного дзвін з 
шнуром. Торбами, книгами, іконами обвішані. Ледве-ледве плентаються, 
мов воли, що везуть парафіальний дзвін. Горе їм, горе! Се лицеміри, мавпи 
правдивої святості! Вони довго моляться в костелах, безперестанку псалтир 
тарабанять. Плентаються на богомілля по Єрусалимах. З обличчя святі та 
божі, серцем від усіх беззаконні і – грошолюби, честолюби, ласуни, облес-
ні, сводники, немилосердні, нетихомирні. В їх торбах пісок йорданський з 
грошима. Книги, що ними вони обвішані, – се типики, псалтирі, прологи...”

Незвичайно високо цінячи Біблію як книгу книг (в його системі світу 
се третій світ символічний, поруч “великого світу” – Вселенної і “малого 
світу” – людини). Сковорода різко відкидає буквальне розуміння її і жа-
дає толкування алегоричного, духовного: “Біблія скаже тобі, що Бог плаче, 
яриться, спить, кається; що люди обертаються в соляні стовпи, підносяться 
до планет, їздять повозами морським дном і повітрям; що сонце, як карета, 
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сорочку і, підложивши під голову свиту і пачку своїх писань, заснув навіки. 
На могильнім камені сказав написати: “Світ ловив мене, але не піймав”. Се 
було дійсне резюме його життя.

Славний мораліст наших часів Лев Толстой, висловлюючи одного разу 
свій подив сьому свому прототипові, висказався так: “Його життєпись, 
можливо, ще краща від його писань, але які гарні й писання!” Сей осуд в 
своїй першій половині не може викликати двох гадок: можна оцінювати ріж-
но писання Сковороди – вони ж і не вистудійовані відповідно, ідеологія їх 
не приведена до якоїсь суцільності й розвій її не представляється ясно. Але 
кристальна чистота і красота його життя ясна всім нині так само, як була 
ясна сучасникам, котрих вона поривала і притягала за його життя, – проста і 
приступна настільки ж, наскільки часто буває туманна, темна і скомплікована 
його релігійна філософія. І як власне життя, звичайно, буває найсильнішим 
аргументом кождої теорії, так і в філософії Сковороди, що становила осере-
док і ціль його релігії і ставила своїм і її завданням щастя людини – свобідне, 
непримушене і кожному приступне, – його життя було найкращим твором. 
Своїм життям він, дійсно, втілив і продемонстрував всім наочно сей свій ідеал 
нетрудного, всім здійснимого щастя. І тільки в світлі сього – до йоти згідного 
з його словом життя – набирають ваги його не раз темні, напушисті і досить 
таки банальні філософічні міркування.

Біограф, ученик і приятель Сковороди Ковалинський в своїй біографії, 
написаній зараз по його смерті, так описує спосіб життя свого учителя (подаю 
се оповідання в скороченім перекладі, бо воно досить многослівне і риторич-
не): «Філософія давала Сковороді щастя, яке лиш можливе земнородному. 
Свобідний від пут якого-небудь примусу, амбіції і клопотів, він знаходив 
здійснення всіх своїх бажань в їх обмеженості, стараючись зменшувати свої 
натуральні потреби, а не розширяти, він мав утіхи, які не можна порівняти з 
ніякими успіхами. Коли сонце, зійшовши на небі, протягало щедру трапезу 
його чуттям, тоді в радощах високого розуму він говорив в повнім спокої і 
добрім настрої: “Дяка всеблагому Богові, що потрібне зробив нетяжким, а 
тяжке – непотрібним!” Коли, втомлений роздумуваннями, він мусив змінити 
свою працю, ішов до старого пасічника, що жив недалеко в пасіці, брав собі 
в товариші свого улюбленого пса, і так в товаристві трьох ділили між собою 
вечерю. Ніч давала йому спочинок від напружень гадки, а легкий сон посилав 
його уяві образи, піддані гармонією природи1. Північ мав він звичай завсіди 
віддавати молитві і, зібравши всі почуття і гадки наоколо себе і оглянувши 
судним оком понуру домівку свого тіла, так кликав до (свого) божественного 
елементу: “Встаньте, ліниві і завсіди додолу похилені гадки мого помислу! 
Підійміться і взнесіться на гору вічності!” Такий був спосіб його життя. “Не 

1 Сковорода, а за ним, мабуть, і Ковалинський надавали велику вагу снам і всяким 
іншим таємним вказівкам свого духа чи генія, – того, що Сократ називав своїм демоном; 
нижче побачимо приклади їх поглядів на се.

орю, не сію, ні куплю дію, ні воїнствую, – писав він другові свому, – від-
кидаю всякий клопіт життя. Що ж роблю? Учуся вдячності – се моє діло! 
Вчуся бути вдоволеним з усього, що промислом Божим дано мені в житті”».

Відповідно до того подавав він і науку тим людям, з якими сходився. У 
своєму підручнику етики для Харківської школи він пише: “Як хочеш бути 
щасливим, не шукай свого щастя за морями, не волочись по палацах, не ман-
друй по Єрусалимах! За гроші купиш село, щастя дається всюди і завсіди 
дурно. Се Бог, а все інше – твар, тіло. Він наше щастя... Царство Боже 
в нас самих. Щастя в серці, серце в любові, любов у законі Вічного. Дяка 
блаженному Богові, що потрібне зробив нетяжким, а тяжке непотрібним! 
Що було б, якби наше щастя, потрібне всім, залежало б від місця, часу, плоті 
або крові? Скажу ясніш: що було б тоді, коли б Бог осадив його в Америці 
або на Канарійських островах, або в багатстві, або в пустині, або в чині, або 
в науках, або в здоров’ї? Тоді б і щастя, і ми з ним укупі були б бідні, бо не 
всяк міг добитись до тих місць, неможливо було б родитись усім в якийсь 
один час, неможливо було б усім мати чини...”

Маючи такі переконання, він різко осуджував ті способи духовного до-
сконалення, які рекомендувала офіціальна церква. На заклики до постриження 
в ченці, щоб “стати стовпом церкви й окрасою монастиря”, Сковорода від-
повідав, як оповідає той же Ковалинський: “Ех, преподобні! Не хочу собою 
збільшувати стовпотворення! Досить і вас, стовпів неокресаних, у храмі Гос-
поднім!” І, коли ченці по сім замовкли, Сковорода промовляв далі: “Ризо, ризо, 
як мало кого ти зробила преподобним, як багатьох зробила окаянними! Світ 
ловить людей ріжними сітьми, накриваючи їх багатствами, гонорами, славою, 
приятелями, знайомостями, протекціями, зисками, утіхами, святощею, – всіх 
найгірша отся остання! Блаженний той, хто святість серця, себто щастя своє, 
заховав не в ризі, а в волі Божій”. І так описує сих ризоносців: “П’ятериця 
чоловіків бреде в довженних опанчах – на п’ять ліктів хвіст волочиться! На 
головах каптури, в руках не палиці, а дреколіє. На шиї у кожного дзвін з 
шнуром. Торбами, книгами, іконами обвішані. Ледве-ледве плентаються, 
мов воли, що везуть парафіальний дзвін. Горе їм, горе! Се лицеміри, мавпи 
правдивої святості! Вони довго моляться в костелах, безперестанку псалтир 
тарабанять. Плентаються на богомілля по Єрусалимах. З обличчя святі та 
божі, серцем від усіх беззаконні і – грошолюби, честолюби, ласуни, облес-
ні, сводники, немилосердні, нетихомирні. В їх торбах пісок йорданський з 
грошима. Книги, що ними вони обвішані, – се типики, псалтирі, прологи...”

Незвичайно високо цінячи Біблію як книгу книг (в його системі світу 
се третій світ символічний, поруч “великого світу” – Вселенної і “малого 
світу” – людини). Сковорода різко відкидає буквальне розуміння її і жа-
дає толкування алегоричного, духовного: “Біблія скаже тобі, що Бог плаче, 
яриться, спить, кається; що люди обертаються в соляні стовпи, підносяться 
до планет, їздять повозами морським дном і повітрям; що сонце, як карета, 
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спиняється і назад уступає; залізо тоне, ріки ідуть назад, стіни валяться від 
гуку труб, гору скачуть, як барани... Наче б блаженна природа колись десь 
робила те, чого тепер ніде не робить і в будучності робити не буде”.

Сі байки набирають значіння аж тоді, коли се все розуміти символічно, 
напр.: Ной упивсь не вином, а правдою, скинув з себе одіж, значить, – од-
кинув порох видимого... В сих толкуваннях Сковорода іде за старохристи-
янськими символістами Александрійської школи (Оріґеном, Климентом), 
котрих писання він дуже любив і шанував. Але очевидно, що всі сі символічні 
натягання самі по собі не дають йому нічого: вони потрібні йому на те, щоб 
погодити авторитет Біблії з своєю моральною системою, з ідеями “боговидця 
Платона”, як він його зве, і з моральними поученнями Плутарха, Цицерона 
й інших античних моралістів, залюбки ним читаними, цитованими і пере-
кладеними. Сі твори йому були, очевидно, ближчі, але він занадто зрісся з 
церковною традицією, щоб поставити нарівні її книги з іншими, так само, як 
не здужав вповні вирватися і з впливу могилянської книжності, котру дуже 
часто відбивають його писання, невважаючи на все критичне становище його 
до Могилянської церкви. “Багато треба розвалити, розломити і роздробити, 
перше ніж будувати на старім ґрунті нову храмину”, – завважає він сам. Сеї 
велетенської праці проробити він не зміг, і тому практичне моральне втілення 
його морального ідеалу, дане його життям, так перевищує його книжні мір-
кування. Не чужі були йому відгомони української визвольної боротьби, як 
показує звісний панегірик вільності: “Героєві Богданові”.

Покоління українського Відродження особливо прикро вражала стра-
шенно кострубата, ненародна мова, котрою Сковорода писав, – хоч любив 
народну мову і залюбки вживав її в розмові, як оповідає той же Ковалинський1. 
Друге, що разило їх в нім, се, що так живо реагуючи на хиби церковного 
життя, він мовчки минав далеко яскравіші і болючіші аномалії сучасного 
життя – політичного, соціального, національного. При нагоді маніфестував 
він себе щирим демократом («панське мудрування, що простий нарід єсть 
чорний, здається мені смішним: як же з утроби чорного народу вилонились 
білі панове?.. Мудрують: простий нарід спить – нехай і спить, і сном кріпким, 
богатирським, але всякий сон пробудний: як виспиться, так і прокинеться. 
Знаття не повинно виливатись на самих тільки жерців науки, а переходити на 
весь нарід та осідати в серці й душі всіх, хто має право сказати: “І я людина, 
і все людське мені не чуже”»). Певно, відчував і ненормальні національні 
відносини (“Всю Малоросію Великоросія називає тетерваками. Чого ж сти-

1 Особливо різко відзивавсь про сю форму Сковородиних писань Шевченко. Він 
вкладає в уста одному з своїх героїв-полтавців першої пол. XIX в. такий відзив про нього: 
“Се був Діоген наших днів (сі слова належить розуміти як похвалу його життю), і коли 
б він не компонував своїх вінегретних пісень, то було б краще”. А на іншім місці тої ж 
повісті (“Близнята”) прозиває від себе Сковороду навіть “ідіотом”, а його писання – 
“безтолковими” за ту ж їх “вінегретну” (мішану) мову.

датись? Тетервак – птах дурний, але не злобний. Та й не той дурний, що не 
знає, а той, що знати не хоче”). Та все се були, видно, для нього речі друго-
рядні супроти головного, що його займало: практичного морального ідеалу, 
котрий він твердо і послідовно переводив у своїм житті – і поручав світові.

Від сковородства до кирило-методіївства. Ми й досі розпоряджаємо 
ще дуже малим матеріалом для пізнання внутрішнього, інтимного україн-
ського життя, захованого від урядових зазирань і від показного парадування 
в офіціальній російській культурі. Через те навіть те, що ми знаємо, часто 
не розуміємо відповідно, і тільки поволі відкривається нам то одне, то друге. 
Так воно сталось і з “сковородинством”, як його стали віднедавна називати.

Про великий вплив Сковороди на сучасників, людей 1760–1790-х рр., 
маємо досить проречисті і компетентні свідоцтва. Полтавський мемуарист 
Луб’яновський, що добре пам’ятав часи Сковороди (родивсь 1777 р.), пише 
про нього в своїх споминах.: “Не зібрав він ні золота, ні срібла, але не для 
того й приймали його під свою стріху прості люди. Господар дому, до котрого 
він заходив, передусім приглядавсь, чи не треба чогось поправити, почистити, 
перемінити в його одежі, в його обув’ю, – се й робилось негайно. Люди, осо-
бливо з тих слобід і хуторів, де він частіше бував і довго зістававсь, любили 
його, мов свого рідного. Він їм давав усе, що мав: добрі поради, остороги, 
поучення, приятельські докори за незгоду, неправду, пияцтво, несовісність”.

Звісний письменник Данилевський, що походив з панської родини Сло-
бідщини і знав добре сю верству, в котрій обертавсь Сковорода, завважує: “За 
недостачею якихось інших моральних інтересів в суспільності, за недостачею 
науки і літератури в столиці слобідського намісництва, до Сковороди тягли всі 
тодішні живі уми і серця. Про нього писали, листуючись, об’ясняли, спорились, 
розбирали, хвалили і лаяли. З огляду на поважання, яким він користувавсь, 
його можна було назвати мандрівним університетом і академією тодішніх 
українських (себто слобідських) поміщиків, – поки в десять літ після його 
смерті безсмертний подвиг В.Н.Каразіна не привів до відкриття в Харкові 
університету. Се діло так легко й скінчилось, що ті поміщики, які в 1803 р. 
підписались на нечувану суму (на заложення університету), здебільшого були 
непомітно для того приготовані: все се були або ученики, або близькі знайомі 
й друзі Сковороди”.

Яскравий образ такого ученика Сковороди подає згадана біографія його, 
списана Ковалинським зараз по його смерті, зимою 1794–1795 рр. Опису-
ючи свої відносини до Сковороди – чому вчив і як морально виховував його 
покійний учитель, – дає він і свій автопортрет, один з доволі рідких наших 
документів того роду, цінний для розуміння тодішніх моральних і релігійних 
настроїв. Ковалинський був учеником Сковороди в 1760-х рр. у Харківськім 
колегіумі; 1764 р. Сковорода їздив з ним до Києва, показував йому київ-
ські пам’ятки, “оповідав історію міста, давніх звичаїв і обичаїв, заохочував 
слідкувати за духовною побожністю там упокоєних святих, але не за життям 
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спиняється і назад уступає; залізо тоне, ріки ідуть назад, стіни валяться від 
гуку труб, гору скачуть, як барани... Наче б блаженна природа колись десь 
робила те, чого тепер ніде не робить і в будучності робити не буде”.

Сі байки набирають значіння аж тоді, коли се все розуміти символічно, 
напр.: Ной упивсь не вином, а правдою, скинув з себе одіж, значить, – од-
кинув порох видимого... В сих толкуваннях Сковорода іде за старохристи-
янськими символістами Александрійської школи (Оріґеном, Климентом), 
котрих писання він дуже любив і шанував. Але очевидно, що всі сі символічні 
натягання самі по собі не дають йому нічого: вони потрібні йому на те, щоб 
погодити авторитет Біблії з своєю моральною системою, з ідеями “боговидця 
Платона”, як він його зве, і з моральними поученнями Плутарха, Цицерона 
й інших античних моралістів, залюбки ним читаними, цитованими і пере-
кладеними. Сі твори йому були, очевидно, ближчі, але він занадто зрісся з 
церковною традицією, щоб поставити нарівні її книги з іншими, так само, як 
не здужав вповні вирватися і з впливу могилянської книжності, котру дуже 
часто відбивають його писання, невважаючи на все критичне становище його 
до Могилянської церкви. “Багато треба розвалити, розломити і роздробити, 
перше ніж будувати на старім ґрунті нову храмину”, – завважає він сам. Сеї 
велетенської праці проробити він не зміг, і тому практичне моральне втілення 
його морального ідеалу, дане його життям, так перевищує його книжні мір-
кування. Не чужі були йому відгомони української визвольної боротьби, як 
показує звісний панегірик вільності: “Героєві Богданові”.

Покоління українського Відродження особливо прикро вражала стра-
шенно кострубата, ненародна мова, котрою Сковорода писав, – хоч любив 
народну мову і залюбки вживав її в розмові, як оповідає той же Ковалинський1. 
Друге, що разило їх в нім, се, що так живо реагуючи на хиби церковного 
життя, він мовчки минав далеко яскравіші і болючіші аномалії сучасного 
життя – політичного, соціального, національного. При нагоді маніфестував 
він себе щирим демократом («панське мудрування, що простий нарід єсть 
чорний, здається мені смішним: як же з утроби чорного народу вилонились 
білі панове?.. Мудрують: простий нарід спить – нехай і спить, і сном кріпким, 
богатирським, але всякий сон пробудний: як виспиться, так і прокинеться. 
Знаття не повинно виливатись на самих тільки жерців науки, а переходити на 
весь нарід та осідати в серці й душі всіх, хто має право сказати: “І я людина, 
і все людське мені не чуже”»). Певно, відчував і ненормальні національні 
відносини (“Всю Малоросію Великоросія називає тетерваками. Чого ж сти-

1 Особливо різко відзивавсь про сю форму Сковородиних писань Шевченко. Він 
вкладає в уста одному з своїх героїв-полтавців першої пол. XIX в. такий відзив про нього: 
“Се був Діоген наших днів (сі слова належить розуміти як похвалу його життю), і коли 
б він не компонував своїх вінегретних пісень, то було б краще”. А на іншім місці тої ж 
повісті (“Близнята”) прозиває від себе Сковороду навіть “ідіотом”, а його писання – 
“безтолковими” за ту ж їх “вінегретну” (мішану) мову.

датись? Тетервак – птах дурний, але не злобний. Та й не той дурний, що не 
знає, а той, що знати не хоче”). Та все се були, видно, для нього речі друго-
рядні супроти головного, що його займало: практичного морального ідеалу, 
котрий він твердо і послідовно переводив у своїм житті – і поручав світові.

Від сковородства до кирило-методіївства. Ми й досі розпоряджаємо 
ще дуже малим матеріалом для пізнання внутрішнього, інтимного україн-
ського життя, захованого від урядових зазирань і від показного парадування 
в офіціальній російській культурі. Через те навіть те, що ми знаємо, часто 
не розуміємо відповідно, і тільки поволі відкривається нам то одне, то друге. 
Так воно сталось і з “сковородинством”, як його стали віднедавна називати.

Про великий вплив Сковороди на сучасників, людей 1760–1790-х рр., 
маємо досить проречисті і компетентні свідоцтва. Полтавський мемуарист 
Луб’яновський, що добре пам’ятав часи Сковороди (родивсь 1777 р.), пише 
про нього в своїх споминах.: “Не зібрав він ні золота, ні срібла, але не для 
того й приймали його під свою стріху прості люди. Господар дому, до котрого 
він заходив, передусім приглядавсь, чи не треба чогось поправити, почистити, 
перемінити в його одежі, в його обув’ю, – се й робилось негайно. Люди, осо-
бливо з тих слобід і хуторів, де він частіше бував і довго зістававсь, любили 
його, мов свого рідного. Він їм давав усе, що мав: добрі поради, остороги, 
поучення, приятельські докори за незгоду, неправду, пияцтво, несовісність”.

Звісний письменник Данилевський, що походив з панської родини Сло-
бідщини і знав добре сю верству, в котрій обертавсь Сковорода, завважує: “За 
недостачею якихось інших моральних інтересів в суспільності, за недостачею 
науки і літератури в столиці слобідського намісництва, до Сковороди тягли всі 
тодішні живі уми і серця. Про нього писали, листуючись, об’ясняли, спорились, 
розбирали, хвалили і лаяли. З огляду на поважання, яким він користувавсь, 
його можна було назвати мандрівним університетом і академією тодішніх 
українських (себто слобідських) поміщиків, – поки в десять літ після його 
смерті безсмертний подвиг В.Н.Каразіна не привів до відкриття в Харкові 
університету. Се діло так легко й скінчилось, що ті поміщики, які в 1803 р. 
підписались на нечувану суму (на заложення університету), здебільшого були 
непомітно для того приготовані: все се були або ученики, або близькі знайомі 
й друзі Сковороди”.

Яскравий образ такого ученика Сковороди подає згадана біографія його, 
списана Ковалинським зараз по його смерті, зимою 1794–1795 рр. Опису-
ючи свої відносини до Сковороди – чому вчив і як морально виховував його 
покійний учитель, – дає він і свій автопортрет, один з доволі рідких наших 
документів того роду, цінний для розуміння тодішніх моральних і релігійних 
настроїв. Ковалинський був учеником Сковороди в 1760-х рр. у Харківськім 
колегіумі; 1764 р. Сковорода їздив з ним до Києва, показував йому київ-
ські пам’ятки, “оповідав історію міста, давніх звичаїв і обичаїв, заохочував 
слідкувати за духовною побожністю там упокоєних святих, але не за життям 
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сучасного чернецтва”. Ковалинський підтримував з ним зносини й пізніше, але 
перед смертю не бачив 19 літ, живши в столиці й увійшовши цілком в інтереси 
російського життя. Отже, коли він потім, в 1790-х рр., знов повертається 
гадками до заповітів свого вчителя, то маємо тут не тільки прояв духового 
впливу Сковороди, але і міру суголосності його науки з інтелектуальним жит-
тям та його настроями в часи його смерті, в отсих 1790-х рр. Ся суголосність 
настроїв Сковороди з настроями тодішньої інтелігенції пояснює нам і секрет 
його великої популярності. Очевидно, він був популярним не тільки тому, що 
його індивідуальність робила сильне вражіння і викликала особисті симпатії, 
але – як то звичайно буває – ще більше тому, що своїми поглядами і на-
строями він відповідав настроям і домаганням суспільності.

В тих часах, під впливами вище схарактеризованих обставин українського 
життя і в зв’язку з впливовими течіями західноєвропейськими й російськими, 
серед української суспільності того часу – так само, як і серед російської, 
тільки, може, в меншій мірі (українське громадянство взагалі консервативніше 
супроти своїх попередніх традицій), виявляються доволі яскраві змагання до 
побудування нової ідеології, чи релігії, в ширшім розумінні слова, та моралі, 
незалежної від офіціального церковного канону, а відповідної умовам життя 
нової шляхетської кляси і всіх тих суспільних елементів, що на сі нові умови 
орієнтувались. З сих причин в останній чверті XVIII в. в російськім гро-
мадянстві доволі значно поширилося масонство і споріднені з ним містичні 
німецькі доктрини: громадянство шукало в них отої нецерковної, неофіціальної, 
відповідної “просвіщенному вікові” і при тім – соціально-привілегійованій, 
панській верстві не утяжливої, а догідної моралі та ідеології, свобідної від 
старого, пережитого аскетизму та обрядовості. Сі впливи захоплювали й 
українців, особливо тих, що пробували в російських столицях. Так, напр., 
визначне місце між московськими містиками кінця XVIII та початків XIX в. 
займав наш полтавець Семен Гамалія (род. 1743, пом. 1822 р.), вихованець 
Київської академії. Займаючи посаду в Москві, він тісно зв’язався з гуртком 
Новікова, одного з перших російських масонів і взагалі найбільш симпатич-
ного представника сього руху (сей Новіков перший організував видавничу 
справу, майже з нічого сотворив велику літературу, незмірно заслуживсь для 
російського шкільництва, заразом визначився на полі соціальної допомоги, 
особливо під час московського голоду 1787 р.).

На Україні паралельним з сими масонськими і містичними течіями яви-
щем було власне “сковородинство”. По словам Ковалинського, Сковорода 
доволі неприхильно ставивсь до масонства (висловлявсь против замикання 
ним в таємні організації моральних завдань, які по природі своїй повинні мати 
характер загальний, а також против ріжних магічних та алхімічних занять, 
які часто практикувалися в тих гуртках масонів та містиків). Але проповідь 
Сковороди має так багато спільного або суголосного з масонськими доктри-
нами, що не може не насуватись гадка, чи під час свого побуту за кордоном, 

або після повороту звідти не підпав він впливам якихось містичних течій, що 
вплинули на вироблення в середині XVIII в. масонства. В кождім разі, у 
нього стрічаються зовсім паралельні гадки і навіть фразеологія. Масони, як і 
він, розвивали гадки про боротьбу в людині матерії і духу,  обов’язок людини 
поборювати в собі потяги матеріальні і підійматися до світу духовного через 
самопізнання і увагу до внутрішнього об’явлення, що повинно заступати місце 
пустої шкільної науки, і под. Яскравий приклад такого сковородинця, що за-
разом близько відповідає і сучасним російським містичним настроям, дає нам 
те, що оповідає про себе в згаданім творі Ковалинський.

Розповідаючи, як Сковорода став для нього провідником і учителем на 
все життя ще з молодості, коли Ковалинський був його учнем в Харкові, 
описує він сон, що вказав йому на Сковороду. Він бачив блакитне небо, на 
котрім були написані золотими словами ймення мучеників Ананії, Азарії й 
Мисаїла; з сих слів летіли огненні іскри на постать Сковороди, що стояв на 
землі в позі, як малюють Івана Предтечу під час проповіді. Коло нього Ко-
валинський побачив і себе; деякі іскри, відскакуючи від Сковороди, падали 
на нього і викликали в нім незвичайно радісний і бадьорий настрій. Коли, 
прокинувшись, він розповів сей сон священикові, у котрого мешкав, той, 
роздумавши, велів йому у всім слухати Сковороди, бо він призначений йому 
Богом ангелом і провідником. І від того часу сей молодик віддавсь всею душею 
приязні Григорія (Сковороди). Потім описує своє пізніше життя в великім 
світі столиці, як воно, помалу віддалюючи його від себе самого, заводячи в 
привабні зовнішності, приспало було в нім довір’я до внутрішнього голосу 
духа. Він віддавсь успіхам і інтересам світського життя, але кінець кінцем 
знеохотивсь до них, зрозумів їх марність і в сердечнім жалю заспівав «оту 
переповнену правдою пісню: “Проклятий Єрихоне! Як ти мене обманув, і 
т. д.”». “Він обернувсь до себе самого, зібрав розпорошені по світі гадки до 
малого кругу бажань і, замкнувши їх до природної добродушності, приїхав 
з столиці на село, сподіваючись знайти там берег і пристань своїй життєвій 
бурі”. В сім моменті його життя “Промисл Божий зглянувсь на нього в руїнах 
буття його” і прислав йому Сковороду з останніми передсмертними науками 
і розмовами, котрі Ковалинський записує в сій біографії, і т.д.

Тип сковородинця як позитивний український тип – представника добрих 
традицій старої України – випровадив в другім десятилітті XIX в. в своїй без-
смертній “Наталці Полтавці” Котляревський. Актори, через непорозуміння, 
зробили з нього постать негативну, комічну: старого хитруна і ласуна, пошитого 
в дурні. Пок. Русов, один з визначних українських дослідників і любителів 
українського театру, завважив 20 літ тому 1, що комічне вражіння в сій ролі 
робить кострубата, “вінегретна”, кажучи словами Шевченка, мова, сама ж 
постать людини, вихованої в моральних принципах Сковороди, – котру, 

1 Какая роль “возьного” въ Наталкh Полтавкh. К[иевская] старина. 1904, І.
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сучасного чернецтва”. Ковалинський підтримував з ним зносини й пізніше, але 
перед смертю не бачив 19 літ, живши в столиці й увійшовши цілком в інтереси 
російського життя. Отже, коли він потім, в 1790-х рр., знов повертається 
гадками до заповітів свого вчителя, то маємо тут не тільки прояв духового 
впливу Сковороди, але і міру суголосності його науки з інтелектуальним жит-
тям та його настроями в часи його смерті, в отсих 1790-х рр. Ся суголосність 
настроїв Сковороди з настроями тодішньої інтелігенції пояснює нам і секрет 
його великої популярності. Очевидно, він був популярним не тільки тому, що 
його індивідуальність робила сильне вражіння і викликала особисті симпатії, 
але – як то звичайно буває – ще більше тому, що своїми поглядами і на-
строями він відповідав настроям і домаганням суспільності.

В тих часах, під впливами вище схарактеризованих обставин українського 
життя і в зв’язку з впливовими течіями західноєвропейськими й російськими, 
серед української суспільності того часу – так само, як і серед російської, 
тільки, може, в меншій мірі (українське громадянство взагалі консервативніше 
супроти своїх попередніх традицій), виявляються доволі яскраві змагання до 
побудування нової ідеології, чи релігії, в ширшім розумінні слова, та моралі, 
незалежної від офіціального церковного канону, а відповідної умовам життя 
нової шляхетської кляси і всіх тих суспільних елементів, що на сі нові умови 
орієнтувались. З сих причин в останній чверті XVIII в. в російськім гро-
мадянстві доволі значно поширилося масонство і споріднені з ним містичні 
німецькі доктрини: громадянство шукало в них отої нецерковної, неофіціальної, 
відповідної “просвіщенному вікові” і при тім – соціально-привілегійованій, 
панській верстві не утяжливої, а догідної моралі та ідеології, свобідної від 
старого, пережитого аскетизму та обрядовості. Сі впливи захоплювали й 
українців, особливо тих, що пробували в російських столицях. Так, напр., 
визначне місце між московськими містиками кінця XVIII та початків XIX в. 
займав наш полтавець Семен Гамалія (род. 1743, пом. 1822 р.), вихованець 
Київської академії. Займаючи посаду в Москві, він тісно зв’язався з гуртком 
Новікова, одного з перших російських масонів і взагалі найбільш симпатич-
ного представника сього руху (сей Новіков перший організував видавничу 
справу, майже з нічого сотворив велику літературу, незмірно заслуживсь для 
російського шкільництва, заразом визначився на полі соціальної допомоги, 
особливо під час московського голоду 1787 р.).

На Україні паралельним з сими масонськими і містичними течіями яви-
щем було власне “сковородинство”. По словам Ковалинського, Сковорода 
доволі неприхильно ставивсь до масонства (висловлявсь против замикання 
ним в таємні організації моральних завдань, які по природі своїй повинні мати 
характер загальний, а також против ріжних магічних та алхімічних занять, 
які часто практикувалися в тих гуртках масонів та містиків). Але проповідь 
Сковороди має так багато спільного або суголосного з масонськими доктри-
нами, що не може не насуватись гадка, чи під час свого побуту за кордоном, 

або після повороту звідти не підпав він впливам якихось містичних течій, що 
вплинули на вироблення в середині XVIII в. масонства. В кождім разі, у 
нього стрічаються зовсім паралельні гадки і навіть фразеологія. Масони, як і 
він, розвивали гадки про боротьбу в людині матерії і духу,  обов’язок людини 
поборювати в собі потяги матеріальні і підійматися до світу духовного через 
самопізнання і увагу до внутрішнього об’явлення, що повинно заступати місце 
пустої шкільної науки, і под. Яскравий приклад такого сковородинця, що за-
разом близько відповідає і сучасним російським містичним настроям, дає нам 
те, що оповідає про себе в згаданім творі Ковалинський.

Розповідаючи, як Сковорода став для нього провідником і учителем на 
все життя ще з молодості, коли Ковалинський був його учнем в Харкові, 
описує він сон, що вказав йому на Сковороду. Він бачив блакитне небо, на 
котрім були написані золотими словами ймення мучеників Ананії, Азарії й 
Мисаїла; з сих слів летіли огненні іскри на постать Сковороди, що стояв на 
землі в позі, як малюють Івана Предтечу під час проповіді. Коло нього Ко-
валинський побачив і себе; деякі іскри, відскакуючи від Сковороди, падали 
на нього і викликали в нім незвичайно радісний і бадьорий настрій. Коли, 
прокинувшись, він розповів сей сон священикові, у котрого мешкав, той, 
роздумавши, велів йому у всім слухати Сковороди, бо він призначений йому 
Богом ангелом і провідником. І від того часу сей молодик віддавсь всею душею 
приязні Григорія (Сковороди). Потім описує своє пізніше життя в великім 
світі столиці, як воно, помалу віддалюючи його від себе самого, заводячи в 
привабні зовнішності, приспало було в нім довір’я до внутрішнього голосу 
духа. Він віддавсь успіхам і інтересам світського життя, але кінець кінцем 
знеохотивсь до них, зрозумів їх марність і в сердечнім жалю заспівав «оту 
переповнену правдою пісню: “Проклятий Єрихоне! Як ти мене обманув, і 
т. д.”». “Він обернувсь до себе самого, зібрав розпорошені по світі гадки до 
малого кругу бажань і, замкнувши їх до природної добродушності, приїхав 
з столиці на село, сподіваючись знайти там берег і пристань своїй життєвій 
бурі”. В сім моменті його життя “Промисл Божий зглянувсь на нього в руїнах 
буття його” і прислав йому Сковороду з останніми передсмертними науками 
і розмовами, котрі Ковалинський записує в сій біографії, і т.д.

Тип сковородинця як позитивний український тип – представника добрих 
традицій старої України – випровадив в другім десятилітті XIX в. в своїй без-
смертній “Наталці Полтавці” Котляревський. Актори, через непорозуміння, 
зробили з нього постать негативну, комічну: старого хитруна і ласуна, пошитого 
в дурні. Пок. Русов, один з визначних українських дослідників і любителів 
українського театру, завважив 20 літ тому 1, що комічне вражіння в сій ролі 
робить кострубата, “вінегретна”, кажучи словами Шевченка, мова, сама ж 
постать людини, вихованої в моральних принципах Сковороди, – котру, 

1 Какая роль “возьного” въ Наталкh Полтавкh. К[иевская] старина. 1904, І.
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правда, може часами поривати каламутний потік життя, і вона, хоч “од рож-
денія свого росположена к добрим ділам, но за недосужностію по должности 
і за другими клопотами доселі ні одного не зділала”, являється, без сумніву, 
явищем позитивним. Свого морального почуття вона не стратила навіть в тій 
несприятливій позиції, в котру попала, й, “роздумавши”, потрапить знайтися 
в ситуації згідно з правилами свого великого вчителя – “хапатися робити доб-
ро”. Її чудернацька мова, що збивала з пантелику покоління акторів, мусить 
з деяким перебільшенням (шаржем) пригадувати тяжкі й заплутані вискази 
Сковороди; як сучасники Сковороди вміли під сею “вінегретною” формою 
знаходити здоровий і навіть красовитий зміст, – так повинні були відчути його 
в нефоремній постаті і кострубатій мові “українського незлобного тетервака”1 
і глядачі “опери” Котляревського. Кінцевий хор її (“Начинаймо веселиться, 
Час нам сльози осушить, Доки лиха нам страшиться? Не до смерті в горі жить! 
Нехай злії одні плачуть, Бо недобре замишляють, А полтавці добре скачуть, 
І на зло другим гуляють. Коли хочеш буть щасливим, То на Бога полагайся, 
Перенось все терпеливо, І на бідних оглядайся!”) зложений цілком згідно з 
моральною наукою Сковороди і показує виразно, що не тільки в особі Возного 
Котляревський хотів випровадити тип непоказного, але шановного сковоро-
динця, але оком сковородинця дивиться на життя і він сам, виступаючи перед 
нами також прихильником моралі Сковороди і подаючи її синтез (об’єднання) 
з сучасними, найновішими релігійно-моральними течіями, котрим спочував 
поет і його однодумці в тих часах, при кінці другого десятиліття XIX в.

Котляревський, як відомо, пройшов ту ж школу, що й Сковорода. Син 
полтавського канцеляриста, роджений р. 1769 р., він від р. 1780 до 1789 
вчився в Полтавській семінарії2, був уже в богословській клясі, але покинув 
її, не докінчивши курсу, – очевидно, не маючи охоти іти на церковну дорогу. 
Кілька літ після того, як і Сковорода, жив на селах “як приватний учитель 
по панських домах, убиравсь по-народному, залюбки бував між народом, 
студіював мову, звичаї і обичаї, повірки і перекази, записував пісні і слова, 
немовби приготовляв себе до будучої праці”, – як висловлюється один з 
найперших його біографів; скорше, може, вдоволяв свій стихійний іще демо-
кратизм, а може, і свідомо йшов слідами Сковороди, котрого життя і науку 
мусив добре знати.

Висказів його на релігійні теми майже не знаємо; з оповідань його при-
ятелів набираємо вражіння, що релігійні, церковні питання не захоплювали 
його: в його бібліотеці зовсім не знаємо богословської літератури; його кабінет 
замість традиційних ікон прикрашає картина, де представлена Маґдалена з 

1 На можливий зв’язок призвища Возного з “тетерваком” як глузливим призвищем 
українців, про яке згадує Сковорода (див. вище), справедливо вказав Єфремов у своїй 
студії про Котляревського.

2 Ся семінарія офіціально звалась “Словенською”, – була призначена для балканських 
пересельців, неофіціально звалась “Катеринославською”, бо належала до Катеринослав-
ської єпархії, а фактично в тих роках приміщена була в Полтаві.

черепом; ніколи не згадуються розмови про релігію. Перекладає він з фран-
цузького “Міркування про настрій, з яким належить приступати до читання 
Євангелія”, але робить се на бажання княгині Рєпніної, що призначала сю 
лектуру для дівочого інституту, котрим опікувалась, – робить, очевидно, як 
чемність супроти дружини свого високого протектора, робить, мабуть, без 
особливої охоти, бо так і не викінчує сеї роботи.

В його “Енеїді” знайдено чимало кусливих дотиків на адресу духовенства, 
ченців, владик, старої схоластичної школи: очевидно, не в сей бік хилились 
його симпатії. З’їдливі посмішки знайдемо і на сучасну натур. філософію. Все 
спочуття автора – для практичної моралі, для заповіту любові і гуманності, 
незалежно від конфесійних ріжниць цілого світу, для “людей всякого завіту, 
по білому єсть кілько світу, которі праведно жили”, для тих, що “не сердились 
і не гнівались, не лаялися і не бились, а всі жили тут люб’язно: було вобще 
все за одно”.

Коли се зв’яжемо з фактами біографії Котляревського: що він досить ко-
ротко пробув у військовій службі, і хоч мав в ній неабиякий успіх, протягом 
12 літ від кадета дійшовши до майорського чину, але, видко, не мав до неї 
ніякої охоти (згадати гострі вирази про війну в тій же “Енеїді”) і, вийшовши 
з військової служби, віддавався справам освітнім, філантропійним, в силі віку 
літературним і театральним – протягом повних тридцяти літ, – то кінець кін-
цем з сих досить скупих і уривкових звісток зложиться образ доволі виразний.

Пильно і запопадливо провадив він дім для виховання дітей бідних дво-
рян – одну з більших просвітніх установ своєї рідної Полтави, лишивши по 
собі світлу пам’ять, описану з пієтизмом Шевченком у повісті “Близнята”.

Бачимо його членом управи (бібліотекарем і магазинером) Полтавської 
філії Біблійного товариства. Архіву сеї філії не заховалось, отже, загально 
мусимо собі пригадати, що се Російське Біблійне товариство, заложене 
1812–1813 рр. на взір Британського Біблійного товариства, і з його ініціативи 
на принципах міжконфесійних (його управа була зложена з представників 
церкви православної, католицької, протестантської та англіканської), було 
тоді найяскравішою репрезентацією ідей євангелизму, тільки фактично у 
багатьох звелось потім на реакціонерство і боротьбу з наукою1. Полтавська 
філія його заснована була р. 1818 при ближчій участі згаданого протектора 

1 З діячів Біблійного товариства на Україні варто згадати Захара Корнєєва, його віце-
президента 1815 р. Він походив з української слобідської старшини (Охтирського полку). 
Родивсь 1748 р., де учивсь – невідомо. Служив у військовій, а потім – адміністраційній 
службі. Був масоном, одним з визначних. В 1790-х рр. був мінським губернатором і 
лишив по собі гарну пам’ять своєю толеранцією і гуманністю в уніятській справі. В рр. 
1817–1822 був начальником (куратором) Харківської шкільної округи і дуже займавсь 
релігійним вихованням студентів і гімназистів: організував для них недільні зібрання для 
читання Євангелія (перед Службою Божою), ширив Святе Письмо, а в 1821 р. привів 
до утворення Студентського Біблійного товариства, в котрім брали участь і українці (в 
президії бачимо, напр., Корсуна – доволі визначного потім члена українського гурту).
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правда, може часами поривати каламутний потік життя, і вона, хоч “од рож-
денія свого росположена к добрим ділам, но за недосужностію по должности 
і за другими клопотами доселі ні одного не зділала”, являється, без сумніву, 
явищем позитивним. Свого морального почуття вона не стратила навіть в тій 
несприятливій позиції, в котру попала, й, “роздумавши”, потрапить знайтися 
в ситуації згідно з правилами свого великого вчителя – “хапатися робити доб-
ро”. Її чудернацька мова, що збивала з пантелику покоління акторів, мусить 
з деяким перебільшенням (шаржем) пригадувати тяжкі й заплутані вискази 
Сковороди; як сучасники Сковороди вміли під сею “вінегретною” формою 
знаходити здоровий і навіть красовитий зміст, – так повинні були відчути його 
в нефоремній постаті і кострубатій мові “українського незлобного тетервака”1 
і глядачі “опери” Котляревського. Кінцевий хор її (“Начинаймо веселиться, 
Час нам сльози осушить, Доки лиха нам страшиться? Не до смерті в горі жить! 
Нехай злії одні плачуть, Бо недобре замишляють, А полтавці добре скачуть, 
І на зло другим гуляють. Коли хочеш буть щасливим, То на Бога полагайся, 
Перенось все терпеливо, І на бідних оглядайся!”) зложений цілком згідно з 
моральною наукою Сковороди і показує виразно, що не тільки в особі Возного 
Котляревський хотів випровадити тип непоказного, але шановного сковоро-
динця, але оком сковородинця дивиться на життя і він сам, виступаючи перед 
нами також прихильником моралі Сковороди і подаючи її синтез (об’єднання) 
з сучасними, найновішими релігійно-моральними течіями, котрим спочував 
поет і його однодумці в тих часах, при кінці другого десятиліття XIX в.

Котляревський, як відомо, пройшов ту ж школу, що й Сковорода. Син 
полтавського канцеляриста, роджений р. 1769 р., він від р. 1780 до 1789 
вчився в Полтавській семінарії2, був уже в богословській клясі, але покинув 
її, не докінчивши курсу, – очевидно, не маючи охоти іти на церковну дорогу. 
Кілька літ після того, як і Сковорода, жив на селах “як приватний учитель 
по панських домах, убиравсь по-народному, залюбки бував між народом, 
студіював мову, звичаї і обичаї, повірки і перекази, записував пісні і слова, 
немовби приготовляв себе до будучої праці”, – як висловлюється один з 
найперших його біографів; скорше, може, вдоволяв свій стихійний іще демо-
кратизм, а може, і свідомо йшов слідами Сковороди, котрого життя і науку 
мусив добре знати.

Висказів його на релігійні теми майже не знаємо; з оповідань його при-
ятелів набираємо вражіння, що релігійні, церковні питання не захоплювали 
його: в його бібліотеці зовсім не знаємо богословської літератури; його кабінет 
замість традиційних ікон прикрашає картина, де представлена Маґдалена з 

1 На можливий зв’язок призвища Возного з “тетерваком” як глузливим призвищем 
українців, про яке згадує Сковорода (див. вище), справедливо вказав Єфремов у своїй 
студії про Котляревського.

2 Ся семінарія офіціально звалась “Словенською”, – була призначена для балканських 
пересельців, неофіціально звалась “Катеринославською”, бо належала до Катеринослав-
ської єпархії, а фактично в тих роках приміщена була в Полтаві.

черепом; ніколи не згадуються розмови про релігію. Перекладає він з фран-
цузького “Міркування про настрій, з яким належить приступати до читання 
Євангелія”, але робить се на бажання княгині Рєпніної, що призначала сю 
лектуру для дівочого інституту, котрим опікувалась, – робить, очевидно, як 
чемність супроти дружини свого високого протектора, робить, мабуть, без 
особливої охоти, бо так і не викінчує сеї роботи.

В його “Енеїді” знайдено чимало кусливих дотиків на адресу духовенства, 
ченців, владик, старої схоластичної школи: очевидно, не в сей бік хилились 
його симпатії. З’їдливі посмішки знайдемо і на сучасну натур. філософію. Все 
спочуття автора – для практичної моралі, для заповіту любові і гуманності, 
незалежно від конфесійних ріжниць цілого світу, для “людей всякого завіту, 
по білому єсть кілько світу, которі праведно жили”, для тих, що “не сердились 
і не гнівались, не лаялися і не бились, а всі жили тут люб’язно: було вобще 
все за одно”.

Коли се зв’яжемо з фактами біографії Котляревського: що він досить ко-
ротко пробув у військовій службі, і хоч мав в ній неабиякий успіх, протягом 
12 літ від кадета дійшовши до майорського чину, але, видко, не мав до неї 
ніякої охоти (згадати гострі вирази про війну в тій же “Енеїді”) і, вийшовши 
з військової служби, віддавався справам освітнім, філантропійним, в силі віку 
літературним і театральним – протягом повних тридцяти літ, – то кінець кін-
цем з сих досить скупих і уривкових звісток зложиться образ доволі виразний.

Пильно і запопадливо провадив він дім для виховання дітей бідних дво-
рян – одну з більших просвітніх установ своєї рідної Полтави, лишивши по 
собі світлу пам’ять, описану з пієтизмом Шевченком у повісті “Близнята”.

Бачимо його членом управи (бібліотекарем і магазинером) Полтавської 
філії Біблійного товариства. Архіву сеї філії не заховалось, отже, загально 
мусимо собі пригадати, що се Російське Біблійне товариство, заложене 
1812–1813 рр. на взір Британського Біблійного товариства, і з його ініціативи 
на принципах міжконфесійних (його управа була зложена з представників 
церкви православної, католицької, протестантської та англіканської), було 
тоді найяскравішою репрезентацією ідей євангелизму, тільки фактично у 
багатьох звелось потім на реакціонерство і боротьбу з наукою1. Полтавська 
філія його заснована була р. 1818 при ближчій участі згаданого протектора 

1 З діячів Біблійного товариства на Україні варто згадати Захара Корнєєва, його віце-
президента 1815 р. Він походив з української слобідської старшини (Охтирського полку). 
Родивсь 1748 р., де учивсь – невідомо. Служив у військовій, а потім – адміністраційній 
службі. Був масоном, одним з визначних. В 1790-х рр. був мінським губернатором і 
лишив по собі гарну пам’ять своєю толеранцією і гуманністю в уніятській справі. В рр. 
1817–1822 був начальником (куратором) Харківської шкільної округи і дуже займавсь 
релігійним вихованням студентів і гімназистів: організував для них недільні зібрання для 
читання Євангелія (перед Службою Божою), ширив Святе Письмо, а в 1821 р. привів 
до утворення Студентського Біблійного товариства, в котрім брали участь і українці (в 
президії бачимо, напр., Корсуна – доволі визначного потім члена українського гурту).
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Котляревського – кн. Рєпніна, і можна напевно сказати, що Котляревський 
мусив брати участь в ній від самого заснування. З актів знаємо, що згаданий 
уряд він в ній займав тоді, як її закрито разом з матірним Біблійним товари-
ством (1830 р.), і видання забрано і заборонено. Правдоподібно, був він в 
управі філії весь час.

Одночасно з філією Біблійного товариства заснована була в Полтаві 
масонська ложа під назвою “Любовь к Истинh”, у котрій уряд “оратора” 
сповняв Котляревський. Ініціатором був директор канцелярії того ж Рєпніна, 
так що можна думати, що тут і в Біблійнім товаристві працював більш-менш 
той самий гурток людей, спільних настроїв і поглядів. Ложа існувала дуже 
коротко: вже на другий рік її закрито спеціальним царським наказом, геть 
скоріше, ніж закрито взагалі масонські організації по всій імперії, і кн. Рєп-
нінові прийшлось спеціально зобов’язуватись, що більше в його провінції 
масонських організацій не буде. (Дослідники здогадуються, що масонські 
організації на Україні набрали спеціально українського політичного змісту, і 
се затривожило уряд). Для характеристики напряму сеї ложі за браком інших 
матеріалів може послужити заява одного з визначніших її членів, звісного 
тодішнього українського діяча В.Лукашевича, зложена кілька літ пізніше 
перед слідчою комісією. «Діставши деяку освіту і покинувши службу, коли 
мені було 17 літ, а живучи вільно і в достатку, я піддавсь тому ферментові 
(“броженію ума”), котрому люди в молодих літах без провідника звичайно 
підпадають, – каже він. – Я завзято поривавсь освітитись тим світом, що, 
по моїй гадці, відріжняв мене від людського загалу, і все містичне і таємне 
мало в моїх очах чар несказанний. Я думав, що сі товариства образують серце 
людини, витворюють братські зв’язки і поучують обопільним обов’язкам».

Таке було се окруження, такі настрої, в котрих пробував Котляревський, 
коли він писав свою “Наталку” і випроваджував перед глядачами тип старого 
полтавського сковородинця, що в скромній соціальній позиції, в непоказнім 
зверхнім вигляді вмів з гідністю проголосити сі значущі слова: “По благості 
Всевишнього єсм чоловік!”

Стільки про Котляревського. Переходячи до трохи другого корифея 
нового українського Відродження, кількома роками молодшого Гр. Квітки 
(1778–1843), і, приглядаючи уважно його писанням і діяльності, знаходимо 
і в нім аналогічний тип свобідного євангелика, аналогічний, з одного боку, зі 
Сковородою, з другого – з Котляревським.

Правда, прив’язання Квітки до естетичної сторони православного об-
ряду – до всього, що є в нім красовитого, також до його етнографічних, 
народних форм; з другої сторони – його соціальний, поміщицький консер-
ватизм, прибраний ріжною побожною аргументацією, роблять вражіння 
нібито церковності: великого віддання офіціальній православній церкві. Воно 
підтримується і деякими фактами біографії. В родині Квітки, як відомо, 
були сильні зв’язки з сею церквою. Білгородський владика Йоасаф Гор-

ленко, проголошений потім святим, був братом його бабки. Стрий Наркіз 
Квітка був ігуменом одного з поблизьких монастирів і йому було доручене 
виховання молодого братанича. Бувши змалку хоробливою, скрофулічною 
дитиною, Гр. Квітка осліп від скрофулів, і в сих роках, коли зовнішній світ 
існував для нього тільки в гуках, він дуже розмилувався в церковних співах, 
дзвонах і под., і, прокидаючись, просив звичайно нести його до церкви. На 
п’ятім році життя зір йому повернувсь, коли батьки повезли його на прощу 
до одного монастиря. Се, розуміється, ще більше скріпило побожні настрої 
родини і самого Квітки. Його вчили в монастирській школі і, дійшовши літ 
(десь р. 1800), він вступив “послушником” до монастиря свого стрия. Тут 
пробув 4 роки, пильно виконуючи аскетичні монастирські правила, але, не 
прийнявши пострижения, вернувсь додому. Сей поворот біографи толкують 
натиками родини, але на аскетично настроєного молодика ледве чи вони 
мали б такий рішучий вплив. Правдоподібніше, що сам церковний настрій 
в нім вичерпався за той час, бо потім нічого аскетичного в нім не помічено. 
Лишилась любов до молитви, знання церковних книг, релігійне очитання: 
він любив розмовляти з церковними, читати на крилосі, диригувати хором, 
оповідають його біографи. До смерті в своїй кімнаті він тримав аналой (те-
трапод) з молитовником і світив лампадку перед іконами. Але поза тим веде 
життя вповні світське, стає членом танечного клубу, директором театру, 
віддається справам освітнім і філантропійним, як Котляревський, без усякої 
церковної закраски. Бере участь в заснуванні Добродійного товариства і веде 
його справи. Організує інститут для дівчат, кадетський корпус для хлопців. 
Займає ріжні виборні дворянські посади. Описують його як людину харак-
теру незвичайно ясного, легкого, привітного. Між іншим, – се він наказав 
не забувати своїм біографам – пристрасно любив він всякі забави з огнем: 
починаючи від свічення свічок і до всяких штучних огнів, ракет і под. Се 
позбавило навіть його одного ока, через нещасливу пригоду.

Очевидно, вражіння церковності поверховне і хибне. Квітка милується 
в церковнім обряді, співах і дзвонах, так як милується і в народнім весільнім 
обряді, “що викликав такі завзяті напади наших старих церковників своїми 
поганськими” прикметами. З любов’ю описує він, напр., архипоганський обхід 
з діжею, або з особливим спочуттям спиняється на народних подробицях по-
хоронного обряду. Все се естетика і етнографізм з консерватизмом в додатку, 
а не церковність сама для себе.

В консерватизмі ж, а не в церковності (як декому здасться) лежить 
джерело усвячення всякими релігійними аргументами сучасного соціального 
ладу, котрим так прикро пересякли писання Квітки. Як член багатої і родо-
витої поміщицької родини і повірник дворянської верстви, котра наділяла його 
всякими відповідальними високими урядами, він високо цінить той клясовий, 
поміщицько-кріпацький лад, на котрім спирались матеріальні і культурні 
інтереси його верстви. Він вважає його прегарним і бездоганним, всяко його 
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Котляревського – кн. Рєпніна, і можна напевно сказати, що Котляревський 
мусив брати участь в ній від самого заснування. З актів знаємо, що згаданий 
уряд він в ній займав тоді, як її закрито разом з матірним Біблійним товари-
ством (1830 р.), і видання забрано і заборонено. Правдоподібно, був він в 
управі філії весь час.

Одночасно з філією Біблійного товариства заснована була в Полтаві 
масонська ложа під назвою “Любовь к Истинh”, у котрій уряд “оратора” 
сповняв Котляревський. Ініціатором був директор канцелярії того ж Рєпніна, 
так що можна думати, що тут і в Біблійнім товаристві працював більш-менш 
той самий гурток людей, спільних настроїв і поглядів. Ложа існувала дуже 
коротко: вже на другий рік її закрито спеціальним царським наказом, геть 
скоріше, ніж закрито взагалі масонські організації по всій імперії, і кн. Рєп-
нінові прийшлось спеціально зобов’язуватись, що більше в його провінції 
масонських організацій не буде. (Дослідники здогадуються, що масонські 
організації на Україні набрали спеціально українського політичного змісту, і 
се затривожило уряд). Для характеристики напряму сеї ложі за браком інших 
матеріалів може послужити заява одного з визначніших її членів, звісного 
тодішнього українського діяча В.Лукашевича, зложена кілька літ пізніше 
перед слідчою комісією. «Діставши деяку освіту і покинувши службу, коли 
мені було 17 літ, а живучи вільно і в достатку, я піддавсь тому ферментові 
(“броженію ума”), котрому люди в молодих літах без провідника звичайно 
підпадають, – каже він. – Я завзято поривавсь освітитись тим світом, що, 
по моїй гадці, відріжняв мене від людського загалу, і все містичне і таємне 
мало в моїх очах чар несказанний. Я думав, що сі товариства образують серце 
людини, витворюють братські зв’язки і поучують обопільним обов’язкам».

Таке було се окруження, такі настрої, в котрих пробував Котляревський, 
коли він писав свою “Наталку” і випроваджував перед глядачами тип старого 
полтавського сковородинця, що в скромній соціальній позиції, в непоказнім 
зверхнім вигляді вмів з гідністю проголосити сі значущі слова: “По благості 
Всевишнього єсм чоловік!”

Стільки про Котляревського. Переходячи до трохи другого корифея 
нового українського Відродження, кількома роками молодшого Гр. Квітки 
(1778–1843), і, приглядаючи уважно його писанням і діяльності, знаходимо 
і в нім аналогічний тип свобідного євангелика, аналогічний, з одного боку, зі 
Сковородою, з другого – з Котляревським.

Правда, прив’язання Квітки до естетичної сторони православного об-
ряду – до всього, що є в нім красовитого, також до його етнографічних, 
народних форм; з другої сторони – його соціальний, поміщицький консер-
ватизм, прибраний ріжною побожною аргументацією, роблять вражіння 
нібито церковності: великого віддання офіціальній православній церкві. Воно 
підтримується і деякими фактами біографії. В родині Квітки, як відомо, 
були сильні зв’язки з сею церквою. Білгородський владика Йоасаф Гор-

ленко, проголошений потім святим, був братом його бабки. Стрий Наркіз 
Квітка був ігуменом одного з поблизьких монастирів і йому було доручене 
виховання молодого братанича. Бувши змалку хоробливою, скрофулічною 
дитиною, Гр. Квітка осліп від скрофулів, і в сих роках, коли зовнішній світ 
існував для нього тільки в гуках, він дуже розмилувався в церковних співах, 
дзвонах і под., і, прокидаючись, просив звичайно нести його до церкви. На 
п’ятім році життя зір йому повернувсь, коли батьки повезли його на прощу 
до одного монастиря. Се, розуміється, ще більше скріпило побожні настрої 
родини і самого Квітки. Його вчили в монастирській школі і, дійшовши літ 
(десь р. 1800), він вступив “послушником” до монастиря свого стрия. Тут 
пробув 4 роки, пильно виконуючи аскетичні монастирські правила, але, не 
прийнявши пострижения, вернувсь додому. Сей поворот біографи толкують 
натиками родини, але на аскетично настроєного молодика ледве чи вони 
мали б такий рішучий вплив. Правдоподібніше, що сам церковний настрій 
в нім вичерпався за той час, бо потім нічого аскетичного в нім не помічено. 
Лишилась любов до молитви, знання церковних книг, релігійне очитання: 
він любив розмовляти з церковними, читати на крилосі, диригувати хором, 
оповідають його біографи. До смерті в своїй кімнаті він тримав аналой (те-
трапод) з молитовником і світив лампадку перед іконами. Але поза тим веде 
життя вповні світське, стає членом танечного клубу, директором театру, 
віддається справам освітнім і філантропійним, як Котляревський, без усякої 
церковної закраски. Бере участь в заснуванні Добродійного товариства і веде 
його справи. Організує інститут для дівчат, кадетський корпус для хлопців. 
Займає ріжні виборні дворянські посади. Описують його як людину харак-
теру незвичайно ясного, легкого, привітного. Між іншим, – се він наказав 
не забувати своїм біографам – пристрасно любив він всякі забави з огнем: 
починаючи від свічення свічок і до всяких штучних огнів, ракет і под. Се 
позбавило навіть його одного ока, через нещасливу пригоду.

Очевидно, вражіння церковності поверховне і хибне. Квітка милується 
в церковнім обряді, співах і дзвонах, так як милується і в народнім весільнім 
обряді, “що викликав такі завзяті напади наших старих церковників своїми 
поганськими” прикметами. З любов’ю описує він, напр., архипоганський обхід 
з діжею, або з особливим спочуттям спиняється на народних подробицях по-
хоронного обряду. Все се естетика і етнографізм з консерватизмом в додатку, 
а не церковність сама для себе.

В консерватизмі ж, а не в церковності (як декому здасться) лежить 
джерело усвячення всякими релігійними аргументами сучасного соціального 
ладу, котрим так прикро пересякли писання Квітки. Як член багатої і родо-
витої поміщицької родини і повірник дворянської верстви, котра наділяла його 
всякими відповідальними високими урядами, він високо цінить той клясовий, 
поміщицько-кріпацький лад, на котрім спирались матеріальні і культурні 
інтереси його верстви. Він вважає його прегарним і бездоганним, всяко його 
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вихваляє і оправдує, наводячи, з одного боку, всякі релігійні мотиви, а з дру-
гого, – величаючи всяких носіїв власті і до небес виносячи царя як головну 
його підвалину і авторитет. А всьому тому народові, що на своїх плечах мусив 
виносити всі тягарі сього богоуставленого ладу, рекомендує задовольнятись 
своїм соціальним становищем, коритися владі, терпеливо зносити всі біди і 
недогоди як заслужену кару за свої гріхи та сподіватись нагороди по смерті, 
а тут – пильно працювати, молитись і трудитись. Все се знов-таки в ім’я 
Божого слова й авторитету церкви, що подає сі поради.

На сій точці єсть певне споріднення між його ідеологією чи поученнями 
“любезним землякам” і соціальним квієтизмом Сковороди, піднесене вже 
деякими біографами. Сковорода теж узаконював соціальну нерівність, вва-
жав, що кожна людина “Богом призначена до сповнювання того обов’язку, в 
котрім вона родилась”; кожна “повинна лишатися в своїм природженім стані, 
який би він не був низький”; “нарід повинен своїм обладателям служити й їх 
годувати”. Але він ніколи не дописувавсь до таких похвал кріпацтву, до такого 
прикрого цареславія, яким пописувавсь Квітка. Що тут належить покласти 
на класову ріжницю між одним і другим, а що треба покласти на рахунок 
простого почуття такту, – се, розуміється, не так легко рішити.

З сього погляду глибокий провал треба сконстатувати між Квіткою і 
кирило-методіївцями, хоч в своїм релігійнім світогляді вони мають багато 
спільного, являючись представниками “євангельського християнізму”, як його 
називають, чи свобідного євангельства, як я його назвав вище.

Шевченко і кирило-методіївці. Згадуючи багато літ пізніше Кирило-
Методіївську громаду, так характеризував її настрої і плани Пантелеймон 
Куліш:

«Треба се знати, що київська молодіж, про яку се мова, була глибоко про-
свічена Святим Письмом, що се була молодіж високої чистоти духовної і що 
апостольство любові до ближнього доходило в ній до ентузіазму. Вдохновля-
ючись чудесами християнської проповіді серед спідленого римського царства, 
вона завіт Учителя благого: “Возлюби ближнього твого, як сам себе любиш” 
виповняла перш усього, як і подобає, на тих, хто має найперше право зватись 
нашими ближніми. Се були добрі діти своїх отців і матірок, добрі брати своїх 
братів та сестер, добрі щирі друзі своїх друзів, незлобиві терпеливці ворогів 
своїх і вельми прихильні приятелі темного народу. Носячи в серці рай любові 
і благоволення, гаряче жадали вони розлити сі божественні дари всюди, де 
ступнем ступали і з речми оберталися. Із сього благословенного на віки повабу 
виникла їх думка проповідати серед просвіщених панів українських визволення 
народу з кріпацтва дорогою просвіти, разом і християнської, і наукової. Яко 
царі в своїх добрах українські пани мали тоді волю і силу мужика нівечити; то 
ще більше мали волі і сили шукати серед мужиків людей дотепних, здатних, 
воздібних, і таких людей підіймати наукою до моральної і соціальної рівності 
з собою, а масу поки що зоставляти на попечення видвигненим таким робом 

із неволі чоловіколюбцям і на роботу будущині. Отсе ж перш усього хотіли 
благочестиві юноші київські – натхнути духом своєї любові і благоволення 
лучших людей у панських сім’ях, злучених з ними високими інтересами науки 
і поезії, а вкупі з сими людьми осіяти новим світом і тих, що справді сиділи 
“во тмh и сhни смертнhй”. Велике се було передвзяття, а проте комуна, 
сполучена таким задумом, була не більша жмені щирих душ, що не схотіла 
розійтись ріжно від того, хто не мав, де глави підклонити, бо “куди, мовляли, 
ми підемо? Глаголи живота вічного імаши”. Учителем київської купки послі-
дувателів проповідника глаголів живота вічного був сам він, усі бо були вони 
рівні між себе, і тільки той бував між ними первий, хто бував усім їм слугою. 
Тільки на Шевченка взирало не зв’язане нічим, опріч дружби, браття, як на 
якийсь небесний світильник, і се був погляд праведний. Озираючись назад, 
можемо сказати без кощунства про його великого, хоть і пригашеного дечим 
духу: “Онъ бh свhтильникъ горя и свhтя”. Шевченко з’явивсь посеред нас 
як видиме оправдання нашого натхнення звиш».

Ся характеристика досить добре відповідає євангельським настроям сеї 
київської громади, – самого Куліша в тім числі, і тої ролі, яку в ній відігравав 
Шевченко.

Найстарший літами, осяяний славою найбільшою національного поета, 
він попирав своїх молодших товаришів і силою та імпульсивністю свого чут-
тя, і безоглядним радикалізмом своїх соціальних настроїв, а біблійний склад 
його думок досить відповідав “євангельському християнізмові” гурту. Пок. 
Драгоманов висловляв здогади, що се київський гурт “затяг його ще більше 
в Святе Письмо”, але се не здається мені правдоподібним: біблійні впливи 
в поезії Шевченка залягають занадто глибоко, аби їх можна було звести до 
впливів київських товаришів, тим більше, що ті були євангелики в тіснішім 
розумінні слова, Шевченкова ж поезія залюбки зверталась якраз до образів 
старозавітних. В дитячих літах убога дяківка його рідного села відкрила перед 
ним сю поетичну скарбницю, і він зістався під її впливами на ціле життя. Особ-
ливо пророки з їх гострими осудами сучасного соціального ладу і царського 
правління та погрозами, лютими карами відповідали його протестуючому 
настроєві тих років. Приятель його Козачківський, у котрого Шевченко про-
живав в 1840 р., оповідає, що він тоді читав Біблію, “відзначуючи місця, які 
вражали особливою величчю мислі”. В пізніших роках, 1850–1860, сі впливи 
старозавітної поезії проступають в його писаннях ще сильніше. Кождий по-
вищений настрій викликав в його уяві біблійні образи і поетичні звороти. Він 
громить виразами пророків сучасний царський режим; з біблійних “Царств” 
вибирає матеріал на його нищення; словами Псалтирі вчить громадянство 
соціальної моралі і біблійними фарбами малює будуче царство правди, що має 
прийти на землю після соціальної революції. Влучно підносить Драгоманов в 
тій самій статті подібності сих писань Шевченка з англійськими соціальними 
реформаторами XVII в. – пуританами-індепендентами, що теж за поміччю 
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вихваляє і оправдує, наводячи, з одного боку, всякі релігійні мотиви, а з дру-
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на класову ріжницю між одним і другим, а що треба покласти на рахунок 
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З сього погляду глибокий провал треба сконстатувати між Квіткою і 
кирило-методіївцями, хоч в своїм релігійнім світогляді вони мають багато 
спільного, являючись представниками “євангельського християнізму”, як його 
називають, чи свобідного євангельства, як я його назвав вище.
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вона завіт Учителя благого: “Возлюби ближнього твого, як сам себе любиш” 
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біблійних текстів начеркували новий соціальний устрій Англії та вели по-
встання для його здійснення.

Тут от і лежала глибока ріжниця між Шевченком і молодшими кирило-ме-
тодіївцями, схарактеризованими Кулішем, що мріяли реформувати суспільство 
й гоїти соціальні рани проповіддю євангельської моралі, ширенням освіти і 
культури, піднесенням культурного рівня панської інтелігенції й кріпацької 
маси, розробленням української мови, популярною літературою і под. Шевчен-
ко хоч положив і свою жертву сим планам – виданням українського букваря, 
далекий був від сих оптимістично-ідилічних настроїв, глибоко переконаний, 
що тільки революційні “ножі обоюдні” потраплять “розпанахати погане гниле 
серце (вкрите боляками), вицідити сукровату, налляти живої козацької тії 
крові, чистої, святої”.

Ще глибше се відріжняло його від християнського квієтизму і консер-
ватизму Квітки. Тим часом, як у того прихильність до царської Росії, що 
спиралася на офіціальнім православії, підтримувала і скріпляла його симпатії 
до офіціальної церкви, або принаймні толерантно настроювала до неї, у Шев-
ченка – поета обрабованого і закріпощеного українського селянства – союз, 
спілка офіціальної церкви з царським режимом викликав огиду і ненависть до 
сеї церкви і офіціальної релігії. Цар Ніколай з своїми прибічниками написали 
на своїм прапорі гасла “православіє, самодержавіє і народність” як свою по-
літичну програму, – сього було досить, щоб Шевченко, як і вся поступова 
Росія того часу, з однаковою сливе ворожнечею поставились до казьонної 
народності і казьонної церкви, як і до самодержавного деспотизму1.

Все, що тхнуло сим союзом церкви і держави, усвяченням за поміччю релі-
гії деспотизму влади, паразитизму вищих кляс, поневолення і визиску працю-
ючого народу, Шевченко п’ятнував згірдливою назвою “візантизму”2 і звертав 
против нього всю силу свого гніву і всю їдь свого сарказму, вважаючи його 
одним з найприкріших збочень соціального і культурного життя в минулому і 
сучасному. Офіціальна царська протекція зовнішньому церковному обрядові 
та його староруським і візантійським традиціям знеохочувала Шевченка і до 
них, тим більше, що, стоючи під впливами новіших західноєвропейських течій 
в малярстві (за посередництвом свого майстра і протектора Брюллова), він 
не розумів вартості ні староруського, ні візантійського мистецтва: все валив в 
одну купу, не розбираючи, що в тім традиційнім культі було звироднілого, а 

1 Серед тих, вищезгаданих, “нецензурних місць” Шевченкового щоденника маємо 
таку замітку, з приводу множества церков в Східній Росії: «Головний вузол старої внут-
рішньої політики – се православіє. “Неудобозабываемый Тормазъ” по глупості своїй 
хотів стягти сей ослаблений вузол, та перетяг: він тепер на однім волоску тримається» 
(Тормаз – по-російськи гальмо, так прозвав звісний російський публіцист Герцен царя 
Миколая, і Шевченко залюбки вживає се призвище в своїм “Щоденнику”).

2 Дослідники здогадуються, що сей термін Шевченко став вживати під впливом “Істо-
рії Візантії” Гіббона, досить популярної тоді між поступовим російським громадянством.

що мало якусь естетичну вагу. Тим часом, як той же Квітка без застережень 
приймав естетичні сторони українського православного обряду, у Шевченка 
боролись тут суперечні погляди естета і соціального революціонера. Він уважав 
своїм обов’язком бути критиком-раціоналістом супроти всього, що в’язалося 
з офіціальним богословієм, не міг устерегтися, щоб не підпадати стихійно 
вражінням церковної поезії та естетиці православного обряду.

Звісний його вірш (1860 р.): “Світе ясний, Світе тихий, Світе вольний, 
несповитий! За що ж тебе, світе-брате, в твоїй добрій, теплій хаті оковано, 
одурено, кадилами окурено, багряницями закрито і розп’ятієм добито?”, – де 
поет закликає Христа встати на знищення культу, котрим його окружено: 
“Стрепенися та над нами просвітися! Просвітися!.. Будем, брате, з багря-
ниць онучі драти, а з кадил люльки курити, явленими піч топити, кропилами 
будем, брате, нову хату вимітати”. В недавно опублікованих “нецензурних 
місцях” Шевченкового “Щоденника” 1857 р. знаходимо докладніші ілюстра-
ції сих його настроїв. Відвідуючи церкви Нижнього Новгорода, він записує: 
“Ввійшов я до притвору і з перестраху спинився. Мене перестрашило якесь 
препогане чудо-диво, намальоване на триаршинній округлій дошці. Спочат-
ку я думав, що се індійський Ману чи Вишну заблукав до християнського 
капища – поласувати ладану та оливки. Хотів ввійти до самої церкви, коли 
двері відчинились і вийшла пишно, шиковно вбрана пані, вже не дуже свіжа, 
і, звернувшись до намальованого чуда-дива, тричі побожно й кокетно пере-
хрестилась і вийшла. Лицемірка! Ідолопоклонниця! І напевно (грубий вираз 
опущено в друку). І чи одна? Мільйони подібних до неї, безмисних, зіпсованих 
ідолопоклонниць. Де ж християнки? Де християни? Де безплотна ідея добра 
і чистоти? Скорше в шинку, ніж у сих зогиджених, скотських капищах”. А 
потім в Москві, надибавши оригінал образу, що так його злякав в Нижнім, 
він завважує: “Нерукотворний монструальний образ, котрого копія мене ко-
лись перелякала в церкві Георгія, – оригінал сеї індійської огиди (безобразія) 
міститься в соборі і ціниться, як старинність. Можливо, що се оригінальний 
індійський монстр”. При московських проходах читаємо: “Зайшов до собору 
(катедри) послухати архиєрейської півчі. Дивно, чи се з непривички, чи так 
воно й єсть – се певніше, – але в архиєрейській службі з усею її обстано-
вою і взагалі в декорації показалось мені щось тібетське або японське. І при 
сій маріонетковій комедії читається Євангеліє. Найпоганіший контраст!” 
При слідстві, переведенім в 1859 р. про противрелігійні виступи Шевченка, 
коли він їздив по Київщині, шукаючи собі осідку, один селянин розповів, як 
Шевченко перед ним грубо вилаяв “Господа Саваоɵа” і сказав, що вірить 
він тільки в Ісуса Христа.

“Візантійським Саваоɵом” означав він ненависну йому церковну релі-
гію, тимчасом як в Ісусі й Його Матері для нього концентрувалась релігія 
людського, глибоко людського страждання, що була властивим нервом його 
поезії. Як тепло переповідає він легенду про Іржавецьку ікону, про ту “Матір 
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біблійних текстів начеркували новий соціальний устрій Англії та вели по-
встання для його здійснення.

Тут от і лежала глибока ріжниця між Шевченком і молодшими кирило-ме-
тодіївцями, схарактеризованими Кулішем, що мріяли реформувати суспільство 
й гоїти соціальні рани проповіддю євангельської моралі, ширенням освіти і 
культури, піднесенням культурного рівня панської інтелігенції й кріпацької 
маси, розробленням української мови, популярною літературою і под. Шевчен-
ко хоч положив і свою жертву сим планам – виданням українського букваря, 
далекий був від сих оптимістично-ідилічних настроїв, глибоко переконаний, 
що тільки революційні “ножі обоюдні” потраплять “розпанахати погане гниле 
серце (вкрите боляками), вицідити сукровату, налляти живої козацької тії 
крові, чистої, святої”.

Ще глибше се відріжняло його від християнського квієтизму і консер-
ватизму Квітки. Тим часом, як у того прихильність до царської Росії, що 
спиралася на офіціальнім православії, підтримувала і скріпляла його симпатії 
до офіціальної церкви, або принаймні толерантно настроювала до неї, у Шев-
ченка – поета обрабованого і закріпощеного українського селянства – союз, 
спілка офіціальної церкви з царським режимом викликав огиду і ненависть до 
сеї церкви і офіціальної релігії. Цар Ніколай з своїми прибічниками написали 
на своїм прапорі гасла “православіє, самодержавіє і народність” як свою по-
літичну програму, – сього було досить, щоб Шевченко, як і вся поступова 
Росія того часу, з однаковою сливе ворожнечею поставились до казьонної 
народності і казьонної церкви, як і до самодержавного деспотизму1.

Все, що тхнуло сим союзом церкви і держави, усвяченням за поміччю релі-
гії деспотизму влади, паразитизму вищих кляс, поневолення і визиску працю-
ючого народу, Шевченко п’ятнував згірдливою назвою “візантизму”2 і звертав 
против нього всю силу свого гніву і всю їдь свого сарказму, вважаючи його 
одним з найприкріших збочень соціального і культурного життя в минулому і 
сучасному. Офіціальна царська протекція зовнішньому церковному обрядові 
та його староруським і візантійським традиціям знеохочувала Шевченка і до 
них, тим більше, що, стоючи під впливами новіших західноєвропейських течій 
в малярстві (за посередництвом свого майстра і протектора Брюллова), він 
не розумів вартості ні староруського, ні візантійського мистецтва: все валив в 
одну купу, не розбираючи, що в тім традиційнім культі було звироднілого, а 

1 Серед тих, вищезгаданих, “нецензурних місць” Шевченкового щоденника маємо 
таку замітку, з приводу множества церков в Східній Росії: «Головний вузол старої внут-
рішньої політики – се православіє. “Неудобозабываемый Тормазъ” по глупості своїй 
хотів стягти сей ослаблений вузол, та перетяг: він тепер на однім волоску тримається» 
(Тормаз – по-російськи гальмо, так прозвав звісний російський публіцист Герцен царя 
Миколая, і Шевченко залюбки вживає се призвище в своїм “Щоденнику”).

2 Дослідники здогадуються, що сей термін Шевченко став вживати під впливом “Істо-
рії Візантії” Гіббона, досить популярної тоді між поступовим російським громадянством.

що мало якусь естетичну вагу. Тим часом, як той же Квітка без застережень 
приймав естетичні сторони українського православного обряду, у Шевченка 
боролись тут суперечні погляди естета і соціального революціонера. Він уважав 
своїм обов’язком бути критиком-раціоналістом супроти всього, що в’язалося 
з офіціальним богословієм, не міг устерегтися, щоб не підпадати стихійно 
вражінням церковної поезії та естетиці православного обряду.

Звісний його вірш (1860 р.): “Світе ясний, Світе тихий, Світе вольний, 
несповитий! За що ж тебе, світе-брате, в твоїй добрій, теплій хаті оковано, 
одурено, кадилами окурено, багряницями закрито і розп’ятієм добито?”, – де 
поет закликає Христа встати на знищення культу, котрим його окружено: 
“Стрепенися та над нами просвітися! Просвітися!.. Будем, брате, з багря-
ниць онучі драти, а з кадил люльки курити, явленими піч топити, кропилами 
будем, брате, нову хату вимітати”. В недавно опублікованих “нецензурних 
місцях” Шевченкового “Щоденника” 1857 р. знаходимо докладніші ілюстра-
ції сих його настроїв. Відвідуючи церкви Нижнього Новгорода, він записує: 
“Ввійшов я до притвору і з перестраху спинився. Мене перестрашило якесь 
препогане чудо-диво, намальоване на триаршинній округлій дошці. Спочат-
ку я думав, що се індійський Ману чи Вишну заблукав до християнського 
капища – поласувати ладану та оливки. Хотів ввійти до самої церкви, коли 
двері відчинились і вийшла пишно, шиковно вбрана пані, вже не дуже свіжа, 
і, звернувшись до намальованого чуда-дива, тричі побожно й кокетно пере-
хрестилась і вийшла. Лицемірка! Ідолопоклонниця! І напевно (грубий вираз 
опущено в друку). І чи одна? Мільйони подібних до неї, безмисних, зіпсованих 
ідолопоклонниць. Де ж християнки? Де християни? Де безплотна ідея добра 
і чистоти? Скорше в шинку, ніж у сих зогиджених, скотських капищах”. А 
потім в Москві, надибавши оригінал образу, що так його злякав в Нижнім, 
він завважує: “Нерукотворний монструальний образ, котрого копія мене ко-
лись перелякала в церкві Георгія, – оригінал сеї індійської огиди (безобразія) 
міститься в соборі і ціниться, як старинність. Можливо, що се оригінальний 
індійський монстр”. При московських проходах читаємо: “Зайшов до собору 
(катедри) послухати архиєрейської півчі. Дивно, чи се з непривички, чи так 
воно й єсть – се певніше, – але в архиєрейській службі з усею її обстано-
вою і взагалі в декорації показалось мені щось тібетське або японське. І при 
сій маріонетковій комедії читається Євангеліє. Найпоганіший контраст!” 
При слідстві, переведенім в 1859 р. про противрелігійні виступи Шевченка, 
коли він їздив по Київщині, шукаючи собі осідку, один селянин розповів, як 
Шевченко перед ним грубо вилаяв “Господа Саваоɵа” і сказав, що вірить 
він тільки в Ісуса Христа.

“Візантійським Саваоɵом” означав він ненависну йому церковну релі-
гію, тимчасом як в Ісусі й Його Матері для нього концентрувалась релігія 
людського, глибоко людського страждання, що була властивим нервом його 
поезії. Як тепло переповідає він легенду про Іржавецьку ікону, про ту “Матір 
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Божу, що плаче за козаками”. А його ода до неї в “Марії” (“Все упованіє 
моє на Тебе, мій пресвітлий раю, на милосердіє Твоє все упованіє моє – на 
Тебе, Мати, возлагаю. Святая сило всіх святих, Пренепорочная, Благая!”). 
Чи не належить вона до найкращих взірців релігійної лірики, які коли-небудь 
бачив світ?

Як поет Шевченко ніколи не постаравсь скристалізувати свого релігійного 
світогляду й звести його до якоїсь системи, тому контрасти між його богохуль-
ними висловами про офіціального Бога і повними щирого релігійного почуття 
висказами, де він говорить про свого власного Бога, – про той “світ ясний, 
невечірній”, що не переставав осявати його душу, – вони збивали з панте-
лику дослідників, які підходили до його ідеології чи його настроїв з занадто 
упрощеною й узькою мірою: атеїст чи православний? Одні записували його 
до деїстів або раціоналістів, інші – до православних чи церковних християн, 
і з здивуванням спинялись перед суперечностями, які з такої класифікації 
виникали. В дійсності маємо в нім одну з відмін того, як бачимо, дуже по-
ширеного в нашій новочасній освіченій верстві, але ріжнорідного і ніколи не 
уодностайненого нецерковного християнства, чи ще ширше – нецерковної 
релігійності. Шевченко як одна з найбільш геніальних, інтуїтивних натур 
нашої суспільності варт з сього погляду пильного і глибокого студіювання1.

Се студіювання, я думаю, вияснить, що Шевченко не переставав бути в 
згоді з собою як такий нецерковний християнин, – і тоді, як він з гнівними 
докорами або глузуваннями звертавсь до церковного Бога, а заразом до 
свого приятеля на вість про понесену ним тяжку родинну утрату писав: “Вір 
глибоко, розумно!” – та сердито насмівався з “паничів”, які занадто легко, 
на його погляд, розправлялися з релігійними, філософічними, історичними і 
національними питаннями (“і ми не ми, і я не я”), – і тоді, як записував у 
свому “Щоденнику” під днем Петра-Павла:

“Сьогодні святкується пам’ять двох найбільших вісників любові й згоди. 
Великий празник в християнськім світі! А у нас колосальне піянство з нагоди 
храму. Ой, святі, великі, верховні апостоли! Коли б ви знали, як ми закаляли, 
як скалічили проголошену вами просту, прекрасну, світлу істину! Ви напро-
рочили лжеучителів і ваше пророцтво справдилось. В святе ім’я ваше так звані 
учителі вселенські побились, наче п’яні мужики на Нікейськім вселенськім 
соборі. В ім’я ваше римські папи обертали кулею земною і в ім’я ваше засно-
вували інквізицію та жахливе автодафе. В ваше ж ім’я ми поклоняємось огид-
ним суздальським ідолам і справляємо на честь вашу препогану вакханалію”.

З інших кирило-методіївців незвичайно інтересний для нашої теми твір 
дав Костомаров – провідник і авторитет Товариства в питаннях історичних, 

1 Досі найважніше, що маємо до сеї справи, – се студія Драгоманова “Шевченко, 
українофіли і соціалізм”, написана з такого, власне, досить упрощеного становища. Деякі 
влучні критичні замітки до неї подав А.Ніковський при київськім виданні 1914 р. (ви-
давництво “Криниця”).

так як Шевченко на релігійнім підкладі розвивав головно мотиви соціального 
протесту. Костомаров зложив для Товариства – для ширення між інтеліген-
цією й народом народну чи національну біблію – “Книгу битія українського 
народу”, що могла б, дійсно, здобути великий вплив на розвій і політичної, 
і релігійної гадки, тільки ж в стадії ще свого останнього редактування була 
захоплена урядом, так що ні одна копія її не пройшла, здається, між грома-
дянство. Замовчано, забуто, і аж в п’ятдесятилітні роковини Шевченкової 
смерті, 1911 р., з’явились перші докладніші відомості про сей твір. Їх зараз же 
цензура сконфіскувала, і тільки 1918 р. опублікований він був в цілості й став 
загальним добром, – вже не знарядом агітації чи релігійного або національного 
виховання, яким мав бути по замислу кирило-методіївців, а тільки історичним 
документом, незвичайно цікавим для історії української релігійної думки. Але 
досі він з сього боку зовсім не роз’яснений, як і загалом мало простудійований, 
через тяжкі обставини українського наукового життя останніх літ.

Не вияснено добре й обсяг власної праці Костомарова над сим твором, 
що носить його ім’я в останній редакції і, без сумніву, багато прийняв в себе 
його поглядів, хоч не раз, мабуть, переходив і через Кирило-Методіївське 
товариство при своїм формуванні (недавно висловлена була гадка, що весь 
революційний зміст сього твору походив від Шевченка). В паперах, захопле-
них урядом, знайшлися й власноручні начерки його, зроблені Костомаровим, 
але досі не прочитані в цілості (письмо Костомарова дуже нечітке). Через се 
не вияснене й інше інтересне питання: що ввійшло до сього твору з польських 
джерел. В “Книзі битія” є багато подібного з аналогічним твором Міцкевича: 
“Книгами народу польського і паломництва польського”, написаними 1833 р. 
і тоді ж опублікованими. Костомаров на допитах оповідав, що йому колись на 
Волині попав до рук дуже подібний український твір під заг. “Подністрянка”, 
і він старавсь дійти, чи був се взірець Міцкевичового твору, чи навпаки – 
перерібка з нього. Сі пояснення він кілька разів давав і міняв на допитах, – 
можливо, що старавсь тим зменшити свою участь в укладанні захопленої у 
нього “Книги битія”, – і досі се питання лишається непроясненим.

В кождім разі маємо редакцію сього твору, яку Кирило-Методіївське 
товариство прийняло за свою сповідь віри і готовило її до розповсюдження, 
коли уряд її захопив. З сього погляду вона має величезний інтерес, можемо 
з неї довідатись, що ті найбільші люди України хотіли дати своїй суспільності 
і народові.

“Книга” починається начерком біблійної історії: “Бог создав світ: небо і 
землю, і населив усякими тварями і поставив над усею тварою чоловіка і казав 
йому плодитися і множитися, і постановив, щоб рід чоловічеський поділився 
на коліна і племена, і кожному колінові і племені дарував край жити, щоб 
кожне коліно і кожне племено шукало Бога, котрий від чоловіка недалеко, і 
покланялись би Йому всі люди і вірували в Нього і любили б Його, і були б 
усі щасливі” і т. д.
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Божу, що плаче за козаками”. А його ода до неї в “Марії” (“Все упованіє 
моє на Тебе, мій пресвітлий раю, на милосердіє Твоє все упованіє моє – на 
Тебе, Мати, возлагаю. Святая сило всіх святих, Пренепорочная, Благая!”). 
Чи не належить вона до найкращих взірців релігійної лірики, які коли-небудь 
бачив світ?

Як поет Шевченко ніколи не постаравсь скристалізувати свого релігійного 
світогляду й звести його до якоїсь системи, тому контрасти між його богохуль-
ними висловами про офіціального Бога і повними щирого релігійного почуття 
висказами, де він говорить про свого власного Бога, – про той “світ ясний, 
невечірній”, що не переставав осявати його душу, – вони збивали з панте-
лику дослідників, які підходили до його ідеології чи його настроїв з занадто 
упрощеною й узькою мірою: атеїст чи православний? Одні записували його 
до деїстів або раціоналістів, інші – до православних чи церковних християн, 
і з здивуванням спинялись перед суперечностями, які з такої класифікації 
виникали. В дійсності маємо в нім одну з відмін того, як бачимо, дуже по-
ширеного в нашій новочасній освіченій верстві, але ріжнорідного і ніколи не 
уодностайненого нецерковного християнства, чи ще ширше – нецерковної 
релігійності. Шевченко як одна з найбільш геніальних, інтуїтивних натур 
нашої суспільності варт з сього погляду пильного і глибокого студіювання1.

Се студіювання, я думаю, вияснить, що Шевченко не переставав бути в 
згоді з собою як такий нецерковний християнин, – і тоді, як він з гнівними 
докорами або глузуваннями звертавсь до церковного Бога, а заразом до 
свого приятеля на вість про понесену ним тяжку родинну утрату писав: “Вір 
глибоко, розумно!” – та сердито насмівався з “паничів”, які занадто легко, 
на його погляд, розправлялися з релігійними, філософічними, історичними і 
національними питаннями (“і ми не ми, і я не я”), – і тоді, як записував у 
свому “Щоденнику” під днем Петра-Павла:

“Сьогодні святкується пам’ять двох найбільших вісників любові й згоди. 
Великий празник в християнськім світі! А у нас колосальне піянство з нагоди 
храму. Ой, святі, великі, верховні апостоли! Коли б ви знали, як ми закаляли, 
як скалічили проголошену вами просту, прекрасну, світлу істину! Ви напро-
рочили лжеучителів і ваше пророцтво справдилось. В святе ім’я ваше так звані 
учителі вселенські побились, наче п’яні мужики на Нікейськім вселенськім 
соборі. В ім’я ваше римські папи обертали кулею земною і в ім’я ваше засно-
вували інквізицію та жахливе автодафе. В ваше ж ім’я ми поклоняємось огид-
ним суздальським ідолам і справляємо на честь вашу препогану вакханалію”.

З інших кирило-методіївців незвичайно інтересний для нашої теми твір 
дав Костомаров – провідник і авторитет Товариства в питаннях історичних, 

1 Досі найважніше, що маємо до сеї справи, – се студія Драгоманова “Шевченко, 
українофіли і соціалізм”, написана з такого, власне, досить упрощеного становища. Деякі 
влучні критичні замітки до неї подав А.Ніковський при київськім виданні 1914 р. (ви-
давництво “Криниця”).

так як Шевченко на релігійнім підкладі розвивав головно мотиви соціального 
протесту. Костомаров зложив для Товариства – для ширення між інтеліген-
цією й народом народну чи національну біблію – “Книгу битія українського 
народу”, що могла б, дійсно, здобути великий вплив на розвій і політичної, 
і релігійної гадки, тільки ж в стадії ще свого останнього редактування була 
захоплена урядом, так що ні одна копія її не пройшла, здається, між грома-
дянство. Замовчано, забуто, і аж в п’ятдесятилітні роковини Шевченкової 
смерті, 1911 р., з’явились перші докладніші відомості про сей твір. Їх зараз же 
цензура сконфіскувала, і тільки 1918 р. опублікований він був в цілості й став 
загальним добром, – вже не знарядом агітації чи релігійного або національного 
виховання, яким мав бути по замислу кирило-методіївців, а тільки історичним 
документом, незвичайно цікавим для історії української релігійної думки. Але 
досі він з сього боку зовсім не роз’яснений, як і загалом мало простудійований, 
через тяжкі обставини українського наукового життя останніх літ.

Не вияснено добре й обсяг власної праці Костомарова над сим твором, 
що носить його ім’я в останній редакції і, без сумніву, багато прийняв в себе 
його поглядів, хоч не раз, мабуть, переходив і через Кирило-Методіївське 
товариство при своїм формуванні (недавно висловлена була гадка, що весь 
революційний зміст сього твору походив від Шевченка). В паперах, захопле-
них урядом, знайшлися й власноручні начерки його, зроблені Костомаровим, 
але досі не прочитані в цілості (письмо Костомарова дуже нечітке). Через се 
не вияснене й інше інтересне питання: що ввійшло до сього твору з польських 
джерел. В “Книзі битія” є багато подібного з аналогічним твором Міцкевича: 
“Книгами народу польського і паломництва польського”, написаними 1833 р. 
і тоді ж опублікованими. Костомаров на допитах оповідав, що йому колись на 
Волині попав до рук дуже подібний український твір під заг. “Подністрянка”, 
і він старавсь дійти, чи був се взірець Міцкевичового твору, чи навпаки – 
перерібка з нього. Сі пояснення він кілька разів давав і міняв на допитах, – 
можливо, що старавсь тим зменшити свою участь в укладанні захопленої у 
нього “Книги битія”, – і досі се питання лишається непроясненим.

В кождім разі маємо редакцію сього твору, яку Кирило-Методіївське 
товариство прийняло за свою сповідь віри і готовило її до розповсюдження, 
коли уряд її захопив. З сього погляду вона має величезний інтерес, можемо 
з неї довідатись, що ті найбільші люди України хотіли дати своїй суспільності 
і народові.

“Книга” починається начерком біблійної історії: “Бог создав світ: небо і 
землю, і населив усякими тварями і поставив над усею тварою чоловіка і казав 
йому плодитися і множитися, і постановив, щоб рід чоловічеський поділився 
на коліна і племена, і кожному колінові і племені дарував край жити, щоб 
кожне коліно і кожне племено шукало Бога, котрий від чоловіка недалеко, і 
покланялись би Йому всі люди і вірували в Нього і любили б Його, і були б 
усі щасливі” і т. д.
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З дальшого наведу отсей образ викривлення християнства:
«Христос-Цар свою кров пролив за свободу роду чоловічого і оставив 

навіки кров свою для питанія вірним... Ученики Його, бідні рибалки, розі-
йшлись по світу і проповідували істину і свободу. І ті, що приймали слово їх, 
стали братами між собою, – чи були преж того панами або невільниками, 
філософами або невченими, – усі стали свобідними кровію Христовою, котру 
зарівно приймали, і просвіщенними світом правди... Тоді імператори з панами 
змовились і сказали поміж собою: “Уже нам не викоренити християнства; під-
німемось на хитрощі, приймемо його самі, перевернемо ученіє Христово так, 
щоб нам добре було, та й обідрімо народ”. І почали царі приймати християнство 
і кажуть: “От бачите, можна бути і християнином, і царем вкупі”. І пани при-
ймали християнство і казали: “От бачите, можна бути і християнином, і паном 
вкупі”. А того не уважали, що мало сього, щоб тільки назваться, бо сказано: 
“Не всяк гляголяй Ми: Господи, Господи! Внидеть в Царство Небесное, но 
творяй волю Отца Моєго”. І піддурили архиєреїв, і попів, і філософів, а ті і 
кажуть: “Істинно так воно єсть, ажеж і Христос сказав: “Воздадите Кесарево 
Кесареви, а Божие Богові”; і апостол говорить: “Всяка власть од Бога”. Так 
уже Господь установив, щоб одні були панами і багатими, а другі були нищими 
і невольниками”. А казали вони неправду...»

Далі вияснюється вибрана роля слов’ян між народами світу, а України 
серед слов’янства: “Племено слов’янське ще до прийнятія віри не йміло ані 
царів, ані панів, і всі були рівні, і не було у них ідолів, і кланялись слов’яни 
одному Богу Вседержителю, ще Його й не знаючи. Як уже просвітились 
старші брати: греки, романці, німці, тоді Господь і до менших братів слов’ян 
послав двох братів Константина і Мефодія, і Духом Святим покрив їх Гос-
подь, і переложили вони на слов’янську мову Святе Письмо, і одправувати 
Службу Божую постановили на тій же мові, якою всі говорили посполу, а 
сього не було ні у романців, ні у німців... І скоро слов’яни приймували віру 
Христову так, як ні один народ не приймував...”

«Не любила Україна ні царя, ні пана, скомпонувала собі козацтво, єсть то 
істеє братство, куди кожний пристаючи був братом других – чи він був преж 
того паном, чи невольником, – аби християнин. І були козаки між собою всі 
рівні, і старшини вибирались на раді, і повинні були слугувати всім по слову 
Христовому, і жадної помпи панської і титула не було між козаками. І поста-
новили вони чистоту християнську держати. Тим старий літописець говорить 
об козаках: “Татьби же і блуд ніже іменуються у них”. І постановило козацтво 
віру святую обороняти і визволяти ближніх своїх з неволі... Бо не хотіла Україна 
іти услід язиков, а держалась закону Божого, і всякий чужестранець, заїхавши 
в Україну, дивувався, що ні в одній стороні на світі так щиро не моляться Богу, 
ніде муж не любив так своєї жони, а діти своїх родителей...»

Щодо самого Костомарова годиться завважити, що свобідним хри-
стиянином зіставсь він пізніше, до кінця днів своїх. В часі найбільшої своєї 

популярності, як професор Петербурзького університету, в 1861 р. попав він 
в прикрий конфлікт з студентством, тоді дуже радикально і противрелігійно 
настроєним в більшості. Споминаючи сей гіркий і незаслужений ним епізод 
в своїй автобіографії, котру диктував в 1875 р. під час сильного фізичного 
і морального упадку, коли йому було заборонено всяку тяжку працю, він з 
сього приводу продиктував цілу сповідь віри, дуже характеристичну для його 
світогляду в останнім періоді життя і творчості (в той час він мав 58 літ, і 
за десять літ пізніше вмер). Я наведу в перекладі виривки з неї, з недавно 
опублікованого повного тексту сеї автобіографії як цікавий документ:

«В сім часі молодіж стала топтати все, до чого молилось старе покоління: 
релігію, державність, моральність, закон, родину, власність, навіть мистец-
тво, поезію, таланти. Все, що вважалось раніше сферою духовного світу, 
відкидалось як трата часу, і сам духовний світ називався мрією. Не може 
бути сумніву, що в усіх отих вищеназваних сферах були все і скрізь темні 
сторони, які викликали розум на критику. Релігія в вульгарнім розумінні схо-
дила на несмачну обрядовість або абсурдне прив’язання до букви релігійних 
символів... Мистецтво, поезія і свобідна наука здебільшого ставали приві-
легієм щасливців миру сього, які експлуатували бідну і невігласну народну 
масу. Песимістичний погляд на людські відносини (який виявляла молодіж 
1860-х рр.) не був і новиною: сам Спаситель Христос дав йому початок для 
своїх прихильників. Його огненна проповідь против фарисеїв була осудом і 
засудом для лицемірства всіх часів. В противність земному величанню владик 
і царів, що вимагали собі поклонів, Спаситель наказав признавати старшим 
над усіма того, хто всім буде слугою... Християнський громадський устрій, 
появлений Христовими прихильниками першого ж дня заснування Христової 
Церкви, коли всі маючі приносили своє майно до ніг апостолів, – такі при-
кмети, які показують, що в дусі християнства був інший принцип громадського 
устрою, і метою Христової проповіді було радикальне відродження людини. 
Але в тім і висота християнської доктрини, що вона, вказуючи людині ідеал, 
з одного боку, не має наміру силою примушувати її приймати сей ідеал на 
землі, а показує тільки дорогу до осягнення його на небі, і саме змагання до 
нього на землі кладе лише умовою здобуття небесного раювання. Христос як 
Богочоловік занадто знав людську натуру і не ставив їй нездійснимих утопій. 
Навпаки, в своїх проповіданнях будучності людства нагадував, що в світі завсі-
ди будуть і війни, і всякі фізичні нещастя, шкідливі матеріальному добробутові 
людини. Через се коли ті сторони, які показували, що християнство вимагає 
від людського суспільства відмінних від раніших умов, підіймали уяву людей, 
що мріяли про переформування людських громад, то, з другого боку, суворий 
і нельстивий осуд Христа про біди, які перешкоджають повному щастю на 
землі, відштовхував їх від Христової віри. Так було на Заході в XVIII в., 
такий же процес проходив і у нас в той час. Наші ліберали відразу зайняли 
позицію, ворожу християнству, всім його догматам і моральним правилам, 
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З дальшого наведу отсей образ викривлення християнства:
«Христос-Цар свою кров пролив за свободу роду чоловічого і оставив 

навіки кров свою для питанія вірним... Ученики Його, бідні рибалки, розі-
йшлись по світу і проповідували істину і свободу. І ті, що приймали слово їх, 
стали братами між собою, – чи були преж того панами або невільниками, 
філософами або невченими, – усі стали свобідними кровію Христовою, котру 
зарівно приймали, і просвіщенними світом правди... Тоді імператори з панами 
змовились і сказали поміж собою: “Уже нам не викоренити християнства; під-
німемось на хитрощі, приймемо його самі, перевернемо ученіє Христово так, 
щоб нам добре було, та й обідрімо народ”. І почали царі приймати християнство 
і кажуть: “От бачите, можна бути і християнином, і царем вкупі”. І пани при-
ймали християнство і казали: “От бачите, можна бути і християнином, і паном 
вкупі”. А того не уважали, що мало сього, щоб тільки назваться, бо сказано: 
“Не всяк гляголяй Ми: Господи, Господи! Внидеть в Царство Небесное, но 
творяй волю Отца Моєго”. І піддурили архиєреїв, і попів, і філософів, а ті і 
кажуть: “Істинно так воно єсть, ажеж і Христос сказав: “Воздадите Кесарево 
Кесареви, а Божие Богові”; і апостол говорить: “Всяка власть од Бога”. Так 
уже Господь установив, щоб одні були панами і багатими, а другі були нищими 
і невольниками”. А казали вони неправду...»

Далі вияснюється вибрана роля слов’ян між народами світу, а України 
серед слов’янства: “Племено слов’янське ще до прийнятія віри не йміло ані 
царів, ані панів, і всі були рівні, і не було у них ідолів, і кланялись слов’яни 
одному Богу Вседержителю, ще Його й не знаючи. Як уже просвітились 
старші брати: греки, романці, німці, тоді Господь і до менших братів слов’ян 
послав двох братів Константина і Мефодія, і Духом Святим покрив їх Гос-
подь, і переложили вони на слов’янську мову Святе Письмо, і одправувати 
Службу Божую постановили на тій же мові, якою всі говорили посполу, а 
сього не було ні у романців, ні у німців... І скоро слов’яни приймували віру 
Христову так, як ні один народ не приймував...”

«Не любила Україна ні царя, ні пана, скомпонувала собі козацтво, єсть то 
істеє братство, куди кожний пристаючи був братом других – чи він був преж 
того паном, чи невольником, – аби християнин. І були козаки між собою всі 
рівні, і старшини вибирались на раді, і повинні були слугувати всім по слову 
Христовому, і жадної помпи панської і титула не було між козаками. І поста-
новили вони чистоту християнську держати. Тим старий літописець говорить 
об козаках: “Татьби же і блуд ніже іменуються у них”. І постановило козацтво 
віру святую обороняти і визволяти ближніх своїх з неволі... Бо не хотіла Україна 
іти услід язиков, а держалась закону Божого, і всякий чужестранець, заїхавши 
в Україну, дивувався, що ні в одній стороні на світі так щиро не моляться Богу, 
ніде муж не любив так своєї жони, а діти своїх родителей...»

Щодо самого Костомарова годиться завважити, що свобідним хри-
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тим більше, що позитивна релігія в формі церкви санкціонувала законність 
усіх установ соціального і політичного побуту з тими темними сторонами, які 
він виявляв. Інтелігентна молодіж наша перейнялась крайньою перевагою 
матеріалістичних доктрин і мотивів... Разом з тим розвивалась гадка, що для 
доброї мети соціальної перебудови не треба перебирати в засобах... Се була 
найчорніша і обурююча сторона сучасного “нігілізму”».

Третій визначний кирило-методіївець Куліш (р. 1817, ум. 1897), в історії 
українського релігійного руху особливо пам’ятно записав своє ім’я перекладом 
Святого Письма. Почавши сю роботу в 1860 р., він, невважаючи на досить 
несприятливі умови, не тільки довів її до кінця – на спілку з І.Пулюєм пере-
клавши всю Біблію, але і здійснив се видання. 1880 р. вийшов Новий Завіт, 
а згодом ціла і українська Біблія вийшла коштом Британського Біблійного 
товариства. Тим була сповнена давня мрія прихильників української культури 
і подвигнення народу.

З сих, власне, головно мотивів, а не виключно релігійних, узявсь за сю 
працю і Куліш. Коли Шевченко між кирило-методіївцями був речником 
передусім домагань соціальних, а Костомаров – історичних українських тра-
дицій, Куліш був проповідником єднання України з Вселюдством на ґрунті 
культури. Світова культура була для нього найвищим добром, провідною ідеєю 
й мірою всіх вартостей своїх і чужих: явищ українського життя в минулому 
і сучасному і всяких міжнаціональних відносин. Він дав яскравий вираз сим 
своїм переконанням в заспіві до “Дзвону”: “У дзвона дзвоню я, До церкви 
скликаю, До церкви вселенської правди. У щирих душ чистих, високих шу-
каю Против гайдамацтва поради. Зберімось, порадьмось, Що маєм робити 
З ордою, що нас облягає, Тіснить, не дає нам культурі служити, Руїнної 
слави жадає. Порадьмося вічем, Як правда, свободним. Руїнні гріхи з себе 
змиймо, І духом незлобним, Умом благородним Культурі спасенній служімо”. 
Вважаючи Біблію, Гомера і Шекспіра трьома фундаментальними каміннями 
сього вселенського храму, він і присвятив велику частину свого життя на те, 
щоб присвоїти їх українському культурному життю.

Так культурна програма нерозривно зливалась для нього з програмою 
релігійною і освітньою. Свої погляди молодих літ на сю справу досить яскраво 
з’ясував він у своїх споминах про Кирило-Методіївський гурток, наведених 
вище. Для часів старості можна навести такі характеристичні уступи з його 
поезій:

Старі жиди буяли в синагогах.
Нові буяють по святих церквах.
І профанують розп’ятого Бога
В своїх ледачих, митарських ділах. 
І завдають Йому новії рани, 
І тернієм новим Йому главу 

Вінчають і, мов чорні врани,
В’їдаються в криваву плоть Йому.
Та не знущаються над Ним так много.
Ба і во “дні великого поста”,
Як в оний день, що з розп’ятого Бога
Створять собі воскресшого Христа.
Воскрес, воскрес! І раді, що не встане 
За тридцять злотих проданий їм Бог,
Очима скорбі й ярості не гляне 
На святотатний і кощунний торг.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
О Спасе, мучений спасенниками злими! 
Покинь їм всі Твої храми і всі каплиці,
З жертвами пишними, наданнями царськими 
І навіть лептою смиренної вдовиці. 
Вселися в храм новий, в храм духа животворний,
Що обіцяв єси создати на руїні,
Нехай почезне в нас жидівський торг тлетворний 
І віра праведна засяє на Вкраїні! 
Я не палю по капищах кадила,
Не чаю від покійників чудес,
Що чернь важкими шатами покрила 
І низвела на торжище з небес. 
Не стукаюсь я до царя й цариці 
У чотирнадцять золотих воріт: 
Про мене, до їх пишної столиці 
Позаростав би вже травою й слід. 
Я атеїст, що знає тільки Бога,
А чорта і святих не признає... 
Ні, не лякайсь, душе моя убога: 
І чорти, і святі про тебе є!

Далі він пояснює, про яких святих і чортів він думає: се носії доброго і 
злого в українській минувшині і сучасності. “Отсе ж, душе, такі твої святії, 
котрих ти чествуєш і любиш, а чорти пекельнії – о світе злочестивий, о світе 
пакосний! – їх повен ти!”

Наближення сотої річниці смерті Сковороди, котру Україна збиралась 
святкувати на початку 1890-х рр., дало Кулішеві привід яскраво зазначити 
своє становище не тільки до самого сього юбілята, а й взагалі до сих “святих 
і чортів”: симпатичних і несимпатичних йому культурних і релігійних течій в 
українській минувшині. (Се цікаво одмітити, що між Кулішем і Сковородою 
було майже рівно сто літ, і він се в сто літ по його смерті, кілька років перед 
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тим більше, що позитивна релігія в формі церкви санкціонувала законність 
усіх установ соціального і політичного побуту з тими темними сторонами, які 
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матеріалістичних доктрин і мотивів... Разом з тим розвивалась гадка, що для 
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своєю смертю, в своїй поемі “Грицько Сковорода” давав погляд на його ді-
яльність, зазначуючи солідарність свою та до певної міри і свого колишнього 
гурта з ідеологією великого “старчика”. Маємо тут немов підсумок століття 
в розвої української релігійної думки):

Чи то ж один бував між нами 
Правдивий, як в Содомі Лот, 
Що і ділами, і словами 
Спасав од пагуби народ? 
Згадаймо з Вишні Іоанна, 
Що й богословством процвітав, 
І в житії був без обмана, 
У вічі правду всім казав. 
Або хоч Іов наш Борецький 
Кому не став би за взірець... 
З тобою, Грицьку, воскресення

Твого народу почалось 
І від непевного спасення, 
Що в голові його верзлось. 
Хвала ж тобі! Ти рідну землю 
Перед потомством оправдив. 
І на путі д’новому врем’ю 
Всіх земляків попередив. 
Ширяй на висоті з орлами,
З тими премудрими мужами,
Що правду бачили святу...

Релігійні шукання в українських масах в XIX в. Відчуження від 
Могилянської, а потім зросійщеної офіціальної церкви, що серед української 
інтелігенції зазначилось уже в другій половині XVIII в., з певним опізненням 
і в менш помітних для нас формах наростало також і серед українських мас. 
Не могло бути інакше. Коли в XVI–XVII в. церковним кругам удалось до 
певної міри наелектризувати сі маси, наблизившися до них, прийнявши народні 
форми та вдаривши і в деякі соціальні та національні струни їх психології, так 
потім, як сі зв’язки стали рватись та завмирати, на місце ентузіазму і охоти 
боротись, страждати за свою народну “батьківську” віру, мусило прийти зне-
охочення до всеї тої казьонщини та мертвеччини, котрою ту віру підмінювано.

Право сільських громад вибирати собі духівників скасовано. На парафії 
стали приходити люди більш освічені, але цілком громаді чужі і до якого-будь 
зближення з нею неохочі. Проходячи зросійщену школу, кандидати на священ-
ство – навіть ті, що вийшли-таки з українського села, відривались від народної 
мови, дивились на неї і на народну українську стихію згорда, народний обряд 
і культуру легковажили. По вказівкам згори, старались викорінювати все, що 
не підходило під московський взірець, а взамін народові нічого позитивного 
не давали, бо сліпо тримались російської книжки й культури, настрашені уря-
довими нагінками і заборонами всякого “українського сепаратизму”. Народна 
мова була вигнана з проповідниці, з школи; не тільки праця громадська, але 
навіть просте зближення до селян, братання з ними було для священика річчю 
небезпечною супроти підозріливості адміністрації та поміщиків, на услугах 
котрим стояла вся нижча російська адміністрація. Духівники водять товари-
ство з дрібними панками, поліційними чинами, крамарями, для сільської ж 
громади у них тільки домагання оплат, бажання якнайбільше взяти з церкви 
й парафії, і сі бажання все зростають і стають утяжливіші для селян в міру 

того, як збільшуються матеріальні потреби сеї духовної верстви. І селянство 
все гостріше відчуває в сій верстві елемент чужий і ворожий, одну з категорій 
визискувачів селянського поту, котра через те так міцно й тримається інших 
паразитських верств та йде на услуги їх і всього ворожого трудовому народові 
режимові, обороняючи його авторитетом церкви і віри.

На церковних верхах сей новий стан речей став добре помітним уже в 
другій половині XVIII в. і викликав критичні замітки Сковороди і Котля-
ревського, потяг до масонства й інші подібні явища. На сільськім споді він 
почав давати себе відчувати та добре при кінці I-ї половини XIX в., коли 
перевелись старі попи й інший клір, який ще тримавсь старих традицій, стали 
напливати вихованці нових шкіл, в тім і чужинці-москалі (уряд умисно дбав 
про відмішування до української духівницької верстви елементу московського: 
головно вони розсідалися по вищих духовних посадах, по багатших міських 
парафіях, але згодом стали займати й кращі сільські). Тож саме в тім часі, як 
в Галичині українська уніятська церква націоналізувалась і зв’язувалась з на-
родним життям, з інтелігенцією і народними масами ріжнородними зв’язками: 
не тільки релігійними, але й національними, культурними, політичними, – за-
вдяки тому, що духовенство під впливами ідей національного відродження 
потягло до народу, до активнішої участі в його політичнім та національнім 
русі, – в Україні Східній якраз помічається сильний рух від офіціальної пра-
вославної церкви і шукання задоволення релігійного почуття поза церквою, 
особливо в тих частях її, де пульс народного життя бився живіше і людність 
була рухливіша й активніша.

В сих шуканнях масам повинні були б прийти в поміч ті свобідні християни 
з інтелігенції, що ставили се своїм завданням в кирило-методіївських проектах, 
як то ми бачили. Але так не сталось. Царський уряд занадто підозріливо й 
уважно запобігав якій-будь пропаганді інтелігенції між народом й перетинав 
їй дороги. Мрії кирило-методіївців про культурну чи освітню роботу між на-
родом надовго зістались утопією. Коли загальні російські умови життя трохи 
й полегшали, з кінцем 1850-х рр., і старі кирило-методіївці вернулись до 
своїх планів освітньої роботи: видавання українських підручників (між ними 
і української Біблії), організації приватних шкіл і под., Міністерство освіти, 
з одного боку, “святіший Синод”, з своєї сторони, Міністерство внутрішніх 
справ з своїх мотивів потрапили так ґрунтовно загальмувати сю справу, що 
вона на ціле півстоліття зісталась без усякого руху, – в тім і справа видання 
української Біблії, що стала здійснятись аж після першої російської революції 
1905 р.

Але й се треба сказати, що серед української інтелігентської верстви не 
було і людей, які мали б охоту, настільки були б заінтересовані релігійною 
справою, аби за неї наражатись на адміністраційні переслідування, процеси, 
заслання і под., що по російським законам загрожували всякій пропаганді, 
зверненій против офіціальної церкви. Не було людей такого бойового тем-
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Не могло бути інакше. Коли в XVI–XVII в. церковним кругам удалось до 
певної міри наелектризувати сі маси, наблизившися до них, прийнявши народні 
форми та вдаривши і в деякі соціальні та національні струни їх психології, так 
потім, як сі зв’язки стали рватись та завмирати, на місце ентузіазму і охоти 
боротись, страждати за свою народну “батьківську” віру, мусило прийти зне-
охочення до всеї тої казьонщини та мертвеччини, котрою ту віру підмінювано.

Право сільських громад вибирати собі духівників скасовано. На парафії 
стали приходити люди більш освічені, але цілком громаді чужі і до якого-будь 
зближення з нею неохочі. Проходячи зросійщену школу, кандидати на священ-
ство – навіть ті, що вийшли-таки з українського села, відривались від народної 
мови, дивились на неї і на народну українську стихію згорда, народний обряд 
і культуру легковажили. По вказівкам згори, старались викорінювати все, що 
не підходило під московський взірець, а взамін народові нічого позитивного 
не давали, бо сліпо тримались російської книжки й культури, настрашені уря-
довими нагінками і заборонами всякого “українського сепаратизму”. Народна 
мова була вигнана з проповідниці, з школи; не тільки праця громадська, але 
навіть просте зближення до селян, братання з ними було для священика річчю 
небезпечною супроти підозріливості адміністрації та поміщиків, на услугах 
котрим стояла вся нижча російська адміністрація. Духівники водять товари-
ство з дрібними панками, поліційними чинами, крамарями, для сільської ж 
громади у них тільки домагання оплат, бажання якнайбільше взяти з церкви 
й парафії, і сі бажання все зростають і стають утяжливіші для селян в міру 

того, як збільшуються матеріальні потреби сеї духовної верстви. І селянство 
все гостріше відчуває в сій верстві елемент чужий і ворожий, одну з категорій 
визискувачів селянського поту, котра через те так міцно й тримається інших 
паразитських верств та йде на услуги їх і всього ворожого трудовому народові 
режимові, обороняючи його авторитетом церкви і віри.

На церковних верхах сей новий стан речей став добре помітним уже в 
другій половині XVIII в. і викликав критичні замітки Сковороди і Котля-
ревського, потяг до масонства й інші подібні явища. На сільськім споді він 
почав давати себе відчувати та добре при кінці I-ї половини XIX в., коли 
перевелись старі попи й інший клір, який ще тримавсь старих традицій, стали 
напливати вихованці нових шкіл, в тім і чужинці-москалі (уряд умисно дбав 
про відмішування до української духівницької верстви елементу московського: 
головно вони розсідалися по вищих духовних посадах, по багатших міських 
парафіях, але згодом стали займати й кращі сільські). Тож саме в тім часі, як 
в Галичині українська уніятська церква націоналізувалась і зв’язувалась з на-
родним життям, з інтелігенцією і народними масами ріжнородними зв’язками: 
не тільки релігійними, але й національними, культурними, політичними, – за-
вдяки тому, що духовенство під впливами ідей національного відродження 
потягло до народу, до активнішої участі в його політичнім та національнім 
русі, – в Україні Східній якраз помічається сильний рух від офіціальної пра-
вославної церкви і шукання задоволення релігійного почуття поза церквою, 
особливо в тих частях її, де пульс народного життя бився живіше і людність 
була рухливіша й активніша.

В сих шуканнях масам повинні були б прийти в поміч ті свобідні християни 
з інтелігенції, що ставили се своїм завданням в кирило-методіївських проектах, 
як то ми бачили. Але так не сталось. Царський уряд занадто підозріливо й 
уважно запобігав якій-будь пропаганді інтелігенції між народом й перетинав 
їй дороги. Мрії кирило-методіївців про культурну чи освітню роботу між на-
родом надовго зістались утопією. Коли загальні російські умови життя трохи 
й полегшали, з кінцем 1850-х рр., і старі кирило-методіївці вернулись до 
своїх планів освітньої роботи: видавання українських підручників (між ними 
і української Біблії), організації приватних шкіл і под., Міністерство освіти, 
з одного боку, “святіший Синод”, з своєї сторони, Міністерство внутрішніх 
справ з своїх мотивів потрапили так ґрунтовно загальмувати сю справу, що 
вона на ціле півстоліття зісталась без усякого руху, – в тім і справа видання 
української Біблії, що стала здійснятись аж після першої російської революції 
1905 р.

Але й се треба сказати, що серед української інтелігентської верстви не 
було і людей, які мали б охоту, настільки були б заінтересовані релігійною 
справою, аби за неї наражатись на адміністраційні переслідування, процеси, 
заслання і под., що по російським законам загрожували всякій пропаганді, 
зверненій против офіціальної церкви. Не було людей такого бойового тем-
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пераменту між кирило-методіївцями, а серед пізніших поколінь українського 
освіченого громадянства все менше ставало взагалі якого-будь інтересу до 
релігійного життя народу, до релігійної чи церковної реформи, релігійного 
виховання і т. д. З мотивів, доволі влучно і повно схарактеризованих Косто-
маровим (див. вище), вона облишала свої колишні релігійні інтереси, в пере-
важній масі ставилась або байдуже, або неприхильно не тільки до офіціальної 
церкви, але взагалі до яких-будь релігійних інтересів, вважаючи за далеко 
важніші, рішаючі інші сторони народного життя і на них тому стараючись 
скупити всю увагу і енергію активних елементів громадянства.

Таким чином, народні маси, в котрих релігійні інтереси тим часом не пе-
режились і домагались якогось позацерковного задоволення, зістались на сім 
полі в сам момент обгострення очевидного сеї потреби без якого-будь проводу 
з боку української інтелігенції. Вони йшли за тими руками, які звідки-небудь 
до них простягались, – як серед української інтелігенції рук українських між 
ними майже не було. З невеликими виїмками інтерес до релігійного життя 
народу був такий малий, що навіть і скільки-небудь повного перегляду сього 
народного релігійного руху (прецікавого навіть з чисто соціологічного ста-
новища) досі не маємо. Тому й мій огляд неминуче мусить мати характер 
доривочний – спинятись лише на явищах більш яскравих і відомих.

Отже, невдоволення з офіціальної церкви було, мабуть, загальне. Але 
тимчасом як й в інших сторонах воно не виходило за чисто пасивні форми 
байдужості, занедбування і под., бували місцями й такі обставини, що давали 
людності виявляти більш активно свої релігійні незадоволення й шукання. 
Такі обставини збігались особливо на території найновішого українського 
заселення: на колишніх “вільностях Війська Запорозького” та кримських во-
лодіннях. Стараючись як хутчій заселити сі землі й інші слабо залюднені краї, 
російський уряд старався звабити сюди й ріжновірців, своїх і закордонних, як 
то часто бувало. Завдяки тому вже в середині XVIII в. на Катеринославщині 
знайшлось гніздо духоборів – раціоналістичної секти з сильною соціальною 
закраскою: дуже критичними поглядами на владу й церковну єрархію; по-
тім її переведено звідси до Таврії, на р. Молочну. На Катеринославщині ж 
з’являється й відгалуження сеї секти: “духовні християни”, або молокани, як 
їх прозвано, – теж виселені потім на р. Молочну. Хоча сі секти розвивались 
головно серед великоросійських пересельців, але захоплювали й українську 
людність, і се доволі характеристично – вони дуже з великим поважанням 
ставились до пам’яті й писань Сковороди.

Ще більше значіння для пізнішого релігійного руху у нас мало пересе-
лення великої маси німців-колоністів з заходу. Виданий в сій справі царський 
маніфест 1763 р. давав західним колоністам незвичайно великі пільги і мате-
ріальні вигоди, спеціально в релігійних справах далеко ідучу толеранцію, тож, 
дійсно, звабив до Росії і на Україну велику кількість членів ріжних конфесій і 
сект. Так в 1780 р. прийшло з Пруссії 228 родин менонітів (перехрещенців) 

і оселилось на даних їм урядом найкращих землях, забраних від Запорозької 
Січі (в тім числі одна з колоній їх осілась на Хортиці, – Шевченко в своїм 
“Посланії” гірко пригадує се, як то тепер “на Січі мудрий німець картопельку 
садить”). В 1790-х рр. прибуло їх ще 118 родин, і вони утворили ще дві групи 
менонітських осель: на р. Молочній і в Маріупольськім пов. Катеринослав-
ської губ. Комуна гуттерів оселилась на Чернігівщині, а потім відси дала свої 
відсадки на Херсонщину. Великі маси німців ріжних конфесій розселились 
на Херсонщині, Бессарабії й Таврії, також і безпосередньо при кінці XVIII 
і в початках XIX в.

Розуміється, українці-селяни, що селились в їх сусідстві, або бували в їх 
осадах в наймах чи на заробітках, багато бачили й чули в релігійних справах 
такого, що мусило робити на них сильне вражіння: і критичні замітки про пра-
вославну церкву, і позитивні приклади, які здавались їм вартими переймання. 
Природно, що серед української людності по тих сторонах виявлялись не тіль-
ки прозеліти тих ріжних сект, але й ініціатори власних аналогічних релігійних 
доктрин. Так, напр., в актах російського Міністерства внутрішніх справ єсть 
“дhло” 1847 р. про “государственного крестьянина” Павлоградського пові-
ту (Катеринославської губ.) Цибу на ім’я, що він відправляє богослуження, 
читає на зібраннях житія святих, себе представляє Божим посланцем, показує 
у себе на тілі знак хреста. Після довгої молитви він завмирав і в сім стані, 
мовив, бачив Бога, святих, ангелів, возносивсь на небо, боровся з нечистою 
силою: так поясняв свої напади, коли в такім непритомнім [стані] схоплювався 
з ліжка, кидавсь, бив кулаками і т. ін. У нього були вже й ученики, незвичайно 
йому віддані. Він учив їх православного духовенства не признавати, нікого не 
кривдити, м’яса не їсти, горілки й вина не пити, бороди не голити.

Але особливий вплив на українську людність німецькі конфесії й секти 
стали виявляти з середини XIX в. Зложились на те ріжні спеціальні об-
ставини і української людності, і тих німецьких колоністів. З одної сторони: 
обросійщення і бюрократизування нижчого духівництва офіціальної церкви, 
або “царської віри”, як її називали люди, і соціальний рух, що попередив ви-
зволення селян (напр., в Київщині в 1855 р. замітний рух серед селян, вони 
ждали, щоб їх писано в козаки, аби звільнитись від панщини). З другого 
боку: в німецьких колоніях зазначився сильний релігійний рух, який виявляв 
себе між іншим і в небувалім перед тим прозелітизмі: шуканні однодумців і 
прихильників для нових своїх релігійних переконань, і то не тільки серед своїх 
земляків, але й серед українців.

Серед німців-євангеликів сильно поширилися в тім часі т. зв. “штунди”: 
гуртки особливо побожних вірних, які не вдоволялись звичайним богослужен-
ням, а збиралися ще в певних годинах (відти і назва “штунди”) для читання 
Святого Письма, співання псалмів і побожних пісень та розмов на релігійні 
теми. Час перенесення сеї практики до тутешніх колоній з Німеччини (де вона 
поширилася ще в XVIII в.) кладуть на друге десятиліття XIX в. – прийшла 
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лодіннях. Стараючись як хутчій заселити сі землі й інші слабо залюднені краї, 
російський уряд старався звабити сюди й ріжновірців, своїх і закордонних, як 
то часто бувало. Завдяки тому вже в середині XVIII в. на Катеринославщині 
знайшлось гніздо духоборів – раціоналістичної секти з сильною соціальною 
закраскою: дуже критичними поглядами на владу й церковну єрархію; по-
тім її переведено звідси до Таврії, на р. Молочну. На Катеринославщині ж 
з’являється й відгалуження сеї секти: “духовні християни”, або молокани, як 
їх прозвано, – теж виселені потім на р. Молочну. Хоча сі секти розвивались 
головно серед великоросійських пересельців, але захоплювали й українську 
людність, і се доволі характеристично – вони дуже з великим поважанням 
ставились до пам’яті й писань Сковороди.

Ще більше значіння для пізнішого релігійного руху у нас мало пересе-
лення великої маси німців-колоністів з заходу. Виданий в сій справі царський 
маніфест 1763 р. давав західним колоністам незвичайно великі пільги і мате-
ріальні вигоди, спеціально в релігійних справах далеко ідучу толеранцію, тож, 
дійсно, звабив до Росії і на Україну велику кількість членів ріжних конфесій і 
сект. Так в 1780 р. прийшло з Пруссії 228 родин менонітів (перехрещенців) 

і оселилось на даних їм урядом найкращих землях, забраних від Запорозької 
Січі (в тім числі одна з колоній їх осілась на Хортиці, – Шевченко в своїм 
“Посланії” гірко пригадує се, як то тепер “на Січі мудрий німець картопельку 
садить”). В 1790-х рр. прибуло їх ще 118 родин, і вони утворили ще дві групи 
менонітських осель: на р. Молочній і в Маріупольськім пов. Катеринослав-
ської губ. Комуна гуттерів оселилась на Чернігівщині, а потім відси дала свої 
відсадки на Херсонщину. Великі маси німців ріжних конфесій розселились 
на Херсонщині, Бессарабії й Таврії, також і безпосередньо при кінці XVIII 
і в початках XIX в.

Розуміється, українці-селяни, що селились в їх сусідстві, або бували в їх 
осадах в наймах чи на заробітках, багато бачили й чули в релігійних справах 
такого, що мусило робити на них сильне вражіння: і критичні замітки про пра-
вославну церкву, і позитивні приклади, які здавались їм вартими переймання. 
Природно, що серед української людності по тих сторонах виявлялись не тіль-
ки прозеліти тих ріжних сект, але й ініціатори власних аналогічних релігійних 
доктрин. Так, напр., в актах російського Міністерства внутрішніх справ єсть 
“дhло” 1847 р. про “государственного крестьянина” Павлоградського пові-
ту (Катеринославської губ.) Цибу на ім’я, що він відправляє богослуження, 
читає на зібраннях житія святих, себе представляє Божим посланцем, показує 
у себе на тілі знак хреста. Після довгої молитви він завмирав і в сім стані, 
мовив, бачив Бога, святих, ангелів, возносивсь на небо, боровся з нечистою 
силою: так поясняв свої напади, коли в такім непритомнім [стані] схоплювався 
з ліжка, кидавсь, бив кулаками і т. ін. У нього були вже й ученики, незвичайно 
йому віддані. Він учив їх православного духовенства не признавати, нікого не 
кривдити, м’яса не їсти, горілки й вина не пити, бороди не голити.

Але особливий вплив на українську людність німецькі конфесії й секти 
стали виявляти з середини XIX в. Зложились на те ріжні спеціальні об-
ставини і української людності, і тих німецьких колоністів. З одної сторони: 
обросійщення і бюрократизування нижчого духівництва офіціальної церкви, 
або “царської віри”, як її називали люди, і соціальний рух, що попередив ви-
зволення селян (напр., в Київщині в 1855 р. замітний рух серед селян, вони 
ждали, щоб їх писано в козаки, аби звільнитись від панщини). З другого 
боку: в німецьких колоніях зазначився сильний релігійний рух, який виявляв 
себе між іншим і в небувалім перед тим прозелітизмі: шуканні однодумців і 
прихильників для нових своїх релігійних переконань, і то не тільки серед своїх 
земляків, але й серед українців.

Серед німців-євангеликів сильно поширилися в тім часі т. зв. “штунди”: 
гуртки особливо побожних вірних, які не вдоволялись звичайним богослужен-
ням, а збиралися ще в певних годинах (відти і назва “штунди”) для читання 
Святого Письма, співання псалмів і побожних пісень та розмов на релігійні 
теми. Час перенесення сеї практики до тутешніх колоній з Німеччини (де вона 
поширилася ще в XVIII в.) кладуть на друге десятиліття XIX в. – прийшла 
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вона сюди з Віртемберга, і в тім часі ще не мала в собі нічого опозиційного 
против церковних лютеранських порядків. В середині ж століття почала про-
тивставлятись лютеранському богослуженню: найбільш гарячі прихильники 
сих “штундів” стали собі легковажити богослуження як річ занадто формаль-
ну, мало спасенну, а більше значіння надавали отсим свобідним зборам, не 
зв’язаним ніяким уставом, так що всі присутні стають їх активними учасни-
ками, а не пасивними слухачами пастора. Пастори почали виступати против 
такого перецінювання “штундових” зборів, поборювати сей рух, але дарма: 
опозиція гострішала й переходила в секту. “Штунди” доводили, що на своїх 
зборах вони просвітляються Святим Духом, стають причасниками вищого 
посвячення, а учасники звичайних богослужень, хоч лютеранських, хоч інших, 
сього посвячення не сподоблюються. Своїх одновірців вони без ріжниці на-
зивали братами і сестрами, до всякого офіціального учительства – пасторів, 
пресвітерів і под. – ставились негативно. Від своїх “братів” вимагали, щоб 
вони не вживали хмільних напитків поза домом та вистерігались інших не-
побожних речей. В 1860-х рр. сей рух змігся дуже значно, поширюючись не 
тільки між лютеранами, але й поміж католиками й сектантами.

В ріжних німецьких сектах в сім часі проходили також глибокі внутрішні 
зміни. Серед гуттерів, напр., ішла тяжка внутрішня боротьба на ґрунті вагань 
між комуністичним ладом, заведеним старими фундаторами секти, і змагання-
ми до індивідуального господарства. Серед менонітів зазначились ріжні течії: 
одні – аналогічні з баптизмом, інші, – навпаки, з більш містичним характе-
ром. Се виявлялось в “скакунстві”: сі “скакуни” під час своїх богослужебних 
зібрань “співали, скакали, зітхали, танцювали і цілувались”, “називали се 
побожними ділами в ім’я Св. Духа і доводили, що вони вже доступили пов-
ної благодаті і живуть, наперед тішачись благодатію безсмертя, бо творять 
громаду праведних”. Таке скакання як засіб релігійного піднесення здавна 
практикували так звані “хлисти” або “люди Божі”, як вони себе називають. 
Тепер воно поширювалось в ріжних формах між німцями і українцями ріжних 
релігійних напрямів.

З другого боку, все се релігійне завірушення став в 1870-х рр. опанову-
вати німецький баптизм, завдяки своїй сильній організації, демократичному 
укладові, високим моральним вимогам, ставленим своїм членам, а передусім, 
розуміється, енергії та місіонерському запалові своїх провідників. Розвинув-
шися в XVII і XVIII в. в Англії і ще більше в Сполучених Державах Америки, 
баптизм в середині XIX в. знайшов гарячих прихильників серед німецьких 
євангеликів, особливо в Пруссії, і звідти, завдяки добре організованому 
місіонерству та видавництву, став захоплювати німецькі колонії України, а 
через них і їх українських прозелітів. Почавши з кінця 1860-х рр., баптистські 
місіонери починають приїздити на Україну, навідувати українців-євангеликів, 
їздити з ними, організувати громади з суголосних євангелицьких елементів.  
З ними зв’язуються далі деякі суголосні євангелицькі течії, що стали від  

1870-х рр. творитись серед російської інтелігенції. Се все надає в 1890– 
1900 рр. баптизмові таку силу, що він не тільки абсорбує майже всі чисто 
євангелицькі елементи, так званих “штундів” (українських), так що вони 
приймають і ім’я баптистів (тільки офіціальні противники далі звуть їх “штун-
дою” або “штундо-баптистами”, з мотивів, які далі будуть пояснені), – але 
і серед інших сект творяться переходові до баптизму течії, як менонітські 
браття-баптисти, штундо-молокани і под. Провідники сект і прихильники 
старини пробували боротись з сими баптистськими течіями, вживали навіть 
насильства против їх прозелітів: в’язнення, биття, звертались до російського 
уряду, обвинувачуючи їх в соціалізмі й інших політичних гріхах, але все ли-
шалося без успіху.

Весь сей релігійний рух, зокрема баптистський, як вже я зазначив, ви-
значавсь великим прозелітизмом, небувалим у старих євангеликів. Старі 
провідники рахувались, крім усього іншого, з вимогами згаданого царського 
маніфесту 1763 р., що, обіцяючи ріжновірцям усякі вигоди, ставив їм умову, 
аби не перетягати на свою віру православних. Тому, хоч між євангелицькими 
пасторами й пресвітерами бували люди, що дбали про релігійне та моральне 
виховання і доохрестного українського селянства, але формально до своєї 
громади їх не приєднували, а, навпаки, наказували заховувати назверх всі 
православні обряди, очевидно, щоб не стягати на себе кар за “совращеніе”. 
Провідники ж нових релігійних течій на се не вважали й не раз навіть ма-
ніфестаційно справляли прилюдні перехрещування українських прозелітів, 
немов бажаючи викликати якнайбільше вражіння.

Та й викликали! Не без гіркого почуття одмічують українці-сучасники 
такі, справді, симптоматичні факти, як, напр., розсліджений катеринослав-
ським судом епізод, як один з провідників менонітських братів Хортицької 
колонії в 1863 р. тут, в Дніпрі-Славуті, на старій Січі, перехрестив на єван-
гельську віру українського парубка, і той потім на допиті заявляв: “Був віри 
православної, а тепер євангельської, до котрої пристав добровільно, і ніякі 
муки не змусять мене від неї відступити!”1

Нагод до навертання не бракувало. Від середини століття широко розви-
вається на нових займанщинах заробітчанство. Українські селяни раз у раз 
стають до роботи у сектантів і євангеликів, і тут при спільнім пожитті, при 
спільнім столі, при спільнім святкуванні неминуче виникають дебати про піст, 
про свята, форми богослуження, ікони і т. ін. Одиниці більш консервативні 
тільки з прикрістю відчувають неможливість в таких умовах додержувати 
правила свого обряду та зносять критичні заміти на його адресу. Настроєні 
більш скептично до офіціальної церкви, навпаки, – з охотою приймають ра-
ціоналістичні уваги про неї і поволі переймаються євангелицькими поглядами. 
Інші знов захоплюються релігійною практикою євангеликів: молитвами, спі-

1 Спомин Б.Познанського, одного з укр. громадян 1860-х рр. в “Київській старині”, 
1884, кн. ХІ, ст. 543.
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вона сюди з Віртемберга, і в тім часі ще не мала в собі нічого опозиційного 
против церковних лютеранських порядків. В середині ж століття почала про-
тивставлятись лютеранському богослуженню: найбільш гарячі прихильники 
сих “штундів” стали собі легковажити богослуження як річ занадто формаль-
ну, мало спасенну, а більше значіння надавали отсим свобідним зборам, не 
зв’язаним ніяким уставом, так що всі присутні стають їх активними учасни-
ками, а не пасивними слухачами пастора. Пастори почали виступати против 
такого перецінювання “штундових” зборів, поборювати сей рух, але дарма: 
опозиція гострішала й переходила в секту. “Штунди” доводили, що на своїх 
зборах вони просвітляються Святим Духом, стають причасниками вищого 
посвячення, а учасники звичайних богослужень, хоч лютеранських, хоч інших, 
сього посвячення не сподоблюються. Своїх одновірців вони без ріжниці на-
зивали братами і сестрами, до всякого офіціального учительства – пасторів, 
пресвітерів і под. – ставились негативно. Від своїх “братів” вимагали, щоб 
вони не вживали хмільних напитків поза домом та вистерігались інших не-
побожних речей. В 1860-х рр. сей рух змігся дуже значно, поширюючись не 
тільки між лютеранами, але й поміж католиками й сектантами.

В ріжних німецьких сектах в сім часі проходили також глибокі внутрішні 
зміни. Серед гуттерів, напр., ішла тяжка внутрішня боротьба на ґрунті вагань 
між комуністичним ладом, заведеним старими фундаторами секти, і змагання-
ми до індивідуального господарства. Серед менонітів зазначились ріжні течії: 
одні – аналогічні з баптизмом, інші, – навпаки, з більш містичним характе-
ром. Се виявлялось в “скакунстві”: сі “скакуни” під час своїх богослужебних 
зібрань “співали, скакали, зітхали, танцювали і цілувались”, “називали се 
побожними ділами в ім’я Св. Духа і доводили, що вони вже доступили пов-
ної благодаті і живуть, наперед тішачись благодатію безсмертя, бо творять 
громаду праведних”. Таке скакання як засіб релігійного піднесення здавна 
практикували так звані “хлисти” або “люди Божі”, як вони себе називають. 
Тепер воно поширювалось в ріжних формах між німцями і українцями ріжних 
релігійних напрямів.

З другого боку, все се релігійне завірушення став в 1870-х рр. опанову-
вати німецький баптизм, завдяки своїй сильній організації, демократичному 
укладові, високим моральним вимогам, ставленим своїм членам, а передусім, 
розуміється, енергії та місіонерському запалові своїх провідників. Розвинув-
шися в XVII і XVIII в. в Англії і ще більше в Сполучених Державах Америки, 
баптизм в середині XIX в. знайшов гарячих прихильників серед німецьких 
євангеликів, особливо в Пруссії, і звідти, завдяки добре організованому 
місіонерству та видавництву, став захоплювати німецькі колонії України, а 
через них і їх українських прозелітів. Почавши з кінця 1860-х рр., баптистські 
місіонери починають приїздити на Україну, навідувати українців-євангеликів, 
їздити з ними, організувати громади з суголосних євангелицьких елементів.  
З ними зв’язуються далі деякі суголосні євангелицькі течії, що стали від  

1870-х рр. творитись серед російської інтелігенції. Се все надає в 1890– 
1900 рр. баптизмові таку силу, що він не тільки абсорбує майже всі чисто 
євангелицькі елементи, так званих “штундів” (українських), так що вони 
приймають і ім’я баптистів (тільки офіціальні противники далі звуть їх “штун-
дою” або “штундо-баптистами”, з мотивів, які далі будуть пояснені), – але 
і серед інших сект творяться переходові до баптизму течії, як менонітські 
браття-баптисти, штундо-молокани і под. Провідники сект і прихильники 
старини пробували боротись з сими баптистськими течіями, вживали навіть 
насильства против їх прозелітів: в’язнення, биття, звертались до російського 
уряду, обвинувачуючи їх в соціалізмі й інших політичних гріхах, але все ли-
шалося без успіху.

Весь сей релігійний рух, зокрема баптистський, як вже я зазначив, ви-
значавсь великим прозелітизмом, небувалим у старих євангеликів. Старі 
провідники рахувались, крім усього іншого, з вимогами згаданого царського 
маніфесту 1763 р., що, обіцяючи ріжновірцям усякі вигоди, ставив їм умову, 
аби не перетягати на свою віру православних. Тому, хоч між євангелицькими 
пасторами й пресвітерами бували люди, що дбали про релігійне та моральне 
виховання і доохрестного українського селянства, але формально до своєї 
громади їх не приєднували, а, навпаки, наказували заховувати назверх всі 
православні обряди, очевидно, щоб не стягати на себе кар за “совращеніе”. 
Провідники ж нових релігійних течій на се не вважали й не раз навіть ма-
ніфестаційно справляли прилюдні перехрещування українських прозелітів, 
немов бажаючи викликати якнайбільше вражіння.

Та й викликали! Не без гіркого почуття одмічують українці-сучасники 
такі, справді, симптоматичні факти, як, напр., розсліджений катеринослав-
ським судом епізод, як один з провідників менонітських братів Хортицької 
колонії в 1863 р. тут, в Дніпрі-Славуті, на старій Січі, перехрестив на єван-
гельську віру українського парубка, і той потім на допиті заявляв: “Був віри 
православної, а тепер євангельської, до котрої пристав добровільно, і ніякі 
муки не змусять мене від неї відступити!”1

Нагод до навертання не бракувало. Від середини століття широко розви-
вається на нових займанщинах заробітчанство. Українські селяни раз у раз 
стають до роботи у сектантів і євангеликів, і тут при спільнім пожитті, при 
спільнім столі, при спільнім святкуванні неминуче виникають дебати про піст, 
про свята, форми богослуження, ікони і т. ін. Одиниці більш консервативні 
тільки з прикрістю відчувають неможливість в таких умовах додержувати 
правила свого обряду та зносять критичні заміти на його адресу. Настроєні 
більш скептично до офіціальної церкви, навпаки, – з охотою приймають ра-
ціоналістичні уваги про неї і поволі переймаються євангелицькими поглядами. 
Інші знов захоплюються релігійною практикою євангеликів: молитвами, спі-

1 Спомин Б.Познанського, одного з укр. громадян 1860-х рр. в “Київській старині”, 
1884, кн. ХІ, ст. 543.
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вами, читанням і толкуванням Св. Письма. Колоністи-німці звичайно добре 
володіють українською мовою1, допускають до своїх зібрань таких наймитів, 
коли бачуть в них людей суголосних, толкують для них Св. Письмо по-
українськи і под. Все се приводить часто до формального прилучення таких 
прозелітів, особливо, коли трапляються люди, які вже перед тим доходили 
до подібних євангелицьких чи свобідно-християнських гадок, і виклади на-
дибаного євангелика-проповідника, тільки в більш ясній і переконуючій формі 
віддавали їм їх власні погляди2.

1 Се не завсіди можна було сказати про православних священиків. Напр., в Рясно-
пільській парафії, звідки пішла українська “штунда”, священиком був грек, такий, що 
навіть по-російськи не вмів, і тільки як уже виникла там “штунда”, прислано на його 
місце іншого.

2 Наведу для прикладу автобіографічне оповідання одного “штундиста” з Уманщини; 
воно належить до пізнішого часу (пристав до “штунди” 1891 р.), але дає доволі типовий 
образ того, як люди приходять до євангелицтва; наводжу в скороченні, але заховуючи 
стиль.

«По смерті батька лишивсь сиротою 17 літ. Релігійно вихований по православному 
зовнішньому обряді. Проводив життя серед грубого окружуючого народу. Головно по-
ручали мені православні церковні обряди: ходити до церкви в неділі й свята, молитися 
Богові і приносити жертви, а Бог за молитви і подаяння віддасть вам. Се я і сповняв: 
замовляв священикові служби й молитви Богові і Матері Божій, – особливо Матері 
Божій, вона заступниця, ходатайка перед Богом за наші гріхи, за визволення від аду. 
Справді, за се кождий не пожалує ні часу, ні трудів. На жадання священика приносили 
Богові жертву, хто що має: хліб, сало, ковбаси, яйця і печених курей, а в пісні дні теж: 
білий хліб, рибу, цукор, мед, яблука, гроші й т. ін. Ставили Богові свічки. Дуже любив 
на криласі читати часи й співати.

Після Служби Божої збираємось гуртом до корчми, там пиячимо, танцюємо, сквер-
нословимо один з другим, співаємо сороміцькі пісні, блудимо, б’ємось, потім судимось, 
а котрий з нас багатший та сильніший, волосних судіїв загодив, той і правий по суду. 
Не раз буває близько від убійства, крадіжі й розпуки. А прийдеш додому й жінка щось 
скаже, і мені покажеться навпротив, – от і почнеш битися з жінкою, а потім зі злості 
і нібито на пакість жінці, що за вчорашнє дорікала, знов починаєш пиячити. Тільки й 
думаєш потім, як від пекла очуняєш, щоб Бог дав дочекати святого посту, причаститись, 
і тим думаєш дістати пробачення гріхів.

Так тяглось моє життя до 28 років. Одного разу довелось мені поїхати на храм на 
друге село до знайомих. Там були ріжні люди: мабуть, віддавались монашим звичаям – 
не пили горілки, не палили люльки, не сквернословили, взагалі мені дуже сподобалось 
їх життя. Познайомився з сими людьми ближче, запросив на храм до себе, вони не 
відмовились. Вони мені пояснили, як треба жити, а що Богові не потрібне. З того часу 
я перестав зноситися з людьми, з котрими моє життя проходило хибно. Перестав я 
вживати горілку, тютюн, сквернословити. Пильно заховував церковні правила не тільки 
в церкві, але й вдома, в свята і неділі читав ріжні житія і акафісти. Так прожив я більше 
року. Приставали до мене інші подібні до мене люди, з котрими я будувався читанням, 
співанням псалмів і т. ін. Іноді ходив до Києва на поклін святим мощам. Відти приносив 
ріжні поучення, роздавав, котрі хотіли. До мене стало приходити більше людей: не тільки 
свої, але і з інших сіл.

Одначе до 1870 р. хоч і траплялись маніфестаційні перехрещування, 
загалом переважала тактика невиявлювання переходів на євангельську віру: 
прозеліти виконували далі головніші церковні обряди й не заявляли про свій 
перехід до якоїсь іншої релігійної організації. В 1870 році наступає зміна 
в сій тактиці: того року “штунди” Ряснопільського благочинія (деканату), 
недалеко Одеси, почавши від свого провідника Ратушного, позносили до 
церкви свої ікони, кажучи, що не хочуть далі давати православним приводи 
до наклепів, нібито вони, “штунди”, непочесно поводяться з своїми іконами. 
А другий провідник українських євангеликів Рябошапка подав архиєреєві 
заяву, що він і його ученики рішились цілком вийти з православної церкви 
з огляду на утиски й гонительства попів і адміністрації. Заразом вислано до 
генерал-губернатора прошення, щоб їм позволено виселитись кудись на степи, 
організувати громаду і поставити школу. Се позволено не було, але се були 

Відкись прийшов на храм до нас якийсь перехожий. Звався Омелянчук. Ми просили 
його пожити у нас. Бував на панахиді, читав Євангеліє, поясняв 23 главу (євангелиста 
Матвія – се улюблена глава “штундистів”, котру вони читають для пропаганди і, толку-
ючи, прикладають до православної церкви сказане Христом про книжників і фарисеїв). 
Ми дуже тішились, що він нам так розумно читав Євангеліє. Прожив у нас Омелянчук 
коло 6 тижнів. Новий священик Василів пізнав його переконання; його вивезли й всадили 
до уманської в’язниці, і по восьми місяцях сидження вислали за те, що він у нас породив 
секту, звану “штунда”. Від того часу ми стали краще приглядатись і розбирати єван-
гельську науку, та справжнього стилю не зрозуміли, але пильно стали йти за Христовою 
наукою. Скоро зрозуміли, чого вона навчає, навіть порозуміли, що він осуджував тих, 
що свого щастя шукають в пості, молитві та обрядах церковних. Перестав і я ходити до 
церкви та обожати матерію. Але головного ми тоді не знали.

Добр. Киселевич (священик) знайшов в нас “штундизм”. Він старавсь розпалювати 
пристрасті наших односельців, і під його впливом вони робили нам багато горя. Забрали 
у нас землю, котру ми виплачували кількадесят літ, не оглядались на родини, котрим 
прийшлось терпіти голод і холод. Все заборонили нам власті (сільські): тримати худобу, 
брати воду, ходити на роботу, на торг, ходити другою улицею. Коли котрийсь з нас пішов 
до другого, власті забирали і садовили за се на два дні до холодної. Волосним судом 
присуджували по 20 ударів (різками).

1892 р. приїхав з Києва урядовець Скворцов (синодальний місіонер) звелів старості 
зібрати нас всіх до сільської школи, багато нас питав, але ми тоді були на відповіді слабі, 
тільки повторяли: “Не мучте нас, ради Бога!” Він сказав нам: “Верніться до церкви, все 
одержите, чого вас позбавили”. Ми тільки відповіли, що не можемо облишити Господа, 
а сповнити закон ваш, котрим ви нас мучите.

1896 р. з’явивсь у мене вдома священик, заявив, що прислав його повітовий на-
чальник довідатись про мої релігійні переконання. Звернувсь до мене і сказав: “Як ви 
іменуєтесь по вірі своїй?” Я відповів йому: “Віри я Ісусової, сердечної”. – “Як ти при-
знаєш священство?” – “Священство – не що інше, як державні урядовці”. – “А святих 
признаєш?” – “Признаю, але їм не молюсь і не кличу в поміч, бо вони догодили Богові 
для себе самих, а ми повинні догоджати Богові добрими ділами для себе”...»

Надруковано в збірці В.Бонч-Бруєвича “Матеріялы къ исторіи русскаго сектантства 
и раскола” (т. I, стор. 52 і далі).
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вами, читанням і толкуванням Св. Письма. Колоністи-німці звичайно добре 
володіють українською мовою1, допускають до своїх зібрань таких наймитів, 
коли бачуть в них людей суголосних, толкують для них Св. Письмо по-
українськи і под. Все се приводить часто до формального прилучення таких 
прозелітів, особливо, коли трапляються люди, які вже перед тим доходили 
до подібних євангелицьких чи свобідно-християнських гадок, і виклади на-
дибаного євангелика-проповідника, тільки в більш ясній і переконуючій формі 
віддавали їм їх власні погляди2.

1 Се не завсіди можна було сказати про православних священиків. Напр., в Рясно-
пільській парафії, звідки пішла українська “штунда”, священиком був грек, такий, що 
навіть по-російськи не вмів, і тільки як уже виникла там “штунда”, прислано на його 
місце іншого.

2 Наведу для прикладу автобіографічне оповідання одного “штундиста” з Уманщини; 
воно належить до пізнішого часу (пристав до “штунди” 1891 р.), але дає доволі типовий 
образ того, як люди приходять до євангелицтва; наводжу в скороченні, але заховуючи 
стиль.

«По смерті батька лишивсь сиротою 17 літ. Релігійно вихований по православному 
зовнішньому обряді. Проводив життя серед грубого окружуючого народу. Головно по-
ручали мені православні церковні обряди: ходити до церкви в неділі й свята, молитися 
Богові і приносити жертви, а Бог за молитви і подаяння віддасть вам. Се я і сповняв: 
замовляв священикові служби й молитви Богові і Матері Божій, – особливо Матері 
Божій, вона заступниця, ходатайка перед Богом за наші гріхи, за визволення від аду. 
Справді, за се кождий не пожалує ні часу, ні трудів. На жадання священика приносили 
Богові жертву, хто що має: хліб, сало, ковбаси, яйця і печених курей, а в пісні дні теж: 
білий хліб, рибу, цукор, мед, яблука, гроші й т. ін. Ставили Богові свічки. Дуже любив 
на криласі читати часи й співати.

Після Служби Божої збираємось гуртом до корчми, там пиячимо, танцюємо, сквер-
нословимо один з другим, співаємо сороміцькі пісні, блудимо, б’ємось, потім судимось, 
а котрий з нас багатший та сильніший, волосних судіїв загодив, той і правий по суду. 
Не раз буває близько від убійства, крадіжі й розпуки. А прийдеш додому й жінка щось 
скаже, і мені покажеться навпротив, – от і почнеш битися з жінкою, а потім зі злості 
і нібито на пакість жінці, що за вчорашнє дорікала, знов починаєш пиячити. Тільки й 
думаєш потім, як від пекла очуняєш, щоб Бог дав дочекати святого посту, причаститись, 
і тим думаєш дістати пробачення гріхів.

Так тяглось моє життя до 28 років. Одного разу довелось мені поїхати на храм на 
друге село до знайомих. Там були ріжні люди: мабуть, віддавались монашим звичаям – 
не пили горілки, не палили люльки, не сквернословили, взагалі мені дуже сподобалось 
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ріжні поучення, роздавав, котрі хотіли. До мене стало приходити більше людей: не тільки 
свої, але і з інших сіл.

Одначе до 1870 р. хоч і траплялись маніфестаційні перехрещування, 
загалом переважала тактика невиявлювання переходів на євангельську віру: 
прозеліти виконували далі головніші церковні обряди й не заявляли про свій 
перехід до якоїсь іншої релігійної організації. В 1870 році наступає зміна 
в сій тактиці: того року “штунди” Ряснопільського благочинія (деканату), 
недалеко Одеси, почавши від свого провідника Ратушного, позносили до 
церкви свої ікони, кажучи, що не хочуть далі давати православним приводи 
до наклепів, нібито вони, “штунди”, непочесно поводяться з своїми іконами. 
А другий провідник українських євангеликів Рябошапка подав архиєреєві 
заяву, що він і його ученики рішились цілком вийти з православної церкви 
з огляду на утиски й гонительства попів і адміністрації. Заразом вислано до 
генерал-губернатора прошення, щоб їм позволено виселитись кудись на степи, 
організувати громаду і поставити школу. Се позволено не було, але се були 

Відкись прийшов на храм до нас якийсь перехожий. Звався Омелянчук. Ми просили 
його пожити у нас. Бував на панахиді, читав Євангеліє, поясняв 23 главу (євангелиста 
Матвія – се улюблена глава “штундистів”, котру вони читають для пропаганди і, толку-
ючи, прикладають до православної церкви сказане Христом про книжників і фарисеїв). 
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Добр. Киселевич (священик) знайшов в нас “штундизм”. Він старавсь розпалювати 
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одержите, чого вас позбавили”. Ми тільки відповіли, що не можемо облишити Господа, 
а сповнити закон ваш, котрим ви нас мучите.

1896 р. з’явивсь у мене вдома священик, заявив, що прислав його повітовий на-
чальник довідатись про мої релігійні переконання. Звернувсь до мене і сказав: “Як ви 
іменуєтесь по вірі своїй?” Я відповів йому: “Віри я Ісусової, сердечної”. – “Як ти при-
знаєш священство?” – “Священство – не що інше, як державні урядовці”. – “А святих 
признаєш?” – “Признаю, але їм не молюсь і не кличу в поміч, бо вони догодили Богові 
для себе самих, а ми повинні догоджати Богові добрими ділами для себе”...»

Надруковано в збірці В.Бонч-Бруєвича “Матеріялы къ исторіи русскаго сектантства 
и раскола” (т. I, стор. 52 і далі).
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початки сформування явної євангелицької української церкви1. Незалежно від 
всяких психологічних мотивів на се, безсумнівно, вплинула агітація прусських 
баптистів, які коло того часу з великою енергією, самопевністю та рішучістю 
заходились приєднувати собі на Україні одновірців та їх організувати. На взір 
баптистських громад німецьких творяться громади, зложені з українців, – в 
тих же формах, з тим же метрикальним діловодством, приймають до вжитку 
баптистські збірники релігійних пісень (на російській мові) і їх (російську) 
релігійну літературу.

По всій очевидності, крім того, що се давало готові форми організації, 
моральну, а почасти й матеріальну підмогу світового євангелицького союзу, 
поміч багатих і впливових великопанських великоруських гуртів, тут мали 
великий вплив міркування, що, проголошуючи себе баптистами, українські 
“штунди” дістануть ті ж права на релігійну толеранцію, які признавались за 
баптистами німецькими. Задля сього вони в переважній більшості годились 
підпорядкувати себе баптистській доктрині, хоч деякі пункти її викликали 
серед них незгоду: напр., більшість не хотіла приймати баптистського пере-
хрещування вже раз хрещених, і в питаннях віри були між “штундами” відміни. 
Проте, з отих тактичних мотивів вони посилались на баптистський катехизм, 
як на свій виклад віри, добиваючись для себе баптистських прав. 

Та якраз сього не хотіли допустити оборонці офіціальної церкви, і на сім 
ґрунті вив’язується завзята війна між оборонцями і противниками єванге-
лицького руху, що протяглась аж до революції 1905 р. Оборонці євангели-
ків доводили, що вони як баптисти повинні користуватись тими ж правами. 
Противники уперто відріжняли їх від баптистів, під назвою“штунди”, або 
“штундо-баптизму”, і відмовляли їм прав на толеранцію, а в кождім разі 
вважали їх підлеглими карам за відступлення від державної релігії. І, дійсно, 
аж до 1905 р. “штунда” все не виходила з-під кар і репресій, а 1894 р. навіть 
окремим указом була зарахована до сект “особливо шкідливих”, і зібрання 
“штундистські” були спеціально заборонені.

Невважаючи на се, українські люди приставали до “штундів” в великій 
кількості: спочатку в 1860-х рр. на Херсонщині, в околиці Одеси і Єлисавет-
ськім пов., трохи згодом – в Полудневій Київщині (принесли сюди “штунду” 
люди, що ходили на заробітки до Херсонщини, особливо з більш інтелігентних 
сільських верств: “шляхти”, “однодворців” тощо). Нарешті, в 1880-х рр. 
вона сильно поширилась в Катеринославщині. Позначалась також в Таврії, 
на Полтавщині, в Чернігівщині, на Волині, Поділлі, Бессарабії. Скільки-не-
будь певного обчислення її приналежників ніколи не було опубліковано, але 

1 Українською я її називаю тому, що її члени були українського походження. Але в 
собі вона не мала нічого українського, як я се вже зазначив, і ще до сього неукраїнського 
характеру її поверну нижче.

не підлягає сумніву, що перед першою світовою війною було сих євангеликів 
українського походження кількасот тисяч1.

Замість заглиблятись до подробиць їх поширення, їх організації, їх  
догматичних відмін, все-таки добре не висвітлених, за краще вважаю опи-
нитись коротенько коло деяких замітніших, більш відомих фігур діячів сього 
цікавого руху.

Перша яскрава постать в історії українського євангелицького руху, яку 
знаємо, – се Онищенко, селянин з села Основи Ряснопільської парафії, 
коло Одеси. Вже в 1850-х рр., ходячи на заробітки до німецьких колоністів 
в сусідстві Ніколаєва, він перейнявсь євангелицькими поглядами, прийняв 
і зверхній вигляд німця-колоніста, перестав ходити до церкви (якийсь час 
живучи між німцями, ходив до їх церкви, але потім залишив і се) і віддавсь 
проповіді. Очевидно, в зв’язку з сим навчивсь і письма, змалку бувши не-
письменним. Сей перелом в його житті ставсь, коли він мав уже 40 літ. Про 
своє навернення оповідає, що спочатку “був скверний”, але, порозумівши 
нікчемність свого життя, став з запалом, до екстазу молитись. «Одного разу 
моливсь я на полі, плакав і кричав: “Господи, просвіти мене, напути мене!” 
Не знаю хто – я сього не бачив – наче зняв з мене одежу, і зробилось мені 
легко, і став я вільний, і пізнав Бога. Другого разу теж моливсь я на полі, 
стояв навколішках і раптом вдарив страшний грім: я затремтів усім тілом 
і почувсь мені голос: “Держись!”». Очевидець, що бачив його при кінці  
1880-х рр., коли йому було 70 рік (отже по літам він ровесник Куліша), 
описує його так: зросту високого, худорлявий, з простодушними, дитячими 
синіми очима. Володіє добре словом і з запалом говорить про свої релігійні 
переконання, роблячи велике вражіння на слухачів. Живе окремо від жінки і 
дітей, сам собі готуючи страву, споряджаючи одіж і взагалі дуже працьовитий. 
На сектантських зібраннях звичайно не буває і не висувається як провідник, 
хоч заживає великої поваги.

Його учеником був Михайло Ратушний з того ж села Основи, один з 
визначніших провідників євангелицького руху 1860–1870-х рр. Від початку 
взяв він провід євангелицької громади свого села, хоч у всім радився з Они-
щенком (Онищенко говорив: “Бог дав мені світ, а Михайлові – розум”); але 
не вдоволяючись роботою в межах свого села, з великим успіхом проповідував 
в сусідніх селах, їздячи під покривкою крамарства. Сучасники відзиваються 

1 Відомості беру головно з праці пок. Зіньківського “Штунда – українська раціо-
налістична секта”, – се старанно зроблений перегляд матеріалу до р. 1890 (головно на 
підставі дисертації священика Рождественського, 1889). Також статті: П.Лебединцева 
“Матеріялы по исторіи возникновенія штунды на югh Россіи”. “Кіевская старина” за 
1884 і 1885 pp.; В.Бородаєвської-Ясевич “Сектантство въ Кіевской губерніи. Баптисты и 
Малеванцы”, 1902 (передруковано і доповнено новішим матеріалом в збірці її ж: “Борба 
за вhру”, 1912). Деякі відомості також в збірці праць IV Місіонерського з’їзду: “Русскіе 
сектанты”, 1911. Натомість мало що цікавого для нас дає простора праця проф. Ґраса 
“Die russischen Sekten”, I–II.
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ськім пов., трохи згодом – в Полудневій Київщині (принесли сюди “штунду” 
люди, що ходили на заробітки до Херсонщини, особливо з більш інтелігентних 
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будь певного обчислення її приналежників ніколи не було опубліковано, але 

1 Українською я її називаю тому, що її члени були українського походження. Але в 
собі вона не мала нічого українського, як я се вже зазначив, і ще до сього неукраїнського 
характеру її поверну нижче.

не підлягає сумніву, що перед першою світовою війною було сих євангеликів 
українського походження кількасот тисяч1.

Замість заглиблятись до подробиць їх поширення, їх організації, їх  
догматичних відмін, все-таки добре не висвітлених, за краще вважаю опи-
нитись коротенько коло деяких замітніших, більш відомих фігур діячів сього 
цікавого руху.

Перша яскрава постать в історії українського євангелицького руху, яку 
знаємо, – се Онищенко, селянин з села Основи Ряснопільської парафії, 
коло Одеси. Вже в 1850-х рр., ходячи на заробітки до німецьких колоністів 
в сусідстві Ніколаєва, він перейнявсь євангелицькими поглядами, прийняв 
і зверхній вигляд німця-колоніста, перестав ходити до церкви (якийсь час 
живучи між німцями, ходив до їх церкви, але потім залишив і се) і віддавсь 
проповіді. Очевидно, в зв’язку з сим навчивсь і письма, змалку бувши не-
письменним. Сей перелом в його житті ставсь, коли він мав уже 40 літ. Про 
своє навернення оповідає, що спочатку “був скверний”, але, порозумівши 
нікчемність свого життя, став з запалом, до екстазу молитись. «Одного разу 
моливсь я на полі, плакав і кричав: “Господи, просвіти мене, напути мене!” 
Не знаю хто – я сього не бачив – наче зняв з мене одежу, і зробилось мені 
легко, і став я вільний, і пізнав Бога. Другого разу теж моливсь я на полі, 
стояв навколішках і раптом вдарив страшний грім: я затремтів усім тілом 
і почувсь мені голос: “Держись!”». Очевидець, що бачив його при кінці  
1880-х рр., коли йому було 70 рік (отже по літам він ровесник Куліша), 
описує його так: зросту високого, худорлявий, з простодушними, дитячими 
синіми очима. Володіє добре словом і з запалом говорить про свої релігійні 
переконання, роблячи велике вражіння на слухачів. Живе окремо від жінки і 
дітей, сам собі готуючи страву, споряджаючи одіж і взагалі дуже працьовитий. 
На сектантських зібраннях звичайно не буває і не висувається як провідник, 
хоч заживає великої поваги.

Його учеником був Михайло Ратушний з того ж села Основи, один з 
визначніших провідників євангелицького руху 1860–1870-х рр. Від початку 
взяв він провід євангелицької громади свого села, хоч у всім радився з Они-
щенком (Онищенко говорив: “Бог дав мені світ, а Михайлові – розум”); але 
не вдоволяючись роботою в межах свого села, з великим успіхом проповідував 
в сусідніх селах, їздячи під покривкою крамарства. Сучасники відзиваються 

1 Відомості беру головно з праці пок. Зіньківського “Штунда – українська раціо-
налістична секта”, – се старанно зроблений перегляд матеріалу до р. 1890 (головно на 
підставі дисертації священика Рождественського, 1889). Також статті: П.Лебединцева 
“Матеріялы по исторіи возникновенія штунды на югh Россіи”. “Кіевская старина” за 
1884 і 1885 pp.; В.Бородаєвської-Ясевич “Сектантство въ Кіевской губерніи. Баптисты и 
Малеванцы”, 1902 (передруковано і доповнено новішим матеріалом в збірці її ж: “Борба 
за вhру”, 1912). Деякі відомості також в збірці праць IV Місіонерського з’їзду: “Русскіе 
сектанты”, 1911. Натомість мало що цікавого для нас дає простора праця проф. Ґраса 
“Die russischen Sekten”, I–II.
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про нього та його ученика і співробітника Болобана з великим признанням 
для їх відваги і витривалості та інших моральних прикмет. Своїм посвяченням, 
проповіддю, лагідністю, богословською вченістю та твердістю в своїх пере-
конаннях вони здобули велику повагу у “штундів”, – признає православний 
історик євангелицького руху свящ. Рождественський. Арештований в 1865 р. 
Ратушний сміливо докоряв духовенству за його користолюбність та немораль-
ність і взагалі ставився твердо і гідно. Завдяки його енергії й здібностям уже 
в 1870 р. було в сій околиці звісно офіціально понад 200 “штундів”, і вона 
зісталась одним з огнищ євангелицького руху.

Згаданий Болобан, Герасим на ім’я, що жив під іменем Витенка в сусід-
стві Основи, був з с. Чаплинки Таращанського пов. (Полуд. Київщина), а 
втік відти, бувши замішаний в справу якогось фальшивого банкнота. Коли 
його відси вислали додому в 1870 р., він і тут скоро знайшов однодумців, між 
іншими навернув місцевого волосного писаря Лясоцького, що завдяки свому 
службовому положенню був дуже корисним для євангелицької пропаганди. 
Відмінно від інших провідників євангелицького руху Болобан поводивсь 
супроти православної церкви дуже войовничо, не раз був арештований за 
“богохульство” та знущання з православних святощів, витримав кілька про-
цесів, але далі працював енергійно і успішно над поширенням євангелицтва 
в своїй околиці, так що десять літ пізніше (1883 р.) в його рідній Чаплинці, 
по офіціальним звідомленням, було вже понад 250 “штундів”, а в сусідній 
Косяківці – теж близько 250. Всього ж по Київській губ. офіціально раховано 
тоді до двох тисяч “штундів”.

Інше сильне огнище “штунди” виникло одночасно в Єлисаветськім пов., 
в Півн. Херсонщині. Проповідником тутешнього руху став Іван Рябошапка, 
селянин з с. Любомирки, роджений коло р. 1830. Описують його як людину, 
видом непоказну, але дуже здібну: “Трохи зігнений, середнього росту, на лиці 
рябий, говорить протягом, голосом приємним”1; замолоду був пастухом, по-
тім ковалем, слюсарем, мірошником; вивчився читати вже не в молодім віці. 
В 1860-х рр. ходив на заробітки по німецьких колоніях і тут познайомився 
з євангелицькою наукою, перейнявся нею і з запалом віддався проповіді. 
«Удаючи з себе апостола, – пише про нього один з ворожих “штунді” іс-
ториків сього руху, – він почав збивати православних, проповідуючи каяття: 
нервовий, блідий на виду, проповідував любомирцям, що вони пропащі люди; 
ходив з Біблією від хати до хати, роблячи сильне вражіння своїми промовами, 
і за короткий час навернув до своєї науки до 20 душ». Ся енергія і проповіді 
1869 р. дали нове огнище євангельства, що заманіфестувало себе прилюдно. 
Коло колонії Альт-Данціґ в присутності української громади спочатку ви-
хрещено в ріці Сугаклеї Юхима Цимбала, потім сей Цимбал, з’їхавши до 
Любомирки, прилюдно перехрестив Рябошапку з його одновірцями, а від Ря-

1 Портрет його видрукуваний в згаданій збірці праць ІV Місіонер. з’їзду.

бошапки прийняв хрещення Ратушний з своєю громадою в 48 душ. З участю 
євангеликів-німців, що приїздили до нього (між ними діяльний проповідник 
прусських баптистів Йоган Пріцкав), Рябошапка, Ратушний і Цимбал після 
сього розвинули ще енергічнішу роботу коло організації й зв’язку розкиданих 
громад і груп одновірців, формуючи з них одностайні баптистські громади, і так 
протягом 1870-х рр. “штунда” раптом виступила на Херсонщині і Київщині 
як визначне явище українського життя, схвилювавши і урядові, і громадські 
українські круги.

Без сумніву, її значіння могло б було стати ще ширшим і глибшим, коли б 
на перешкоді її впливам на широкі круги української людності не стали деякі 
сторони сього євангельського руху і організації євангельських громад.

Передусім їх сектантська виключність і відчуження, проти котрого сто 
літ тому виступав Сковорода. Ті, що приставали чи до баптистської, чи ін-
шої релігійної громади, одночасно розривали всякі моральні зв’язки з своєю 
сільською громадою, замикалися в тіснім крузі інтересів своєї секти, тільки 
на своїх одновірців дивились, як на людей, до всіх неприналежних ставились, 
звичайно, з погордою і огидою, як до брудних, “скверних”, пропащих, вза-
галі виявляли прикрий формалізм і дріб’язковість в моральній оцінці людей: 
хто люльку курить або часом горілку вживає, той уже не може бути добрим 
християнином, і под. Таке відчуження і фарисейство людей викликало в селі 
ворожнечу, яка творила пригожий ґрунт для агітації духовенства і всяких 
поліцейських чинів против сектантів, а се доводило часами до справжніх по-
громів або господарського бойкоту.

Далі, велике роздражнення мусило викликати зневажливе трактування 
всякого іншого, зокрема православного культу; ганьблення церков, таїнств, 
факти знущання з ікон. Після признання толеранції для “штунди”, 1905 р., 
місіонери констатують і з боку євангеликів більш толерантні погляди на право-
славні обряди і форми культу, а навіть певне наближення до них: їх провідники 
вже не поборюють вживання побожних образів, а, навпаки, рекомендують, 
заводять святкування у себе головніших православних свят, вітання “Христос 
воскресе!” і под., з охотою звертаються до церковної літератури, котру давніше 
абсолютно відкидали, і т. ін. Се ослаблює, очевидно, обоюдне напруження, 
але в перших десятиліттях воно бувало не раз дуже гостре.

Нарешті, велике негативне значіння мав (та й має) ненаціональний ха-
рактер євангелицького руху; він весь час проходив в формах великоруських. 
В початках се можна було пояснити тим, що німці-проповідники, місцеві й 
приїжджі з Пруссії, попросту через несвідомість не відріжняли української 
мови від російської і, даючи своїм українським прозелітам Святе Письмо 
на російській мові і російські ж співанники та ріжні побожні писання, щиро 
були переконані, що дають їм літературу на їх рідній мові. Але се потягнулось 
десятками літ. Українські баптисти відокремились з часом від німців в свою 
окрему релігійну організацію, але зістались в одній організації з російськими; 
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1 Портрет його видрукуваний в згаданій збірці праць ІV Місіонер. з’їзду.

бошапки прийняв хрещення Ратушний з своєю громадою в 48 душ. З участю 
євангеликів-німців, що приїздили до нього (між ними діяльний проповідник 
прусських баптистів Йоган Пріцкав), Рябошапка, Ратушний і Цимбал після 
сього розвинули ще енергічнішу роботу коло організації й зв’язку розкиданих 
громад і груп одновірців, формуючи з них одностайні баптистські громади, і так 
протягом 1870-х рр. “штунда” раптом виступила на Херсонщині і Київщині 
як визначне явище українського життя, схвилювавши і урядові, і громадські 
українські круги.

Без сумніву, її значіння могло б було стати ще ширшим і глибшим, коли б 
на перешкоді її впливам на широкі круги української людності не стали деякі 
сторони сього євангельського руху і організації євангельських громад.

Передусім їх сектантська виключність і відчуження, проти котрого сто 
літ тому виступав Сковорода. Ті, що приставали чи до баптистської, чи ін-
шої релігійної громади, одночасно розривали всякі моральні зв’язки з своєю 
сільською громадою, замикалися в тіснім крузі інтересів своєї секти, тільки 
на своїх одновірців дивились, як на людей, до всіх неприналежних ставились, 
звичайно, з погордою і огидою, як до брудних, “скверних”, пропащих, вза-
галі виявляли прикрий формалізм і дріб’язковість в моральній оцінці людей: 
хто люльку курить або часом горілку вживає, той уже не може бути добрим 
християнином, і под. Таке відчуження і фарисейство людей викликало в селі 
ворожнечу, яка творила пригожий ґрунт для агітації духовенства і всяких 
поліцейських чинів против сектантів, а се доводило часами до справжніх по-
громів або господарського бойкоту.

Далі, велике роздражнення мусило викликати зневажливе трактування 
всякого іншого, зокрема православного культу; ганьблення церков, таїнств, 
факти знущання з ікон. Після признання толеранції для “штунди”, 1905 р., 
місіонери констатують і з боку євангеликів більш толерантні погляди на право-
славні обряди і форми культу, а навіть певне наближення до них: їх провідники 
вже не поборюють вживання побожних образів, а, навпаки, рекомендують, 
заводять святкування у себе головніших православних свят, вітання “Христос 
воскресе!” і под., з охотою звертаються до церковної літератури, котру давніше 
абсолютно відкидали, і т. ін. Се ослаблює, очевидно, обоюдне напруження, 
але в перших десятиліттях воно бувало не раз дуже гостре.

Нарешті, велике негативне значіння мав (та й має) ненаціональний ха-
рактер євангелицького руху; він весь час проходив в формах великоруських. 
В початках се можна було пояснити тим, що німці-проповідники, місцеві й 
приїжджі з Пруссії, попросту через несвідомість не відріжняли української 
мови від російської і, даючи своїм українським прозелітам Святе Письмо 
на російській мові і російські ж співанники та ріжні побожні писання, щиро 
були переконані, що дають їм літературу на їх рідній мові. Але се потягнулось 
десятками літ. Українські баптисти відокремились з часом від німців в свою 
окрему релігійну організацію, але зістались в одній організації з російськими; 
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заховали російську мову в богослуженні і російське Святе Письмо і по тім, 
як на Україні урядом було допущене українське і взагалі українська мова 
перестала бути чимсь страшним і дивним. Які були причини сього російства 
в організації, яка в величезній більшості складалася з українських селян, – се 
не зовсім ясно: чи були тут мотиви опортуністичні – надії, що при російськім 
характері євангелицтво скорше доб’ється толеранції (“за обрусеніє”), чи по-
гірдливі погляди на українську мову як “некультурну”, – в кождім разі се 
російство відривало євангелицький рух від українського життя і українського 
відродження дуже некорисно.

Стільки про “штунду” або євангелицтво в тіснішім значінні (“христіан 
евангельскаго исповhданія, пріемлющих водное крещеніе по вhрh”, – як вони 
себе кінець кінцем проголосили). Спинимось тепер ще на інших релігійних 
течіях, які характеризують сі шукання українських мас.

З них найяскравіше і найкраще досліджене так зване “мальованство”, що 
вважається, – я думаю, що справедливо, – за прояв певного незадоволення 
євангелицтвом “штундистського” або баптистського напрямку, тому що він 
занадто скоро і безоглядно вложився в готові, ззовні принесені догматичні 
рамці, і в сій формі, з своїм сухуватим раціоналізмом, не відповідав підвище-
ним настроям людей, що раз пустившись шукати, не так легко вдоволяються 
“готовеньким”1. В кождім разі се дуже інтересне явище нашого життя, і 

1 Знавець сектантського руху, приятель Льва Толстого, П.Бірюков в своїй брошурі 
“Мальованці” (написана була в 1904 р. як поклик за визволення Мальованого з казанської 
лічниці-в'язниці, вийшла 1907 р. вже після його визволення) так характеризує цей процес:

«В темній селянській масі релігійне визволення іде в парі з напруженим шуканням 
правої віри – віри Христової. Шукач, письменний чи ні, попадає на Євангеліє, і світ 
Христової науки яскравим світлом освітлює йому завдання життя; він рішається всту-
пити на новий тяжкий шлях, відступає від церкви і сим накликає на себе множество 
прикростей. Стрічає проповідника, який, так, як він, ненавидить православну церкву, 
так, як і він, любить Євангеліє; приносить йому несподівану радісну вість, що таких 
людей багато, вони, подібно, як перші християни, живуть одним тілом і одною душею, 
сходяться свобідно і, зрозуміло, славити Бога, і помагають навзаєм в роботящім жит-
ті. Шукач знаходить все, що йому потрібно на найближчий час, і пристає до громади 
євангелицьких християн, найчастіше баптистів. Багато людей, слабшої волі і занадто 
пригнетених, на сім першім ступені лишається й проживає все життя. Але інші, сильніші, 
йдуть далі. Захоплені новим оточенням, вони начебто почувають повне вдоволення, але 
скоро починають помічати, що над душею їх затяжіло нове ярмо – догмат, і життя їх 
зв’язане новими путами – авторитетом провідників і звичаями їх громади, котрі вони 
не всі можуть прийняти з легким серцем. І от заспокоєний на якийсь час шукач знов 
відпадає від ц е р к в и, хоч і протестантської, а все-таки церкви-організації, що вимагає 
від нього підпорядкування його духової істоти зовнішнім правилам. Нове визволення, 
певно, зв’язане з новими стражданнями, але їх ніколи не боїться людина, як стремить 
до ідеалу з твердою вірою до нього.

Таку переходову стадію руського сектантства дає баптизм і подібні до нього єван-
гелицькі церкви. А “мальованщина” показує один з прикладів того, як люди, виросши 
за сю переходову стадію, ідуть далі шляхом свободи духу».

характеристичне: не стоїть одиноко, а має ріжні аналогічні варіанти, тільки 
менш досліджені і менш виразисті.

Фундатором сеї секти був Кіндрат Мальований, міщанин міста Таращі 
(Полуд. Київщина), роджений десь р. 1844. Походив з бідної родини, не 
вчився (читати й писати теж не вмів), ремеслом – колодій. До 40 літ життя вів 
звичайне життя, досить пив і, видимо, знервувався: мав напади, безсонницю, 
неврастенічну нудьгу, тратив охоту до життя. На 40 році ближче познайомився 
з “штундистами”, пристав до їх віри і при величезнім здвизі народу, поліції та 
ін. був перехрещений в однім селі свого повіту. Після сього він зовсім пере-
став пити, змінив дотеперішнє життя і з запалом віддався євангелицькому 
богослуженню, доходячи до екстази, яка між іншим виявлялася в нервовім 
тремтінні і галюцинаціях. Київський психіатр проф. Сікорський, що з дору-
чення адміністрації в 1892 р. на місці оглядав Мальованого та його одновірців 
і збирав відомості про постання сеї секти, поясняв сі пригоди Мальованого 
його давнішим, одідиченим алкоголізмом, що полишив по собі такий нахил 
до нервового подражнення і екзальтації. Він каже, що по кількох роках по 
своїм наверненні, приблизно в 1889–1890, Мальований під час молитви став 
відчувати запахи, незвичайно приємні, з якими не можуть зрівнятись ніякі 
пахощі землі, і Мальований пояснив се як знак наближення Св. Духа, що се 
запах Св. Духа. Скоро по тім він став відчувати під час молитви особливу 
радість, зв’язану з почуттям незвичайної легкості тіла. Йому здавалось, що він 
підноситься, так що несвідомо для себе під час молитви став підносити руки 
догори, немов щоб приладитись до сього піднесення, і присутні, мовляв він, 
бачили, як він підносився над землею на яких 20 центиметрів. Під час молит-
ви і піднесення рук у нього стали трястися руки, а далі сі дрощі і конвульсії 
перейшли й на інші часті тіла. Мальований толкував се тим, що се Дух Св. 
вступає до нього, бо сі рухи відбувались без його волі. Сі дрощі-конвульсії 
робили сильне вражіння на присутніх, і коли він починав “трястись”, як вони 
се називали, у деяких, особливо жінок, починались подібні конвульсії.

Під впливом сих явищ і міркувань Мальований і його однодумці почина-
ють все далі відходити від “штунди” (баптизму). По словам його і його сім’ї 
в сім напрямі вплинула на нього також знайомість з сектантами-містиками 
(ближче незвісної секти з села Скибина), що приїздили до Таращі, прові-
дуючи своїх однодумців, всаджених до в’язниці в Таращі перед висилкою на 
Кавказ. Мальований перейнявсь їх містичними поглядами і, зневірившися в 
баптизмі, став з чотирма баптистами-однодумцями студіювати Св. Письмо. 
Се студіювання привело його до переконання, що всі оповідання Нового 
Завіту – тільки алегорії, які приготовлюють людей до прийняття будучого 
Спасителя, що має ще прийти, і нарешті, – чи він сам, чи його однодумці, – 
прийшли до висновку, що сей Спаситель, Божий Первенець, – се, власне, 
Мальований. Доказами чи “свідетельствами” того вважались отсі піднесення 
в повітря Мальованого, запевнювані його однодумцями, згадані пахощі і поява 
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заховали російську мову в богослуженні і російське Святе Письмо і по тім, 
як на Україні урядом було допущене українське і взагалі українська мова 
перестала бути чимсь страшним і дивним. Які були причини сього російства 
в організації, яка в величезній більшості складалася з українських селян, – се 
не зовсім ясно: чи були тут мотиви опортуністичні – надії, що при російськім 
характері євангелицтво скорше доб’ється толеранції (“за обрусеніє”), чи по-
гірдливі погляди на українську мову як “некультурну”, – в кождім разі се 
російство відривало євангелицький рух від українського життя і українського 
відродження дуже некорисно.

Стільки про “штунду” або євангелицтво в тіснішім значінні (“христіан 
евангельскаго исповhданія, пріемлющих водное крещеніе по вhрh”, – як вони 
себе кінець кінцем проголосили). Спинимось тепер ще на інших релігійних 
течіях, які характеризують сі шукання українських мас.

З них найяскравіше і найкраще досліджене так зване “мальованство”, що 
вважається, – я думаю, що справедливо, – за прояв певного незадоволення 
євангелицтвом “штундистського” або баптистського напрямку, тому що він 
занадто скоро і безоглядно вложився в готові, ззовні принесені догматичні 
рамці, і в сій формі, з своїм сухуватим раціоналізмом, не відповідав підвище-
ним настроям людей, що раз пустившись шукати, не так легко вдоволяються 
“готовеньким”1. В кождім разі се дуже інтересне явище нашого життя, і 

1 Знавець сектантського руху, приятель Льва Толстого, П.Бірюков в своїй брошурі 
“Мальованці” (написана була в 1904 р. як поклик за визволення Мальованого з казанської 
лічниці-в'язниці, вийшла 1907 р. вже після його визволення) так характеризує цей процес:

«В темній селянській масі релігійне визволення іде в парі з напруженим шуканням 
правої віри – віри Христової. Шукач, письменний чи ні, попадає на Євангеліє, і світ 
Христової науки яскравим світлом освітлює йому завдання життя; він рішається всту-
пити на новий тяжкий шлях, відступає від церкви і сим накликає на себе множество 
прикростей. Стрічає проповідника, який, так, як він, ненавидить православну церкву, 
так, як і він, любить Євангеліє; приносить йому несподівану радісну вість, що таких 
людей багато, вони, подібно, як перші християни, живуть одним тілом і одною душею, 
сходяться свобідно і, зрозуміло, славити Бога, і помагають навзаєм в роботящім жит-
ті. Шукач знаходить все, що йому потрібно на найближчий час, і пристає до громади 
євангелицьких християн, найчастіше баптистів. Багато людей, слабшої волі і занадто 
пригнетених, на сім першім ступені лишається й проживає все життя. Але інші, сильніші, 
йдуть далі. Захоплені новим оточенням, вони начебто почувають повне вдоволення, але 
скоро починають помічати, що над душею їх затяжіло нове ярмо – догмат, і життя їх 
зв’язане новими путами – авторитетом провідників і звичаями їх громади, котрі вони 
не всі можуть прийняти з легким серцем. І от заспокоєний на якийсь час шукач знов 
відпадає від ц е р к в и, хоч і протестантської, а все-таки церкви-організації, що вимагає 
від нього підпорядкування його духової істоти зовнішнім правилам. Нове визволення, 
певно, зв’язане з новими стражданнями, але їх ніколи не боїться людина, як стремить 
до ідеалу з твердою вірою до нього.

Таку переходову стадію руського сектантства дає баптизм і подібні до нього єван-
гелицькі церкви. А “мальованщина” показує один з прикладів того, як люди, виросши 
за сю переходову стадію, ідуть далі шляхом свободи духу».

характеристичне: не стоїть одиноко, а має ріжні аналогічні варіанти, тільки 
менш досліджені і менш виразисті.

Фундатором сеї секти був Кіндрат Мальований, міщанин міста Таращі 
(Полуд. Київщина), роджений десь р. 1844. Походив з бідної родини, не 
вчився (читати й писати теж не вмів), ремеслом – колодій. До 40 літ життя вів 
звичайне життя, досить пив і, видимо, знервувався: мав напади, безсонницю, 
неврастенічну нудьгу, тратив охоту до життя. На 40 році ближче познайомився 
з “штундистами”, пристав до їх віри і при величезнім здвизі народу, поліції та 
ін. був перехрещений в однім селі свого повіту. Після сього він зовсім пере-
став пити, змінив дотеперішнє життя і з запалом віддався євангелицькому 
богослуженню, доходячи до екстази, яка між іншим виявлялася в нервовім 
тремтінні і галюцинаціях. Київський психіатр проф. Сікорський, що з дору-
чення адміністрації в 1892 р. на місці оглядав Мальованого та його одновірців 
і збирав відомості про постання сеї секти, поясняв сі пригоди Мальованого 
його давнішим, одідиченим алкоголізмом, що полишив по собі такий нахил 
до нервового подражнення і екзальтації. Він каже, що по кількох роках по 
своїм наверненні, приблизно в 1889–1890, Мальований під час молитви став 
відчувати запахи, незвичайно приємні, з якими не можуть зрівнятись ніякі 
пахощі землі, і Мальований пояснив се як знак наближення Св. Духа, що се 
запах Св. Духа. Скоро по тім він став відчувати під час молитви особливу 
радість, зв’язану з почуттям незвичайної легкості тіла. Йому здавалось, що він 
підноситься, так що несвідомо для себе під час молитви став підносити руки 
догори, немов щоб приладитись до сього піднесення, і присутні, мовляв він, 
бачили, як він підносився над землею на яких 20 центиметрів. Під час молит-
ви і піднесення рук у нього стали трястися руки, а далі сі дрощі і конвульсії 
перейшли й на інші часті тіла. Мальований толкував се тим, що се Дух Св. 
вступає до нього, бо сі рухи відбувались без його волі. Сі дрощі-конвульсії 
робили сильне вражіння на присутніх, і коли він починав “трястись”, як вони 
се називали, у деяких, особливо жінок, починались подібні конвульсії.

Під впливом сих явищ і міркувань Мальований і його однодумці почина-
ють все далі відходити від “штунди” (баптизму). По словам його і його сім’ї 
в сім напрямі вплинула на нього також знайомість з сектантами-містиками 
(ближче незвісної секти з села Скибина), що приїздили до Таращі, прові-
дуючи своїх однодумців, всаджених до в’язниці в Таращі перед висилкою на 
Кавказ. Мальований перейнявсь їх містичними поглядами і, зневірившися в 
баптизмі, став з чотирма баптистами-однодумцями студіювати Св. Письмо. 
Се студіювання привело його до переконання, що всі оповідання Нового 
Завіту – тільки алегорії, які приготовлюють людей до прийняття будучого 
Спасителя, що має ще прийти, і нарешті, – чи він сам, чи його однодумці, – 
прийшли до висновку, що сей Спаситель, Божий Первенець, – се, власне, 
Мальований. Доказами чи “свідетельствами” того вважались отсі піднесення 
в повітря Мальованого, запевнювані його однодумцями, згадані пахощі і поява 
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небувало ясних зір, про котрі писали часописі, і, по думці Мальованого, вони 
віщували скорий кінець світу і Страшний Суд.

Відомість про появу “первенця” знайшла широкий відгомін серед укра-
їнської людності, як в самій Таращі, так і в повіті, головно серед людей, які 
побували вже в баптизмі, і так, як Мальований, не задовольнилися ним та 
шукали в своїй уяві і екзальтованому почутті чогось яскравішого. У Мальо-
ваного знайшлось чимало однодумців, які в жовтні 1890 р. формально від-
лучились від баптистських громад, заявивши, що вони живуть “по Духу”, а 
баптисти живуть “по букві” (“Св. Письма” чи “по Євангелію”, як говорили 
про себе самі “штундисти”). Відправивши з Мальованим разом дводенний 
піст і молитву, коли він в екстазі заспівав небувало сильним голосом перед 
ними псалму, вони проголосили його Спасителем і віддали йому поклін, як 
Христові. Мальованого убрали після сього в білі ризи, його кімнату при-
брали і вистелили плахтами і оксамитом (вельветом). Прочани навколішках 
лізли до його хати і, входячи, припадали до ніг “первенця”, і той в екстазі, 
підносячи руки до неба, проповідував духове відродження, любов до людей, 
пророчив скоре Царство Боже, котре мають попередити його страждання як 
Христа, – і все се робило незвичайне вражіння.

Адміністрація занепокоїлась такими успіхами “мальованства”, особливо 
тим, здається, що люди, готовлячись до Страшного Суду, кидали працю, 
розтрачували й за безцінь збували своє добро і под. Мальованого арештували 
й замкнули в київській лікарні для божевільних (так званій Кирилівці), але в 
Таращі се було прийнято тільки як нове потвердження його пророцтва і Бо-
жого посланництва. Адміністрація випустила Мальованого додому, але тут з 
новою силою почались приготування до Страшного Суду і Царства Божого: 
його чекали на м’ясниці 1892 р., потім на Благовіщення – чоловіки й жінки 
вночі серед зими мились в полі, мили дітей, очищаючи тіло на Страшний 
Суд. Тривога пішла знову, весною прибула до Таращі ще небувала комісія 
для розслідження причин сього релігійного руху. Як я вже згадував, одним 
з учасників її був психіатр Сікорський, і опублікував потім відомості про 
“мальованців”1, з котрих я вже дещо подав, а отсе ще подаю, доповнюючи 
іншими джерелами.

1 Оголошене Сікорським звідомлення: “Психопатическая эпидемія 1892 года въ 
Кіевской губерніи” (Київ, 1893) зробило дуже неприємне вражіння в поступових кругах, 
тому що Сікорський поручав владі садити “мальованців” та інших сектантів, які мають 
нервові напади, до лікарень для духовохорих, аби не ширили такої психічної епідемії. 
Гостру критику написав пок. Кониський: “Міщанин Мальований а проф. Сікорський”, 
в львівській “Правді” (1893). Але при певній тенденційності в представленні сього 
релігійного руху в поданих Сікорським відомостях є багато фактичного і цінного, чим 
не можна ніяк помітувати. Для доповнення і випростування його сторонничих помічень 
можуть служити, крім згаданої вже брошури Бірюкова, що подає деякі автентичні мате-
ріали, ще записи пані Бородаєвської в студії про сектантство на Київщині (“Баптисты и 
Малеванцы”, 1902). В згаданій збірці IV Міcіонер. з’їзду єсть небезінтересні відомості 
про “мальованство” після повороту Мальованого з казанської в’язниці.

Віра в близький кінець світу, що становила головний нерв їх релігійного 
світогляду і поводження в житті, відмінно від інших аналогічних доктрин, 
наповняла “мальованців” не страхом, не покаянним і аскетичним настроєм, 
а навпаки, – радісним і святочним. Вони вважали себе вже воскресенними 
Духом, вибраними і оправданими, і тому перебували в підвищенім, радіснім, 
святочнім очікуванні нового блаженного життя. (“Ми воскресли і у нас за-
всіди воскресення!” – казала одна на запитання, чому вони не святкують 
неділі-воскресення). “Вони відчувають безнастанну радість, почувають себе 
щасливими і під впливом свого настрою зчаста відвідують одні одних, про-
гулюються і взагалі проводять будні дні так, як здорова трудова людина при-
викла проводити свято. Всяку гадку про щось неприємне, тяжке, що вимагає 
турботи й напруження, стараються відсунути”. “Їх незвичайна благодушність 
часто переходить в постійно екзальтований радісний настрій, що виявляється 
силою радісних зітхань, викликів, особливою рухливістю, сентиментальністю, 
надмірною ввічливістю, перебільшеним бажанням прислужитися ріжними 
дрібними послугами (напр., поправити убрання чи зачіс сусідові), обіймами 
й подяками з зовсім марних приводів. До сього прилучається балакучість, 
побільшена чутливість, сльози радості, що так же легко приходять, як і легко 
та безслідно зникають”. Святочний, радісний настрій виявляється також в 
пристрасті до гарного убрання, до ласощів (цукру, родзинок, дактилів, по-
маранч і под.), так що багатші навіть наділяють ними бідніших.

Сам кінець світу уявляють вони собі не як кінець земного життя, а як 
якусь кращу форму його, коли люди не будуть уже вмирати, не треба буде 
ні працювати, ні журитись будучиною: все буде упорядковане і віддане до 
вжитку Отцем. Як се станеться? – то знає Отець, “мальованці” ж тільки 
вірять, що так воно буде, що вони, як Божі вибранці, певно доступлять того 
раювання, і тим тішаться. Страшним Судом будуть засуджені люди, які тому 
не вірили, “мальованці” ж уже виведені Отцем з “Єгипту праці”, тішаться 
спочинком, полишаючи працю тим, що не увірили. Вони здебільшого попро-
дали своє майно або роздарували, поля лишили незасіяними, з огляду, що 
Страшний Суд, себто повна зміна вже недалека, а хоч би вона й не прийшла 
до жнив, то Отець однаково якось те все уладнає. Коли їм вказують на не-
можливість обійтись без праці, вони відповідають: “Захочеться працювати, 
буду працювати, не захочеться, – пощо буду себе примушувати?” “Коли 
в моє серце Отець або Дух вложить бажання, я сповню се бажання” і под.

Подібно, як сам Мальований, його одновірці теж відчувають аромат 
Св. Духа, Його голос, почувають незвичайну легкість тіла або його возне-
сення, вбачають отверте небо, чують Божі глаголи і в тім черпають певність 
свого вибранництва і скорого раювання1.

1 Пані Бородаєвська згадує кілька фактів “вознесення” інших місцевих містиків 
з більш сумними закінченнями. Селянин Кривенко, задумуючись над словами Хрис-
та: “Коли я вознесусь, всіх притягну до себе”, – прийняв їх буквально і прийшов до  
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небувало ясних зір, про котрі писали часописі, і, по думці Мальованого, вони 
віщували скорий кінець світу і Страшний Суд.

Відомість про появу “первенця” знайшла широкий відгомін серед укра-
їнської людності, як в самій Таращі, так і в повіті, головно серед людей, які 
побували вже в баптизмі, і так, як Мальований, не задовольнилися ним та 
шукали в своїй уяві і екзальтованому почутті чогось яскравішого. У Мальо-
ваного знайшлось чимало однодумців, які в жовтні 1890 р. формально від-
лучились від баптистських громад, заявивши, що вони живуть “по Духу”, а 
баптисти живуть “по букві” (“Св. Письма” чи “по Євангелію”, як говорили 
про себе самі “штундисти”). Відправивши з Мальованим разом дводенний 
піст і молитву, коли він в екстазі заспівав небувало сильним голосом перед 
ними псалму, вони проголосили його Спасителем і віддали йому поклін, як 
Христові. Мальованого убрали після сього в білі ризи, його кімнату при-
брали і вистелили плахтами і оксамитом (вельветом). Прочани навколішках 
лізли до його хати і, входячи, припадали до ніг “первенця”, і той в екстазі, 
підносячи руки до неба, проповідував духове відродження, любов до людей, 
пророчив скоре Царство Боже, котре мають попередити його страждання як 
Христа, – і все се робило незвичайне вражіння.

Адміністрація занепокоїлась такими успіхами “мальованства”, особливо 
тим, здається, що люди, готовлячись до Страшного Суду, кидали працю, 
розтрачували й за безцінь збували своє добро і под. Мальованого арештували 
й замкнули в київській лікарні для божевільних (так званій Кирилівці), але в 
Таращі се було прийнято тільки як нове потвердження його пророцтва і Бо-
жого посланництва. Адміністрація випустила Мальованого додому, але тут з 
новою силою почались приготування до Страшного Суду і Царства Божого: 
його чекали на м’ясниці 1892 р., потім на Благовіщення – чоловіки й жінки 
вночі серед зими мились в полі, мили дітей, очищаючи тіло на Страшний 
Суд. Тривога пішла знову, весною прибула до Таращі ще небувала комісія 
для розслідження причин сього релігійного руху. Як я вже згадував, одним 
з учасників її був психіатр Сікорський, і опублікував потім відомості про 
“мальованців”1, з котрих я вже дещо подав, а отсе ще подаю, доповнюючи 
іншими джерелами.

1 Оголошене Сікорським звідомлення: “Психопатическая эпидемія 1892 года въ 
Кіевской губерніи” (Київ, 1893) зробило дуже неприємне вражіння в поступових кругах, 
тому що Сікорський поручав владі садити “мальованців” та інших сектантів, які мають 
нервові напади, до лікарень для духовохорих, аби не ширили такої психічної епідемії. 
Гостру критику написав пок. Кониський: “Міщанин Мальований а проф. Сікорський”, 
в львівській “Правді” (1893). Але при певній тенденційності в представленні сього 
релігійного руху в поданих Сікорським відомостях є багато фактичного і цінного, чим 
не можна ніяк помітувати. Для доповнення і випростування його сторонничих помічень 
можуть служити, крім згаданої вже брошури Бірюкова, що подає деякі автентичні мате-
ріали, ще записи пані Бородаєвської в студії про сектантство на Київщині (“Баптисты и 
Малеванцы”, 1902). В згаданій збірці IV Міcіонер. з’їзду єсть небезінтересні відомості 
про “мальованство” після повороту Мальованого з казанської в’язниці.

Віра в близький кінець світу, що становила головний нерв їх релігійного 
світогляду і поводження в житті, відмінно від інших аналогічних доктрин, 
наповняла “мальованців” не страхом, не покаянним і аскетичним настроєм, 
а навпаки, – радісним і святочним. Вони вважали себе вже воскресенними 
Духом, вибраними і оправданими, і тому перебували в підвищенім, радіснім, 
святочнім очікуванні нового блаженного життя. (“Ми воскресли і у нас за-
всіди воскресення!” – казала одна на запитання, чому вони не святкують 
неділі-воскресення). “Вони відчувають безнастанну радість, почувають себе 
щасливими і під впливом свого настрою зчаста відвідують одні одних, про-
гулюються і взагалі проводять будні дні так, як здорова трудова людина при-
викла проводити свято. Всяку гадку про щось неприємне, тяжке, що вимагає 
турботи й напруження, стараються відсунути”. “Їх незвичайна благодушність 
часто переходить в постійно екзальтований радісний настрій, що виявляється 
силою радісних зітхань, викликів, особливою рухливістю, сентиментальністю, 
надмірною ввічливістю, перебільшеним бажанням прислужитися ріжними 
дрібними послугами (напр., поправити убрання чи зачіс сусідові), обіймами 
й подяками з зовсім марних приводів. До сього прилучається балакучість, 
побільшена чутливість, сльози радості, що так же легко приходять, як і легко 
та безслідно зникають”. Святочний, радісний настрій виявляється також в 
пристрасті до гарного убрання, до ласощів (цукру, родзинок, дактилів, по-
маранч і под.), так що багатші навіть наділяють ними бідніших.

Сам кінець світу уявляють вони собі не як кінець земного життя, а як 
якусь кращу форму його, коли люди не будуть уже вмирати, не треба буде 
ні працювати, ні журитись будучиною: все буде упорядковане і віддане до 
вжитку Отцем. Як се станеться? – то знає Отець, “мальованці” ж тільки 
вірять, що так воно буде, що вони, як Божі вибранці, певно доступлять того 
раювання, і тим тішаться. Страшним Судом будуть засуджені люди, які тому 
не вірили, “мальованці” ж уже виведені Отцем з “Єгипту праці”, тішаться 
спочинком, полишаючи працю тим, що не увірили. Вони здебільшого попро-
дали своє майно або роздарували, поля лишили незасіяними, з огляду, що 
Страшний Суд, себто повна зміна вже недалека, а хоч би вона й не прийшла 
до жнив, то Отець однаково якось те все уладнає. Коли їм вказують на не-
можливість обійтись без праці, вони відповідають: “Захочеться працювати, 
буду працювати, не захочеться, – пощо буду себе примушувати?” “Коли 
в моє серце Отець або Дух вложить бажання, я сповню се бажання” і под.

Подібно, як сам Мальований, його одновірці теж відчувають аромат 
Св. Духа, Його голос, почувають незвичайну легкість тіла або його возне-
сення, вбачають отверте небо, чують Божі глаголи і в тім черпають певність 
свого вибранництва і скорого раювання1.

1 Пані Бородаєвська згадує кілька фактів “вознесення” інших місцевих містиків 
з більш сумними закінченнями. Селянин Кривенко, задумуючись над словами Хрис-
та: “Коли я вознесусь, всіх притягну до себе”, – прийняв їх буквально і прийшов до  
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Але, як свідчать пізніші звідомлення місіонерів, сей безжурно-радісний, 
святочний настрій не витримав тяжких проб, які впали на секту, а передусім 
на її провідника. На основі справоздання Сікорського і його товаришів по екс-
пертизі, Мальованого з кількома іншими одновірцями знову взято до київської 
лікарні і протримано у в’язничнім режимі довший час, а потім вивезено далі, 
до Казані, до подібного ж лікарсько-в’язничного закладу, і він просидів там 
12 літ, аж до революційного 1905 р. Хоч і звідти він підтримував зв’язки з 
своїми одновірцями, диктуючи посланія разом з ним замкненому подібному 
ж “первенцеві” великоруського походження, що увірував в Мальованого і 
став ширити “мальованство”, як його “предтеча”, на Півночі, і сі посланія 
піддержували дух наших “мальованців”, проте в настрої й поглядах їх і самого 
Мальованого переходили зміни, які сильно змінили характер секти на ліпше, 
можна б сказати, судячи по тим досить побіжним відомостям, якими розпо-
ряджаємо про се пізніше “мальованство”.

На самого Мальованого, як се пояснюють, мала сильний вплив його зна-
йомість з Іваном Трегубовим, одним з небагатьох українських інтелігентів, 
які заінтересувались не тільки теоретично, але й практично народним релі-
гійним рухом того часу. Як “свобідний християнин” і прихильник поглядів 
Л.Толстого, він причинився теж до перенесення центру ваги в доктрині 
Мальованого з містики на моральну сторону, і опубліковане ним “Приві-
тання Кіндрата Мальованого Руському народові” має вже сильний нахил в 
сю сторону. Мальований останніх літ менше говорить про прихід Христа на 
землю, кінець світу і под., а всю вагу переносить на проповідь згоди, любові 
й свободи та організацію життя у любові і братстві.

Серед “мальованців” теж не помічувано вже такого святочного настрою, 
як колись. Після кількох розчарувань в близькім кінці світу (особливо його 
чекали 1899 р. наслідком пророкувань астрономів про карамболь планет) 

переконання, що се повинно початися від нього. Під час праці йому уявились ангели, і 
один з них почав намовляти його, щоб він скочив долі з підвищення, на котрім працював, 
а буде взятий на небо. Кривенко боявсь розбитись, тоді, – як він се потім толкував, – 
ангели взяли його під руки і він полетів з ними: впав на камінну підлогу і розбивсь. Інший 
сектант, бувший латинник, Янко Манцапура, роздумуючи над тим же текстом, постановив 
вознестись перед усею громадою, і, невважаючи на всі остороги, запевняючи, що у нього 
вже виросли крила, перед усіма кинувся з клуні і забивсь насмерть.

Годиться завважити, що Ковалинський оповідає про переживання Сковороди, подібні 
до “мальованських” почувань. Перейнятий одного разу особливою вдячністю Богові за 
Його опіку, Сковорода, – як він то описував Ковалинському, – відчув він передусім якусь 
свобідність, легкість і надійність, і скупивши коло сього настрою всю волю і бажання, 
почув в собі якийсь незвичайний рух і силу. Раптом якась солодка течія наповнила його 
душу, і вся внутрішність від неї запалала огнем, що почав свій оборот в жилах. Від того 
він почав не ходити, а бігати, захоплений якимсь захватом, не почуваючи у себе ні рук, 
ні ніг, немов зложений з огненного єства, що носилось в просторі “кругобуття”. Світ 
щез, саме тільки почуття любові, певності, спокою і вічності проникало його. Се в сумі 
досить живо віддає такий екстатичний стан.

“мальованці” вернулись до давнішого робочого життя. Але сподівання Цар-
ства Божого жили далі серед них, та у високій мірі втримувалися принципи 
любові, помочі і жертвування. Такі були відзиви. На жаль, вістей про стан 
секти по смерті її провідника, що наступила в 1913 р., у нас нема.

Я спинився ширше на “мальованстві”, тому що воно однодушно призна-
ється найбільш яскравим і оригінальним проявом нашого релігійного руху. 
Коротко лише спинюсь на деяких інших течіях, користуючись головним чином 
спостереженнями пані Бородаєвської, зібраними у названій її збірці. В своїх 
оповіданнях знайомить вона з яскравою постаттю провідника українських “ша-
лапутів” (назва ся значить “баламутів”, людей безглуздих, – так називають 
в народі сих сектантів, котрі самі себе звуть “духовними християнами”). Се 
Дуплій, впливовий проповідник, селянин села Прядівки, на границі Полтав-
ської і Катеринославської губ., котрого пані Бородаєвська відвідувала кілька 
разів за його життя. В контраст радісному настроєві “мальованців” та їх спо-
діванням блаженного життя на землі, тут стрічаємося з суворим аскетизмом, 
самовідреченням і добровільними шуканнями недостатку і страждання на сім 
світі – поруч із проповіддю діяльної любові і співстраждання з людьми, – 
не з самими тільки своїми одновірцями. “Будь смиренням велик, а нищетою 
богат, бо житіє наше на небесах єсть”, – говорив старий Дуплій. І дійсно, він 
доводив своє смирення до того, що перед людьми, які приїздили побачити його 
і поучитись у нього, він, затаюючи своє ім’я, умисно виговорював на Дуплія, 
себто на себе самого, всякі непочесні речі. А в своїм аскетизмі доходив до 
умисного роз’ятрювання на своїм тілі ран і болячок, вважаючи всяку хоробу і 
недомагання тіла за “Божу благодать” і засіб духовного піднесення, по слову 
апостола: “Коли я немоществую, тоді я сильний”.

Догматичній стороні і взагалі ідеології він і його ученики, очевидно, не 
надавали особливого значіння, і формально не відділялись від офіціальної 
церкви. Подібно, як первісна “штунда” була тільки піднесеною формою 
євангелицтва, так і “духовні християни” виходили з бажання більш пильного 
і самовідреченого виконування православної обрядовості, ніж се робиться в 
офіціальній церкві. Вся ж вага покладалася в аскетичнім самовідреченні й до 
можливо найвищої міри доведенім альтруїзмі. Описана Бородаєвською гро-
мадська трапеза, що по заповіту Дуплія справлялась по його смерті щороку 
на Спаса всім селом для всіх странних, убогих, а передусім для дітей, робить, 
дійсно, сильне вражіння своєю стихійною моральною висотою.

“Шалапутами” на Катеринославщині і Херсонщині звуть також так 
зв. “хлистів”, – що самих себе звуть “людьми Божими”, – але се зовсім 
відмінна релігійна течія. З “істинними християнами” типу Дуплія і йому по-
дібних об’єднує наших “хлистів” своєрідний аскетизм: проповідь боротьби 
з натуральними потягами тіла, стримуванням від подружжя, від м’ясива 
суворим пощенням, виреченням усяких забав, крім обрядових співів і тан-
ців, крайнім вичерпуванням фізичних сил всякими епітиміями – карами за 
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Але, як свідчать пізніші звідомлення місіонерів, сей безжурно-радісний, 
святочний настрій не витримав тяжких проб, які впали на секту, а передусім 
на її провідника. На основі справоздання Сікорського і його товаришів по екс-
пертизі, Мальованого з кількома іншими одновірцями знову взято до київської 
лікарні і протримано у в’язничнім режимі довший час, а потім вивезено далі, 
до Казані, до подібного ж лікарсько-в’язничного закладу, і він просидів там 
12 літ, аж до революційного 1905 р. Хоч і звідти він підтримував зв’язки з 
своїми одновірцями, диктуючи посланія разом з ним замкненому подібному 
ж “первенцеві” великоруського походження, що увірував в Мальованого і 
став ширити “мальованство”, як його “предтеча”, на Півночі, і сі посланія 
піддержували дух наших “мальованців”, проте в настрої й поглядах їх і самого 
Мальованого переходили зміни, які сильно змінили характер секти на ліпше, 
можна б сказати, судячи по тим досить побіжним відомостям, якими розпо-
ряджаємо про се пізніше “мальованство”.

На самого Мальованого, як се пояснюють, мала сильний вплив його зна-
йомість з Іваном Трегубовим, одним з небагатьох українських інтелігентів, 
які заінтересувались не тільки теоретично, але й практично народним релі-
гійним рухом того часу. Як “свобідний християнин” і прихильник поглядів 
Л.Толстого, він причинився теж до перенесення центру ваги в доктрині 
Мальованого з містики на моральну сторону, і опубліковане ним “Приві-
тання Кіндрата Мальованого Руському народові” має вже сильний нахил в 
сю сторону. Мальований останніх літ менше говорить про прихід Христа на 
землю, кінець світу і под., а всю вагу переносить на проповідь згоди, любові 
й свободи та організацію життя у любові і братстві.

Серед “мальованців” теж не помічувано вже такого святочного настрою, 
як колись. Після кількох розчарувань в близькім кінці світу (особливо його 
чекали 1899 р. наслідком пророкувань астрономів про карамболь планет) 

переконання, що се повинно початися від нього. Під час праці йому уявились ангели, і 
один з них почав намовляти його, щоб він скочив долі з підвищення, на котрім працював, 
а буде взятий на небо. Кривенко боявсь розбитись, тоді, – як він се потім толкував, – 
ангели взяли його під руки і він полетів з ними: впав на камінну підлогу і розбивсь. Інший 
сектант, бувший латинник, Янко Манцапура, роздумуючи над тим же текстом, постановив 
вознестись перед усею громадою, і, невважаючи на всі остороги, запевняючи, що у нього 
вже виросли крила, перед усіма кинувся з клуні і забивсь насмерть.

Годиться завважити, що Ковалинський оповідає про переживання Сковороди, подібні 
до “мальованських” почувань. Перейнятий одного разу особливою вдячністю Богові за 
Його опіку, Сковорода, – як він то описував Ковалинському, – відчув він передусім якусь 
свобідність, легкість і надійність, і скупивши коло сього настрою всю волю і бажання, 
почув в собі якийсь незвичайний рух і силу. Раптом якась солодка течія наповнила його 
душу, і вся внутрішність від неї запалала огнем, що почав свій оборот в жилах. Від того 
він почав не ходити, а бігати, захоплений якимсь захватом, не почуваючи у себе ні рук, 
ні ніг, немов зложений з огненного єства, що носилось в просторі “кругобуття”. Світ 
щез, саме тільки почуття любові, певності, спокою і вічності проникало його. Се в сумі 
досить живо віддає такий екстатичний стан.

“мальованці” вернулись до давнішого робочого життя. Але сподівання Цар-
ства Божого жили далі серед них, та у високій мірі втримувалися принципи 
любові, помочі і жертвування. Такі були відзиви. На жаль, вістей про стан 
секти по смерті її провідника, що наступила в 1913 р., у нас нема.

Я спинився ширше на “мальованстві”, тому що воно однодушно призна-
ється найбільш яскравим і оригінальним проявом нашого релігійного руху. 
Коротко лише спинюсь на деяких інших течіях, користуючись головним чином 
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переступи правил, і особливо тою “роботою Богові”: обрядовими танцями 
(“радіннями”), що приводять учасників не тільки до екстази, але й до пов-
ного фізичного вичерпання. Сей понурий факірський аскетизм відріжняє, з 
другої сторони, “хлистів” від радісно і святочно настроєних “мальованців”, з 
котрими їх споріднює доволі близько містична ідеологія. Подібно, як і “ма-
льованці”, “хлисти” переконані, що через свою релігійну екстазу (викликану 
релігійними танцями – “радінням”) вони стають носіями Св. Духа, входять 
в безпосередній зв’язок з Богом, нарешті, – можуть втіляти в собі Христа 
(чоловіки) або Богородицю (жінки).

Походження сеї секти дуже заносне: вона була принесена сюди пере-
сельцями з Великоросії (там її початки ведуть з XVII в.). Але в Полудневій 
Україні вона досить одомашнилась, а її псалми мають часом українізований 
вигляд1. Така, напр., заохота до посту:

Прелюбезний наш Спаситель 
На землі за нас страдав, 
По усьому миру, по селам 
I по многим городам: 
От злодіїв був гоним, 
Всі ізбранні йшли за Ним. 
Он распят був на хрестh, 
Сам содержан на постh... 
Попостіться ж по денечку, 
По денечку або й по два, – 
Буде Господу угодно. 
А хто три дні пропоститься,
Гріх во плоті умертвиться. 
А у кого розум твердий,  

Перетерпить день четвертий. 
А хто й п’ятий прострадає, 
Той плотію завладає. 
Духа Свята призивая, 
Перетерпить день шестой. 
Хто ж седмицю попотягне, 
Благодать той получає, 
Душу даром причащає, 
Покаянням очищає. 
Он приносить Христу кров,
Очищаясь жизню внов. 
Богу слава і держава 
Во віки віков. 
Амінь.

Або ось псалма про громаду вірних, або, як то у них зветься, – “корабель”:
Кораблик, кораблик 
Воспливає по синьому морю,
В кораблику корабельщики 
Терплять много горя. 
А вірному молодцю 
Поміч подається, 
Коли вірний молодець 
В обман не дається,
І всі скорбі і печалі 
Терпить, побіждає, 

А сам стоїть в кораблику, 
Рулем управляє, 
Ко Отцу в висоту 
Просьбу посилає: 
“Отець Ти наш милосердний, 
До всіх нас усердний!" 
Якби були всі матроси 
Своїм серцем прості, 
Друг вони на друга 
Моленно взирали, 

1 Мова в записях п. Бородаєвської мішана: в тій самій псалмі одні стихи мають цілком 
великоруський характер, інші – український. Можливо, що записувались вони від людей 
з нахилом до жаргонового мішання обох мов. Ритм також явно помилений місцями, але 
я не поправляю поданих нею текстів.

За любов, за віру
Головушки клали, 
Надежду на Бога 
Всегда б спокладали, 
А земної слави 
Ні в чом не іскали. 
Бо земная слава –
То горка отрава,
Хто з нею спознався, 
Той з Богом розстався.
А нам, сестри-браття, 
Надо хрест терпіти: 
Рай даром не дасться. 
Сам Бог унизився, 

На хресті очутився.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Не знаємо, братці, 
Чи будем видаться 
В послідній часочок? 
Покроють доскою, – 
Що возьмем з собою? 
Наша гордость, цінность 
За нас не заступить 
І грішную душу 
Од мук не откупить! 
Богу слава і держава 
Во віки віков. 
Амінь.

Тяжкий аскетизм “хлистів”, особливо безоглядний і нелюдський щодо 
відносин подружніх і сексуальних1, не дає можності широко розростись їх 
“кораблям”. Тож поруч них і паралельно з ними розвиваються в тих же 
наших сторонах громади “скакунів”, з подібною до “хлистів” містичною 
ідеологією, культом “роботи Богові”, або “радіннями”, з тими ж більш-
менш псалмами, але з дещо легшим аскетичним режимом, напр., без тих 
неможливих постів, що роблять “хлистівство” занадто тяжким для маси. 
“Скакунство” таким чином являється слабшою формою “хлистівства”, і 
“люди Божі” так і дивляться здебільшого на “скакунів”, як на “несовер-
шенних” одновірців. З другого боку, не лишилося без впливу на його по-
ширення серед нашого селянства також і німецьке “скакунство”, що стало 
було ширитися між німецькими евангеликами в середині минулого століття. 
Завдяки тому воно прибрало досить значні розміри між українською люд-
ністю на полудні, тільки що назверх малопомітне, через велику потайність 
їх громад (так само, як і “людей Божих”), та зовнішнє удавання право-
славності. Хоч “скакуни” ікон не шанують, але про око по хатах тримають 
їх. До церкви теж ходять, хоч і дають зрозуміти, що чинять се з примусу. 
Водного хрещення не узнають: по їх гадці, дари Св. Духа здобуваються 
побожним життям, діти ж православних хоч і одержують дари Св. Духа, 
але затрачують через гріховне життя, – бо Дух не може пробувати в “храмі 
гріха”. Супружества по можності уникають, а коли живуть з жінками, то 
без якого-будь обряду. М’яса вживають мало, здебільше живляться стра-
вою молочною та рослинною. Вважають, що через своє побожне життя 
стають “сосудами Св. Духа”, втілюють в собі Христа і под. Отся псалма 
дає короткий виклад їх віри:

1 В “кораблі” не повинно бути подруж, не повинно родитись дітей. Народження 
дитини стягає ганьбу і виключення матері на якийсь час з громади. Найчастіше вагітність 
кінчиться пороненням, наслідком занадто сильного руху на “радіннях”.
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Господь у небо одходив, 
Апостолам говорив: 
Ви, апостоли, пророки, 
Посмотріте по законам 
Та не кланяйтесь іконам, 
Дерев’яним образам, 
Ні їх сліпим глазам,

Ні фіялам, ні кадилам, 
Ні їх кривим водилам
(проповідникам, духовним).
А у нас єсть Господь такой: 
В душу дhйствує Дух Святой. 
Богу слава і держава 
Во віки віков. Амінь.

Такі от головніші напрями, в котрих пішли релігійні шукання української 
народної маси наслідком незадоволення з офіціальної церкви. В подробицях, 
очевидно, панувала та, мабуть, і тепер панує велика ріжнорідність, про котру 
не можемо мати скільки-небудь повного поняття. Та і взагалі про ідеологію, 
інтелектуальний і моральний зміст сих шукань наші відомості дуже загальні 
і, мабуть, часто недокладні, з тих причин, які я вже зазначив. З одного боку, 
замкненість і виключність сих сект та більша чи менша, але завсіди неодмінна в 
деякій мірі таємничість, котрою вони обгортали своє релігійне життя. З другої 
сторони, – мале заінтересування ними української інтелігенції. Аполітичність 
і ненаціональність сект, заносні, російські форми їх культу знеохочували і тих 
дослідників та обсерваторів народного життя, які цінили в нім передусім націо-
нальний зміст, і тих, які вважали єдино важним в данім моменті розбудження 
соціальної й політичної свідомості в масах. В тих формах, які прибрав в тих 
часах український релігійний рух, він здававсь малоцінним, або навіть просто 
шкідним і з одного, і з другого погляду (своєю підчеркованою аполітичністю 
і ненаціональністю). Тому українська інтелігенція в переважній більшості не 
йшла далі протестів против інквізиціонних методів боротьби, против сього 
карання за приналежність чи переходи до сект, кривавих масових розправ 
та всяких негуманних заходів, як відбирання дітей від сектантів, висилка і 
виключення з громад і под.

Була, одначе, хвиля більшого заінтересування сим релігійним рухом; на 
початку 1890-х pp., головно під вражіннями блискучих успіхів баптизму, і 
представники ріжних громадських течій задумувались тоді над можливостями 
його використання, – коли ще характер його не сформувавсь, а головно – не 
усвідомивсь досить ясно. Пр. Драгоманов, як завзятий ворог клерикалізму, 
думав використати його, очевидно, для визволення народних мас з-під впливів 
духовенства і церкви, для спрямування в бік більш радикально-соціальних і 
політичних течій. Він думав, що з такою метою варто викликати подібний 
рух і в Галичині. В його паперах лишився такий начерк ісповідання віри для 
релігійної агітації в Галичині:

“Руське братство.
1. Віримо в Бога, Створителя світу і людей (зачеркнено: Котрий любить 

своє сотворіння і людей).
2. Признаємо посланців Божих, котрі, як Ісус Христос, навчали людей 

любити (зач.: всіх людей), одні одних, як самого себе (зач.: і жити, як брати).

3. Шануємо всяку віру з усяким обрядом (зач.: церковним), коли вони 
ведуть людей до любові, а не до противного.

4. Обіцяємо жити проміж себе, як брати і сестри, і тим приміром, а також 
словом навертати людей усяких вір до нашого братства.

5. Три братчики, зібравшись докупи, можуть уложити собі громаду, 
котра має рішати про всякі свої справи і змовлятись у тих справах з другими 
громадами.

6. Всі громади братчиків з руською мовою (зач.: роблять) вмовляються 
про справи всього Руського братства”.

Походження сього начерку пояснює лист Драгоманова з 25.IV.1891 з 
приводу пересланого йому Павликом селянського листа з Коломийщини: «Чи 
не порадити їм справді формально закласти свого роду “штунду”. Хоч їх там 
3–4, та і Ратушних та Рябошапок на Україні не було більше і працювати 
їм було важче через рос. закони. Нехай би хоч 3–4 ґазди заявили урядові, 
що вони виходять з уніятської церкви і закладають нову – “Руське брат-
ство”. А потім можна буде звести їх з англ., амер. і нім. баптистами і з укр. 
“штундистами”. Основи науки або заповіді такого братства треба викласти 
так, щоб вони цілком не виривали людей з готового ґрунту, і в той же час 
не спиняли поступу. На пробу посилаю 4 пункти, котрі пошліть, куди слід, 
з своїми радами. Про зв’язки з баптистами постараюсь я особисто літом у 
Лондоні, а ще й раніш через переписку».

Павлик у відповідь на се пояснив, що австрійські закони також мало 
толерантні для релігійних новотворень, і се, очевидно, прохолодило план 
Драгоманова, – так здогадується сам Павлик1.

За тих, що інтересувались релігійним рухом зі становища національних 
інтересів у вужчім розумінні слова, знаю пок. Ол. Кониського, що старавсь 
прищепити се заінтересування також і тим молодшим людям, які гуртувались 
коло нього. Серед них було чимало молодих богословів з Київської семінарії та 
Духовної академії, котрим сей релігійний рух був і ближче звісний і ближче їх 
інтересував; між ними бував і згаданий вище Іван Трегубов, також, здається, 
вихованець Київської духовної школи2. Від сього гуртка виходили відомості 
про поступи релігійного руху, що містились в закордонній українській пресі. 
Під його ж впливами зайнявсь історією “штунди” й Трохим Зіньківський і 
забрався, десь р. 1890, до студії, котру мали ми нагоду пізнати. Люта хоро-
ба і передчасна смерть перервала сю працю: одиноку більшу студію про сей 
релігійний рух, яка вийшла з українських кругів. По смерті Зіньківського її 

1 Переписка Драгоманова з Павликом, т. VI, стор. 184 і 287.
2 З українським рухом він був мало зв’язаний і потім, здається, зовсім відійшов від 

нього. Я потім стрів його ім’я як провідника петербурзької громади “свобідних християн”. 
В “основах”своїх, опублікованих 1908 р., ся громада своїми одновірцями проголосила 
м. ін. менонітів, квакерів (квейкрів), духоборів, мальованців, толстовців.
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Господь у небо одходив, 
Апостолам говорив: 
Ви, апостоли, пророки, 
Посмотріте по законам 
Та не кланяйтесь іконам, 
Дерев’яним образам, 
Ні їх сліпим глазам,

Ні фіялам, ні кадилам, 
Ні їх кривим водилам
(проповідникам, духовним).
А у нас єсть Господь такой: 
В душу дhйствує Дух Святой. 
Богу слава і держава 
Во віки віков. Амінь.

Такі от головніші напрями, в котрих пішли релігійні шукання української 
народної маси наслідком незадоволення з офіціальної церкви. В подробицях, 
очевидно, панувала та, мабуть, і тепер панує велика ріжнорідність, про котру 
не можемо мати скільки-небудь повного поняття. Та і взагалі про ідеологію, 
інтелектуальний і моральний зміст сих шукань наші відомості дуже загальні 
і, мабуть, часто недокладні, з тих причин, які я вже зазначив. З одного боку, 
замкненість і виключність сих сект та більша чи менша, але завсіди неодмінна в 
деякій мірі таємничість, котрою вони обгортали своє релігійне життя. З другої 
сторони, – мале заінтересування ними української інтелігенції. Аполітичність 
і ненаціональність сект, заносні, російські форми їх культу знеохочували і тих 
дослідників та обсерваторів народного життя, які цінили в нім передусім націо-
нальний зміст, і тих, які вважали єдино важним в данім моменті розбудження 
соціальної й політичної свідомості в масах. В тих формах, які прибрав в тих 
часах український релігійний рух, він здававсь малоцінним, або навіть просто 
шкідним і з одного, і з другого погляду (своєю підчеркованою аполітичністю 
і ненаціональністю). Тому українська інтелігенція в переважній більшості не 
йшла далі протестів против інквізиціонних методів боротьби, против сього 
карання за приналежність чи переходи до сект, кривавих масових розправ 
та всяких негуманних заходів, як відбирання дітей від сектантів, висилка і 
виключення з громад і под.

Була, одначе, хвиля більшого заінтересування сим релігійним рухом; на 
початку 1890-х pp., головно під вражіннями блискучих успіхів баптизму, і 
представники ріжних громадських течій задумувались тоді над можливостями 
його використання, – коли ще характер його не сформувавсь, а головно – не 
усвідомивсь досить ясно. Пр. Драгоманов, як завзятий ворог клерикалізму, 
думав використати його, очевидно, для визволення народних мас з-під впливів 
духовенства і церкви, для спрямування в бік більш радикально-соціальних і 
політичних течій. Він думав, що з такою метою варто викликати подібний 
рух і в Галичині. В його паперах лишився такий начерк ісповідання віри для 
релігійної агітації в Галичині:

“Руське братство.
1. Віримо в Бога, Створителя світу і людей (зачеркнено: Котрий любить 

своє сотворіння і людей).
2. Признаємо посланців Божих, котрі, як Ісус Христос, навчали людей 

любити (зач.: всіх людей), одні одних, як самого себе (зач.: і жити, як брати).

3. Шануємо всяку віру з усяким обрядом (зач.: церковним), коли вони 
ведуть людей до любові, а не до противного.

4. Обіцяємо жити проміж себе, як брати і сестри, і тим приміром, а також 
словом навертати людей усяких вір до нашого братства.

5. Три братчики, зібравшись докупи, можуть уложити собі громаду, 
котра має рішати про всякі свої справи і змовлятись у тих справах з другими 
громадами.

6. Всі громади братчиків з руською мовою (зач.: роблять) вмовляються 
про справи всього Руського братства”.

Походження сього начерку пояснює лист Драгоманова з 25.IV.1891 з 
приводу пересланого йому Павликом селянського листа з Коломийщини: «Чи 
не порадити їм справді формально закласти свого роду “штунду”. Хоч їх там 
3–4, та і Ратушних та Рябошапок на Україні не було більше і працювати 
їм було важче через рос. закони. Нехай би хоч 3–4 ґазди заявили урядові, 
що вони виходять з уніятської церкви і закладають нову – “Руське брат-
ство”. А потім можна буде звести їх з англ., амер. і нім. баптистами і з укр. 
“штундистами”. Основи науки або заповіді такого братства треба викласти 
так, щоб вони цілком не виривали людей з готового ґрунту, і в той же час 
не спиняли поступу. На пробу посилаю 4 пункти, котрі пошліть, куди слід, 
з своїми радами. Про зв’язки з баптистами постараюсь я особисто літом у 
Лондоні, а ще й раніш через переписку».

Павлик у відповідь на се пояснив, що австрійські закони також мало 
толерантні для релігійних новотворень, і се, очевидно, прохолодило план 
Драгоманова, – так здогадується сам Павлик1.

За тих, що інтересувались релігійним рухом зі становища національних 
інтересів у вужчім розумінні слова, знаю пок. Ол. Кониського, що старавсь 
прищепити се заінтересування також і тим молодшим людям, які гуртувались 
коло нього. Серед них було чимало молодих богословів з Київської семінарії та 
Духовної академії, котрим сей релігійний рух був і ближче звісний і ближче їх 
інтересував; між ними бував і згаданий вище Іван Трегубов, також, здається, 
вихованець Київської духовної школи2. Від сього гуртка виходили відомості 
про поступи релігійного руху, що містились в закордонній українській пресі. 
Під його ж впливами зайнявсь історією “штунди” й Трохим Зіньківський і 
забрався, десь р. 1890, до студії, котру мали ми нагоду пізнати. Люта хоро-
ба і передчасна смерть перервала сю працю: одиноку більшу студію про сей 
релігійний рух, яка вийшла з українських кругів. По смерті Зіньківського її 

1 Переписка Драгоманова з Павликом, т. VI, стор. 184 і 287.
2 З українським рухом він був мало зв’язаний і потім, здається, зовсім відійшов від 

нього. Я потім стрів його ім’я як провідника петербурзької громади “свобідних християн”. 
В “основах”своїх, опублікованих 1908 р., ся громада своїми одновірцями проголосила 
м. ін. менонітів, квакерів (квейкрів), духоборів, мальованців, толстовців.
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доповнив і обробив до друку один з того ж гуртка молодежі, з учеників, і 
свою працю закінчив таким відкликом до громадянства:

«Українська інтелігенція, що вважає себе за заступника народного, не 
може бути байдужою до такого видатного факту вкраїнської історії, як-от 
“штунда”. Яким робом українська інтелігенція поставить себе до сього факту, 
такий і вплив на його характер буде, і на долю самої “штунди” се в такому 
напрямку впливатиме. Сумно було б дуже, коли б сей глибоко поступовий 
рух пішов і далі без упливу на нього від свідомої української інтелігенції, як то 
досі було. Бо коли б се зробилося, то осталась би тоді інтелігенція без ґрунту, 
без підвалин: народ зовсім нехав би її, як чужу, бо не прийшла вона пособити 
йому в тяжкі часи, як він боровся за волю сумління».

Сей скромний поклик лишився навіть малознаним українському гро-
мадянству, бо вийшов за кордоном, в книзі, не пропущеній до Росії і тому 
малопоширеній на Україні, – так само, як і інші статті, призначені на те, 
щоб заінтересувати українське громадянство в релігійнім русі, вияснити його 
серйозний характер і позитивні сторони.

Коли деяку моральну чи матеріальну підтримку знаходив він з боку су-
голосних інтелігентських гуртів російських1, то інтелігенція українська і далі 
стримувалась від якої-будь участі в нім – аж до останніх років.

1 Згадаю, напр., що ще 1883 р. громада петербурзьких “євангельських християн”, 
на чолі котрої стояли визначні представники російської аристократії (полк. Пашков, 
барон Корф, кн. Гагаріна й ін.), закликали наших сектантів на з’їзд до Петербурга для 
об’єднання. Тоді cя справа не прийшла до кінця, але пізніше, на Петербурзькім з’їзді 
1907 р., таки переведено об’єднання баптистів, “пашковців”, молокан і ін. суголосних 
сект під назвою “Русского евангельского союза”.
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Балтійське море 41, 68, 282, 362, 397, 423, 

459
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Берлін, м. XXIII, XXV–XXVI, 66
Бессарабія (Бессарабщина) XXV, 4, 28, 39, 

277, 336, 356, 384, 563, 568; див. також 
Молдова

Бетлен Ґабор, семигородський володар 527–
528

Биківська волость 62, 406
Бичинський З., вч. XXVI
Біла, с. 502
Біла Русь – див. Білорусь
Біла Церква, м. 31, 44–45, 157, 257, 259–

260, 339, 341, 367, 368, 404
Біле море 410
Білорусь (Біла Русь) 68, 100, 110, 128–129, 

131–133, 166, 168, 171, 174–175, 177, 
198, 257, 260, 343, 350, 382, 492, 501, 
505, 507–508, 513, 526

Білоцерківщина 390
Більськ, м. 175
Бірюков П. (Бирюков П.), вч. 572, 574, 583
Блакитний Є., вч. XIV
Бог – див. Буг, р.
Боговитини, шл. 222
Богуслав, м. 416
Бож, кн. антів 283
Бокій Я., шл. 139
Болгар, город 294
Болгаринович Йосиф, митр. 182–183
Болгарія 11, 13, 292–294, 299, 493
Болгарське царство 495
Болеслав польський (Смілий), король 479
Болеслав Тройденович – див. Юрій Тройде-

нович
Болеслав Хоробрий, кн. 300
Болобан Герасим (Витенко), євангелист 570
Бона (Сфорца), польська королева 118–119
Бонча, с. 502
Бонч-Бруєвич В. (Бонч-Бруевич В.), вч. 

567, 583
Борецький Йов (Іван, Іов), митр. 245, 247–

248, 250–252, 255, 258–259, 261, 387, 
521, 528, 560

Борис, кн., св. 322
Борискович Ісаакій, луцький єп. 260
Боровський В., вч. XXIII
Бородаєвська-Ясевич В. (Ясевич-Бородаев-

ская В.И.), шл. 569, 574–575, 577–578, 
584

Борщак І., вч. XXI
Боспор (Керч), м. 462
Босфор (Босфорська протока) 289, 358
Боян, співець 467
Бравлин, руський кн. 289

Бразилія IX
Браславщина – див. Брацлавщина
Брацлавське воєводство 47, 215–216, 249, 370
Брацлавщина (Браславщина) 22, 45, 57, 66–

67, 100, 104, 260, 330, 385, 414–415, 503
Бронський Криштоф – див. Філалєт
Бртнік В. (Brtnik V.), вч. XI
Брути, античні діячі 434
Брюллов К., маляр 552
Брюховецький Іван, гетьман 54, 56, 376, 380, 

382–384, 389
Брянське князівство 326
Брянщина 31–32
Буг (Бог), р. 4, 19, 22, 328, 330, 388
Будний Симеон, протестант 130, 132, 149, 266, 

505–506
Буковина XXV, 4, 5, 68, 106, 330, 422–425, 

442
Бурлака Г., вч. XXVI
Бурундай, темник 316
Буслаєвич Васенька, билинний герой 347
Буца Г., вч. XXV
Бучацький М., вч. 501
Бучач, м. 501
Бучач Лісний (Гаї), с. 501

В
В.П., вч. XIV
Вагилевич Іван, вч. 80, 437
Вальо М., вч. XXVII
Ваповська К., шл. 143
Варна, м. 28–29, 336, 338
Варшава, м. 44, 179, 363, 367
Василевич Михайло, культ. діяч 130
Василенко М., вч. XIII
Василів, священик 567
Василій Великий, св. 189, 198, 266
Василь священик – див. Клірик Острозький 
Василько Романович, кн. 311, 314, 317
Ватикан 191; див. також Рим
Велика Росія – див. Великоросія 
Велике князівство Литовське XV, 21, 100, 

103–104, 106, 112, 116, 122, 126, 138, 
146, 156–157, 182–184, 217, 233, 257, 
317, 325–326, 374, 491–492, 498, 502, 
506; див. також Литва

Велике князівство Руське 377; див. також Русь
Великопольща 120; див. також Польща
Великоросія (Велика Росія) 4, 91, 324, 435, 

454, 542, 578; див. також Росія
Величко Самійло, хроніст 59, 396, 532
Венгрів, с. 502
Венеція, м. 161

Вербці, с. 147
Вергілій, поет 72–73, 428
Верещинський Бартош, київський єп. 240
Верлан, полковник 67, 415
Виговський Іван, гетьман 52, 55, 374, 376–

378, 381–382, 392, 400
Винницький Інокентій, перемиський єп. 418– 

419, 536
Винниченко В., письменник 85, 446
Витовт, литовський кн. 21, 329
Вишенський Іван (Іван з Вишні), полеміст XV, 

126, 148–152, 154–155, 165, 206–207, 
209–211, 351, 472–473, 504, 512, 
518–521, 560

Вишневець, с. 335
Вишневецький Дмитро (Байда), кн. 335–336
Вишневецький Михайло, кн. 116
Вишневецький Ярема, кн. 45, 341, 367
Вишневецькі, кн. 221
Вишневський, генерал 538
Вишневський Ґедеон, викладач 534
Вишня (Судова Вишня), м. 148, 154, 560
Відень, м. XVI, XXIII–XXVII, 80, 425
Візантія (Візантійська імперія, Грецьке цісар-

ство, Царгород) 12–13, 226, 289–290, 
292, 298–299, 301, 320, 322–323, 464, 
476–477, 479, 481, 490, 492

Військо Запорозьке XV, 374, 390–391, 400, 
528, 562; див. також Гетьманщина

Війтенко, ніжинський пан 53, 379
Вікліф Джон, богослов 499
Вільно, м. 128–129, 137, 140, 143, 146, 161, 

168, 193–196, 202, 230, 261, 500, 
508–509

Вінниця, м. 5, 22, 26, 330, 332, 503
Вінніпег, м. XXIII, XXV–XXVI
Віртемберг (Württemberg), м. 564
Вісла, р. 44, 282, 367, 391, 461
Віттенберг, м. 500
Вкраїна – див. Україна
Владислав Ягайло – див. Ягайло
Вовчок Марко (Маркович Марія), письмен-

ниця 78, 439
Водиради, с. 503
Возняк М. (М.С.), вч. XVI
Войни, шл. 222
Войтех Адальберт, місіонер 476
Войценко П., вч. XXVI–XXVII
Волги 11, 18, 290, 297, 313–314, 462
Волинська губернія 4
Волинська (Луцька) єпархія 419
Волинська земля 15, 157, 304
Волинське воєводство 157, 215–216, 249, 423

Волинь XXIV–XXV, 8, 18–19, 21–22, 26, 
31, 33, 37, 39, 45–46, 52, 66, 68–69, 71, 
89, 100, 103–105, 112, 117, 121, 126, 132, 
138–139, 146, 190, 219, 225, 282, 284, 
286, 308–310, 312–314, 316–319, 323, 
325–326, 328, 330, 332–333, 339, 341, 
343, 350, 352, 354, 368–369, 377, 382, 
417, 420, 422, 424, 452, 462, 503–504, 
506–508, 555, 568; див. також Західна 
Україна

Волковський Хв. Йо., вч. VIII
Волович Остафій, шл. 132, 506
Воловичі, шл. 222
Володимир (Володимир Великий), св., кн. 11–

16, 18, 97, 111, 226, 235, 297–300, 302, 
304, 309–310, 313, 321–322, 466–467, 
476–477, 479, 481, 487, 507, 533

Володимир (Володимир-Волинський), м. 5, 
17, 318, 324

Володимир (Володимир-Суздальський), м. 17
Володимир Василькович, кн. 317, 323
Володимир Мономах, кн. 310 
Володимир Ольгердович, кн. 326–327
Володимир Ярославович, кн. 301, 309–310
Володимирія 311, 423; див. також Волинь
Володимирко, галицький кн. 309–310
Володимирська митрополія – див. Московська 

митрополія
Володимирське князівство 15, 304, 310
Володислав IV, король 38, 40, 42, 44–45, 

262, 353, 361, 365, 367–368, 522–523
Волощина – див. Молдова
Вольга Всеслав’євич – див. Олег
Воронежчина 4, 61, 389
Вороничі, шл. 251
Всеволод, володимирський кн. 308, 310

Г
Гавлічек Б., книгар XXV
Гагаріна Віра, кн. 582
Гадяцький полк 60, 375
Гадяч, м. 31, 52, 339, 377, 384
Гадяччина 62, 406
Галаган, січовик 402
Галац, м. 402
Галицька митрополія 109, 478
Галицьке князівство (Галицька земля, Галицька 

держава) 15, 17, 19, 304, 311, 424, 502
Галицько-Волинське князівство (Галицько- 

Волинська держава) 308, 311, 316, 318– 
319, 423

Галицько-Львівська єпархія (Галицька єпархія) 
102, 169, 179; див. також Львівське 
владицтво
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Берлін, м. XXIII, XXV–XXVI, 66
Бессарабія (Бессарабщина) XXV, 4, 28, 39, 

277, 336, 356, 384, 563, 568; див. також 
Молдова

Бетлен Ґабор, семигородський володар 527–
528

Биківська волость 62, 406
Бичинський З., вч. XXVI
Біла, с. 502
Біла Русь – див. Білорусь
Біла Церква, м. 31, 44–45, 157, 257, 259–

260, 339, 341, 367, 368, 404
Біле море 410
Білорусь (Біла Русь) 68, 100, 110, 128–129, 

131–133, 166, 168, 171, 174–175, 177, 
198, 257, 260, 343, 350, 382, 492, 501, 
505, 507–508, 513, 526

Білоцерківщина 390
Більськ, м. 175
Бірюков П. (Бирюков П.), вч. 572, 574, 583
Блакитний Є., вч. XIV
Бог – див. Буг, р.
Боговитини, шл. 222
Богуслав, м. 416
Бож, кн. антів 283
Бокій Я., шл. 139
Болгар, город 294
Болгаринович Йосиф, митр. 182–183
Болгарія 11, 13, 292–294, 299, 493
Болгарське царство 495
Болеслав польський (Смілий), король 479
Болеслав Тройденович – див. Юрій Тройде-

нович
Болеслав Хоробрий, кн. 300
Болобан Герасим (Витенко), євангелист 570
Бона (Сфорца), польська королева 118–119
Бонча, с. 502
Бонч-Бруєвич В. (Бонч-Бруевич В.), вч. 

567, 583
Борецький Йов (Іван, Іов), митр. 245, 247–

248, 250–252, 255, 258–259, 261, 387, 
521, 528, 560

Борис, кн., св. 322
Борискович Ісаакій, луцький єп. 260
Боровський В., вч. XXIII
Бородаєвська-Ясевич В. (Ясевич-Бородаев-

ская В.И.), шл. 569, 574–575, 577–578, 
584

Борщак І., вч. XXI
Боспор (Керч), м. 462
Босфор (Босфорська протока) 289, 358
Боян, співець 467
Бравлин, руський кн. 289

Бразилія IX
Браславщина – див. Брацлавщина
Брацлавське воєводство 47, 215–216, 249, 370
Брацлавщина (Браславщина) 22, 45, 57, 66–

67, 100, 104, 260, 330, 385, 414–415, 503
Бронський Криштоф – див. Філалєт
Бртнік В. (Brtnik V.), вч. XI
Брути, античні діячі 434
Брюллов К., маляр 552
Брюховецький Іван, гетьман 54, 56, 376, 380, 

382–384, 389
Брянське князівство 326
Брянщина 31–32
Буг (Бог), р. 4, 19, 22, 328, 330, 388
Будний Симеон, протестант 130, 132, 149, 266, 

505–506
Буковина XXV, 4, 5, 68, 106, 330, 422–425, 

442
Бурлака Г., вч. XXVI
Бурундай, темник 316
Буслаєвич Васенька, билинний герой 347
Буца Г., вч. XXV
Бучацький М., вч. 501
Бучач, м. 501
Бучач Лісний (Гаї), с. 501

В
В.П., вч. XIV
Вагилевич Іван, вч. 80, 437
Вальо М., вч. XXVII
Ваповська К., шл. 143
Варна, м. 28–29, 336, 338
Варшава, м. 44, 179, 363, 367
Василевич Михайло, культ. діяч 130
Василенко М., вч. XIII
Василів, священик 567
Василій Великий, св. 189, 198, 266
Василь священик – див. Клірик Острозький 
Василько Романович, кн. 311, 314, 317
Ватикан 191; див. також Рим
Велика Росія – див. Великоросія 
Велике князівство Литовське XV, 21, 100, 

103–104, 106, 112, 116, 122, 126, 138, 
146, 156–157, 182–184, 217, 233, 257, 
317, 325–326, 374, 491–492, 498, 502, 
506; див. також Литва

Велике князівство Руське 377; див. також Русь
Великопольща 120; див. також Польща
Великоросія (Велика Росія) 4, 91, 324, 435, 

454, 542, 578; див. також Росія
Величко Самійло, хроніст 59, 396, 532
Венгрів, с. 502
Венеція, м. 161

Вербці, с. 147
Вергілій, поет 72–73, 428
Верещинський Бартош, київський єп. 240
Верлан, полковник 67, 415
Виговський Іван, гетьман 52, 55, 374, 376–

378, 381–382, 392, 400
Винницький Інокентій, перемиський єп. 418– 

419, 536
Винниченко В., письменник 85, 446
Витовт, литовський кн. 21, 329
Вишенський Іван (Іван з Вишні), полеміст XV, 

126, 148–152, 154–155, 165, 206–207, 
209–211, 351, 472–473, 504, 512, 
518–521, 560

Вишневець, с. 335
Вишневецький Дмитро (Байда), кн. 335–336
Вишневецький Михайло, кн. 116
Вишневецький Ярема, кн. 45, 341, 367
Вишневецькі, кн. 221
Вишневський, генерал 538
Вишневський Ґедеон, викладач 534
Вишня (Судова Вишня), м. 148, 154, 560
Відень, м. XVI, XXIII–XXVII, 80, 425
Візантія (Візантійська імперія, Грецьке цісар-

ство, Царгород) 12–13, 226, 289–290, 
292, 298–299, 301, 320, 322–323, 464, 
476–477, 479, 481, 490, 492

Військо Запорозьке XV, 374, 390–391, 400, 
528, 562; див. також Гетьманщина

Війтенко, ніжинський пан 53, 379
Вікліф Джон, богослов 499
Вільно, м. 128–129, 137, 140, 143, 146, 161, 

168, 193–196, 202, 230, 261, 500, 
508–509

Вінниця, м. 5, 22, 26, 330, 332, 503
Вінніпег, м. XXIII, XXV–XXVI
Віртемберг (Württemberg), м. 564
Вісла, р. 44, 282, 367, 391, 461
Віттенберг, м. 500
Вкраїна – див. Україна
Владислав Ягайло – див. Ягайло
Вовчок Марко (Маркович Марія), письмен-

ниця 78, 439
Водиради, с. 503
Возняк М. (М.С.), вч. XVI
Войни, шл. 222
Войтех Адальберт, місіонер 476
Войценко П., вч. XXVI–XXVII
Волги 11, 18, 290, 297, 313–314, 462
Волинська губернія 4
Волинська (Луцька) єпархія 419
Волинська земля 15, 157, 304
Волинське воєводство 157, 215–216, 249, 423

Волинь XXIV–XXV, 8, 18–19, 21–22, 26, 
31, 33, 37, 39, 45–46, 52, 66, 68–69, 71, 
89, 100, 103–105, 112, 117, 121, 126, 132, 
138–139, 146, 190, 219, 225, 282, 284, 
286, 308–310, 312–314, 316–319, 323, 
325–326, 328, 330, 332–333, 339, 341, 
343, 350, 352, 354, 368–369, 377, 382, 
417, 420, 422, 424, 452, 462, 503–504, 
506–508, 555, 568; див. також Західна 
Україна

Волковський Хв. Йо., вч. VIII
Волович Остафій, шл. 132, 506
Воловичі, шл. 222
Володимир (Володимир Великий), св., кн. 11–

16, 18, 97, 111, 226, 235, 297–300, 302, 
304, 309–310, 313, 321–322, 466–467, 
476–477, 479, 481, 487, 507, 533

Володимир (Володимир-Волинський), м. 5, 
17, 318, 324

Володимир (Володимир-Суздальський), м. 17
Володимир Василькович, кн. 317, 323
Володимир Мономах, кн. 310 
Володимир Ольгердович, кн. 326–327
Володимир Ярославович, кн. 301, 309–310
Володимирія 311, 423; див. також Волинь
Володимирко, галицький кн. 309–310
Володимирська митрополія – див. Московська 

митрополія
Володимирське князівство 15, 304, 310
Володислав IV, король 38, 40, 42, 44–45, 

262, 353, 361, 365, 367–368, 522–523
Волощина – див. Молдова
Вольга Всеслав’євич – див. Олег
Воронежчина 4, 61, 389
Вороничі, шл. 251
Всеволод, володимирський кн. 308, 310

Г
Гавлічек Б., книгар XXV
Гагаріна Віра, кн. 582
Гадяцький полк 60, 375
Гадяч, м. 31, 52, 339, 377, 384
Гадяччина 62, 406
Галаган, січовик 402
Галац, м. 402
Галицька митрополія 109, 478
Галицьке князівство (Галицька земля, Галицька 

держава) 15, 17, 19, 304, 311, 424, 502
Галицько-Волинське князівство (Галицько- 

Волинська держава) 308, 311, 316, 318– 
319, 423

Галицько-Львівська єпархія (Галицька єпархія) 
102, 169, 179; див. також Львівське 
владицтво
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Галич, м. 310–312, 315, 324
Галичина (Галицька Україна, Галицька Русь) 

4–5, 17–22, 24, 26, 33, 39, 45–46, 
52, 66, 68–69, 71, 78, 80–87, 89, 92, 
100–102, 125–126, 146, 148, 169–171, 
175, 179, 277, 308–314, 318–319, 325, 
327–333, 341, 343, 348, 354, 368–369, 
377, 382, 386, 417, 419, 420, 422–426, 
436–438, 440, 442–444, 446–449, 
452, 462, 501, 561, 580; див. також За-
хідна Україна

Гамалія Семен, культ. діяч 544
Ганка Вацлав, вч. 434
Гарабурда Василь, видавець 140
Гаральд Сміливий, норвезький король 301
Гвоздець, с. 502
Гедимін, литовський кн. 20–21, 325, 329
Генріх IV, німецький імператор 479
Генріх, французький король 301
Герард (Gerrard Winstanley), богослов 534
Герасим, київський митр. 182
Гербест Бенедикт, полеміст 143, 180, 187
Гербурт, шл. 179
Германівка, місцевість 378
Германія – див. Німеччина
Герцберґ Е.Ф., прусський міністр 427
Герцен Олександр, російський публіцист 552
Гетьманщина 60, 66, 69, 73, 77, 375, 389–393, 

399, 404, 411, 413–414, 417, 419–420, 
427, 429–430, 436; див. також Україна

Гирич І., вч. VI, XI–XII, XVII, XXII–XXIII, 
XXVIII

Гіббон Едвард, вч. 552
Гліб, св., кн. 322
Глібовичі, шл. 222
Глоба, військовий писар 410
Глухів, м. 61, 401, 405
Гнойниця, с. 502
Гогенцоллерн Альбрехт, великий магістр 501
Гоздів, с. 502
Гойські, шл. 127, 222, 503
Голіцин, боярин 389–390
Головатий Павло, суддя 410
Головацький Яків, вч. 80, 437
Головчинські, кн. 221
Гологори, м. 175
Голтва, місцевість 363
Голтва, р. 363
Голубець (Голуб’є), с. 502
Гомер, античний поет 558
Гонта Іван, козацький ватажок 67–68, 416– 

417
Горайські, шл. 502

Гордієнко (Головко) Кость, кошовий 59, 
402–403, 409

Горжків, с. 502
Горленко Дмитро, прилуцький полковник 398
Горленко Йоасаф, білгородський владика 548
Горностаї, шл. 222, 503
Городище, с. 502
Горські, кн. 221
Гочів, с. 502
Гоща, с. 503
Грамотін, думний дяк 253
Гребінка Є., поет 431
Грекович Антоній, київський митрополичий 

намісник 228–231, 233–234
Греція 13, 155, 161, 226, 299, 466, 490
Грецьке цісарство – див. Візантія 
Григорів, с. 240
Григорій VII, папа 479
Григорій XIII, папа 177
Григорій, київський митр. 492
Григорій, наджупан 317
Гріщинський В., вч. X–XVI
Грузинський А.С., вч. XIV, 265
Грузія (Обези) 307
Грушевська Катерина, вч. XVII
Грушевська Марія, вч. XXVII
Грушевський М. (Грушевский М., Hruševs-

kyj M.), вч. VI–XXVIII, 583
Гулак-Артемовський Петро, поет 74–75, 

430–431
Гулевичі, шл. 222
Гулевичівна Гальшка (Гальшка), шл. 249–

250, 254
Гуня Дмитро, козацький ватажок 41, 364
Гурка Лукаш, шл. 502
Гус Ян, церковний реформатор 498–499
Гусак Іван, кошовий 390
Гуцульщина 463, 471

Ґ
Ґаза Корнелій, голландський посол 527
Ґданськ, м. 396
Ґізель Інокентій, церковний діяч 529, 532
Ґольдшмідт Г., вч. XXVI
Ґрас Карл Конрад (Grass Karl Konrad), вч. 

569, 584
Ґустав-Адольф, шведський король 527–528

Д
Давид, цар 190
Далекий Схід 313
Дамаскін Іван, св., богослов 139
Дам’ян, чернець 260

Данилевський Григорій, письменник 543
Данило, ігумен 322
Данило Романович, король 19, 35, 311–317, 

323, 325, 346, 423, 480
Даниловичі, шл. 316–317, 323, 325
Данія 497
Дашів, місцевість 45, 368
Дашкевич Остап (Дашкович Остафій), шл. 27, 

30, 335, 338
Дедько (Дєдько) Дмитро, володар Руської 

землі 20, 318–319
Дей О.І., вч. XIV
Дербент (Залізні ворота), м. 307
Деревлянська земля – див. Древлянська земля
Дермань, с. 265
Десна, р. 8, 273, 286, 400
Детройт, м. XXIII–XXVI
Дєдько Дмитро – див. Дедько Дмитро
Дзюба О., вч. XI–XII, XXIII
Д-ий В., вч. VII–VIII
Дилягова, с. 502
Динівська маєтність 143
Дир – див. Дір 
Діакон Лев, хроніст 465
Дін – див. Дон, р.
Діоген, філософ 542
Дір (Дир), кн. 11, 289
Дмитро, кн. 327
Дмитро з Зінькова, писарчук 129
Дніпро (Славута), р. 5, 8–9, 17–19, 26–28, 

31, 33, 38–44, 52, 55–57, 60, 64, 66–67, 
75, 86, 230, 277, 280, 282, 286–287, 306, 
313, 332, 335–337, 339–340, 343–345, 
353, 355–356, 359, 361–364, 366–367, 
375, 377–378, 381, 384–386, 388, 
391–392, 395, 397, 400, 402, 404, 411, 
414, 417, 432, 434, 448, 457, 467, 565

Дністер, р. 39, 283, 356, 411, 424, 461
Довбуш Олекса, ватажок опришків 496
Довганевський Митрофан, культ. діяч 421
Довгополенко Гаврило, переяславський пол-

ковник 53, 379
Довнар-Запольский М., вч. XIII
Докудів, с. 502
Доманицький В., вч. VII–VIII
Домбровський О., вч. XXII
Домнікія стариця, черниця 154
Дон (Дін), р. 91, 290, 294, 307, 461
Донщина 4
Дорогичин, м. 315
Дорогоїв, с. 502
Дорогостайські (Дорогостаї), шл. 222, 503
Дорошенко В., вч. XIII, XXVII

Дорошенко Д. (Жученко М.), вч. X, XIII, XVII
Дорошенко Михайло, гетьман 361, 384
Дорошенко Петро, гетьман 56–58, 66, 86, 

384–386, 388, 390, 414, 448
Драгоманов (Драгоманів) Михайло, вч., по-

літичний діяч 81–82, 441, 443–444, 
458–459, 513, 551, 554, 580–581, 583

Древинський Лаврентій, шл. 139
Древлянська земля (Деревлянська земля) 11, 

295, 325
Дрейєр, філософ 529
Дрогобич, м. 101
Дрогойовські, шл. 502
Дубецько, с. 502
Дубляни, с. 502
Дуліби, с. 502
Дунай, р. 6–7, 10, 16, 28, 39, 65, 282–284, 

288, 295–297, 300, 304, 337, 345, 402, 
411, 461, 463

Дунайські краї 7
Дуплій, селянин 577

Є
Європа XIX, 116, 135, 160, 272, 282, 301, 315, 

425, 427, 457, 459, 479, 527
Євтимій, патріарх 493
Євфрат, р. 457
Єлизавета Ярославна, кн. 301
Єлисавет (Єлисаветград), м. 5
Єлисавета, російська цариця 536–537
Єлисаветський повіт 568, 570
Єлович-Малинський Остафій, шл. 217
Єремія, царгородський патріарх 173, 178, 190, 

209, 215
Єронім Празький, протестант 499
Єрусалим (Ієрусалим), м. 259, 395, 496, 527, 

541
Єфрем, св. 253
Єфремов Сергій, вч. 546
Єфросинія-Анна (Романова), кн. 311–312 

Ж
Жаботин, с. 416
Жебровський Фелікс, полеміст 195
Женева, м. 82, 443
Животів, м. 260
Жиґимонт-Авґуст, король 22, 119, 121, 138, 

330, 501, 503, 506
Жиґимонт III Ваза, король 37–40, 48, 121, 

184, 187, 219, 254, 262, 351–353, 356, 
361, 371, 504, 522

Жиґимонт І Старий, король 118
Житанець, с. 502
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Галич, м. 310–312, 315, 324
Галичина (Галицька Україна, Галицька Русь) 

4–5, 17–22, 24, 26, 33, 39, 45–46, 
52, 66, 68–69, 71, 78, 80–87, 89, 92, 
100–102, 125–126, 146, 148, 169–171, 
175, 179, 277, 308–314, 318–319, 325, 
327–333, 341, 343, 348, 354, 368–369, 
377, 382, 386, 417, 419, 420, 422–426, 
436–438, 440, 442–444, 446–449, 
452, 462, 501, 561, 580; див. також За-
хідна Україна

Гамалія Семен, культ. діяч 544
Ганка Вацлав, вч. 434
Гарабурда Василь, видавець 140
Гаральд Сміливий, норвезький король 301
Гвоздець, с. 502
Гедимін, литовський кн. 20–21, 325, 329
Генріх IV, німецький імператор 479
Генріх, французький король 301
Герард (Gerrard Winstanley), богослов 534
Герасим, київський митр. 182
Гербест Бенедикт, полеміст 143, 180, 187
Гербурт, шл. 179
Германівка, місцевість 378
Германія – див. Німеччина
Герцберґ Е.Ф., прусський міністр 427
Герцен Олександр, російський публіцист 552
Гетьманщина 60, 66, 69, 73, 77, 375, 389–393, 

399, 404, 411, 413–414, 417, 419–420, 
427, 429–430, 436; див. також Україна

Гирич І., вч. VI, XI–XII, XVII, XXII–XXIII, 
XXVIII

Гіббон Едвард, вч. 552
Гліб, св., кн. 322
Глібовичі, шл. 222
Глоба, військовий писар 410
Глухів, м. 61, 401, 405
Гнойниця, с. 502
Гогенцоллерн Альбрехт, великий магістр 501
Гоздів, с. 502
Гойські, шл. 127, 222, 503
Голіцин, боярин 389–390
Головатий Павло, суддя 410
Головацький Яків, вч. 80, 437
Головчинські, кн. 221
Гологори, м. 175
Голтва, місцевість 363
Голтва, р. 363
Голубець (Голуб’є), с. 502
Гомер, античний поет 558
Гонта Іван, козацький ватажок 67–68, 416– 

417
Горайські, шл. 502

Гордієнко (Головко) Кость, кошовий 59, 
402–403, 409

Горжків, с. 502
Горленко Дмитро, прилуцький полковник 398
Горленко Йоасаф, білгородський владика 548
Горностаї, шл. 222, 503
Городище, с. 502
Горські, кн. 221
Гочів, с. 502
Гоща, с. 503
Грамотін, думний дяк 253
Гребінка Є., поет 431
Грекович Антоній, київський митрополичий 

намісник 228–231, 233–234
Греція 13, 155, 161, 226, 299, 466, 490
Грецьке цісарство – див. Візантія 
Григорів, с. 240
Григорій VII, папа 479
Григорій XIII, папа 177
Григорій, київський митр. 492
Григорій, наджупан 317
Гріщинський В., вч. X–XVI
Грузинський А.С., вч. XIV, 265
Грузія (Обези) 307
Грушевська Катерина, вч. XVII
Грушевська Марія, вч. XXVII
Грушевський М. (Грушевский М., Hruševs-

kyj M.), вч. VI–XXVIII, 583
Гулак-Артемовський Петро, поет 74–75, 

430–431
Гулевичі, шл. 222
Гулевичівна Гальшка (Гальшка), шл. 249–

250, 254
Гуня Дмитро, козацький ватажок 41, 364
Гурка Лукаш, шл. 502
Гус Ян, церковний реформатор 498–499
Гусак Іван, кошовий 390
Гуцульщина 463, 471

Ґ
Ґаза Корнелій, голландський посол 527
Ґданськ, м. 396
Ґізель Інокентій, церковний діяч 529, 532
Ґольдшмідт Г., вч. XXVI
Ґрас Карл Конрад (Grass Karl Konrad), вч. 

569, 584
Ґустав-Адольф, шведський король 527–528

Д
Давид, цар 190
Далекий Схід 313
Дамаскін Іван, св., богослов 139
Дам’ян, чернець 260

Данилевський Григорій, письменник 543
Данило, ігумен 322
Данило Романович, король 19, 35, 311–317, 

323, 325, 346, 423, 480
Даниловичі, шл. 316–317, 323, 325
Данія 497
Дашів, місцевість 45, 368
Дашкевич Остап (Дашкович Остафій), шл. 27, 

30, 335, 338
Дедько (Дєдько) Дмитро, володар Руської 

землі 20, 318–319
Дей О.І., вч. XIV
Дербент (Залізні ворота), м. 307
Деревлянська земля – див. Древлянська земля
Дермань, с. 265
Десна, р. 8, 273, 286, 400
Детройт, м. XXIII–XXVI
Дєдько Дмитро – див. Дедько Дмитро
Дзюба О., вч. XI–XII, XXIII
Д-ий В., вч. VII–VIII
Дилягова, с. 502
Динівська маєтність 143
Дир – див. Дір 
Діакон Лев, хроніст 465
Дін – див. Дон, р.
Діоген, філософ 542
Дір (Дир), кн. 11, 289
Дмитро, кн. 327
Дмитро з Зінькова, писарчук 129
Дніпро (Славута), р. 5, 8–9, 17–19, 26–28, 

31, 33, 38–44, 52, 55–57, 60, 64, 66–67, 
75, 86, 230, 277, 280, 282, 286–287, 306, 
313, 332, 335–337, 339–340, 343–345, 
353, 355–356, 359, 361–364, 366–367, 
375, 377–378, 381, 384–386, 388, 
391–392, 395, 397, 400, 402, 404, 411, 
414, 417, 432, 434, 448, 457, 467, 565

Дністер, р. 39, 283, 356, 411, 424, 461
Довбуш Олекса, ватажок опришків 496
Довганевський Митрофан, культ. діяч 421
Довгополенко Гаврило, переяславський пол-

ковник 53, 379
Довнар-Запольский М., вч. XIII
Докудів, с. 502
Доманицький В., вч. VII–VIII
Домбровський О., вч. XXII
Домнікія стариця, черниця 154
Дон (Дін), р. 91, 290, 294, 307, 461
Донщина 4
Дорогичин, м. 315
Дорогоїв, с. 502
Дорогостайські (Дорогостаї), шл. 222, 503
Дорошенко В., вч. XIII, XXVII

Дорошенко Д. (Жученко М.), вч. X, XIII, XVII
Дорошенко Михайло, гетьман 361, 384
Дорошенко Петро, гетьман 56–58, 66, 86, 

384–386, 388, 390, 414, 448
Драгоманов (Драгоманів) Михайло, вч., по-

літичний діяч 81–82, 441, 443–444, 
458–459, 513, 551, 554, 580–581, 583

Древинський Лаврентій, шл. 139
Древлянська земля (Деревлянська земля) 11, 

295, 325
Дрейєр, філософ 529
Дрогобич, м. 101
Дрогойовські, шл. 502
Дубецько, с. 502
Дубляни, с. 502
Дуліби, с. 502
Дунай, р. 6–7, 10, 16, 28, 39, 65, 282–284, 

288, 295–297, 300, 304, 337, 345, 402, 
411, 461, 463

Дунайські краї 7
Дуплій, селянин 577

Є
Європа XIX, 116, 135, 160, 272, 282, 301, 315, 

425, 427, 457, 459, 479, 527
Євтимій, патріарх 493
Євфрат, р. 457
Єлизавета Ярославна, кн. 301
Єлисавет (Єлисаветград), м. 5
Єлисавета, російська цариця 536–537
Єлисаветський повіт 568, 570
Єлович-Малинський Остафій, шл. 217
Єремія, царгородський патріарх 173, 178, 190, 

209, 215
Єронім Празький, протестант 499
Єрусалим (Ієрусалим), м. 259, 395, 496, 527, 

541
Єфрем, св. 253
Єфремов Сергій, вч. 546
Єфросинія-Анна (Романова), кн. 311–312 

Ж
Жаботин, с. 416
Жебровський Фелікс, полеміст 195
Женева, м. 82, 443
Животів, м. 260
Жиґимонт-Авґуст, король 22, 119, 121, 138, 

330, 501, 503, 506
Жиґимонт III Ваза, король 37–40, 48, 121, 

184, 187, 219, 254, 262, 351–353, 356, 
361, 371, 504, 522

Жиґимонт І Старий, король 118
Житанець, с. 502
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Житецький Павло, вч. 441
Жмайло, гетьман 360
Жовква, м. 502
Жовнин, с. 41, 364
Жовті Води, місцевість 43, 366, 396
Жолинь, с. 502
Жолкевський Станіслав, коронний гетьман 

33, 39–40, 240, 256, 343, 344–345, 
354–356

Жолкевський Станіслав старший, руський 
воєвода 502

Жугаєвич Василь, культ. діяч 129
Жулин, с. 502
Жученко М. – див. Дорошенко Д.

З
Заблудів, м. 136, 502
Загоровський Василь, шл. 112, 146
Загоровські, шл. 222
Задніпров’я 100, 326
Закарпатська Україна (Підкарпатська Україна, 

Угорська Україна) 311, 330, 425
Залізні ворота – див. Дербент 
Залізняк Максим, запорожець 67, 416–417
Замойський Ян, канцлер 180, 202, 502
Замостя, м. 45, 368, 502 
Запорожжя (Запорозька Січ, Січ, Кіш, Низ) 

27, 29–30, 34, 40–43, 56, 59, 65, 73, 
227, 335–339, 341–342, 344–345, 356, 
359–361, 363, 365–366, 376, 383, 385, 
390, 402–404, 408–414, 417, 419, 428, 
563, 565

Зарицькі, віленські міщани 129, 137, 168
Заршин, с. 502
Заслав, с. 503
Заславська, кн. 130
Заславські, кн. 221
Захід XXI, 115, 117–118, 126, 175, 479, 486, 

492, 517, 557; див. також Європа
Західна Азія 459
Західна Європа XXVII, 74, 116, 273, 279, 321, 

323, 342, 359, 495; див. також Європа
Західна область Української Народної Рес-

публіки 92
Західна Україна XXI, 71, 100, 103, 105, 107, 

112, 182, 223, 248, 309, 314, 318–319, 
324, 326, 335, 377, 388, 414, 417, 419, 
422, 424, 426, 497, 501, 507, 512, 536; 
див. також Галичина, Волинь

Збараж, м. 46, 369
Збаразькі, кн. 221
Збируйський Діонісій, холмський єп. 191

Зборів, м. 46, 369–370, 386, 502
Зборовський Мартин, шл. 502
Звенигородка, м. 31, 339
Звенигородський повіт 75
Звягель, м. 19
Зданів, с. 502
Зебжидовський, шл. 214
Земка Тарасій, культ. діяч 244–245, 247
Зеновичі, шл. 222
Зизаній (Зізаній, Кукіль) Лаврентія 175, 180, 

244, 247–248, 266
Зизаній (Зізаній, Кукіль) Стефан, проповідник 

146, 174–175, 193–196 
Зіньків, с. 129
Зіньківський (Зінківський) Трохим, письмен-

ник 569, 581, 583
Златоуст Іоан – див. Золотоустий Іван 
Зміївка, с. 502
Золота Орда (Орда, Татарщина) 256, 315–

317, 325–328
Золотаренко, чернігівський пан 53, 379
Золотоустий Іван (Златоуст Іоан), св. XV, 139, 

150, 162, 247, 266
Золочів, м. 242

І

Ібн-Фадлан, арабський хроніст 465–466
Іван з Вишні – див. Вишенський Іван
Іван Предтеча 545
Іваничі, с. 503
Ігор, кн. 8–9, 11–12, 16, 289, 292–294, 298, 

304, 307–308, 323
Ігор Святославич, кн. 312
Ігоревичі, кн. 312
Ієрусалим – див. Єрусалим
Ізяслав, кн. 479
Іларіон, митр. 14, 302–303, 322, 477
Іллірик (Іллірія) 226
Ілля, св. 467, 489
Ільків-Свидницький М., вч. XXVIII
Індійське царство 290–291
Індія (Індостан) 457
Іоан з Маначина, ієрей 129
Іоанн II, митр. 467, 486
Іполитович Паїсій, холмський єп. 260
Ірина, жінка Ярослава Мудрого, кн. 301–302
Ісидор, митр. 182–183, 492
Іскоростінь (Іскорость), м. 294
Італія 161, 324, 442, 494, 497
Ітиль, м. 294
Іщак Андрій, о., вч. XX–XXI

Й
Йоаким, антіохійський патріарх 172–173, 190
Йоаким, єродиякон 138, 140
Йосиф II, австрійський цісар 68, 71–72, 411, 

423–425, 437

К
Кавасила Нил, богослов 140, 145
Кавказ (Кавказькі гори) 4–6, 9, 11, 17, 68, 

272, 287, 297, 313, 428, 462, 475, 573
Кавунник В., вч. XXVIII
Казань, м. 576
Казимир (Одновитель), польський кн. 300
Казимир ІІІ, король 109, 318–319, 326–328
Казимирський Христофор, єп. 240
Калиновські, шл. 222
Каліновський Мартин, польний гетьман 43, 366
Каліст, патріарх 203
Калнишевський Петро, кошовий 65, 409–410
Кальвін, богослов 513
Кальнев М.А., вч. 583
Кальнофойський Атанасій, культ. діяч 97, 225, 

247, 248, 266
Кам’янець (Камінець, Кам’янець-Подільський) 

5, 43, 66, 163, 256–257, 327, 366, 417– 
418, 503

Канада XXIV–XXV
Канарійські острови 541
Кандиба, шл. 503
Канів, м. 26, 31, 333, 339, 360
Капніст Василь, шл. 66, 427
Капраль Мирон (М.К.), вч. VIII, XV–XVI, 

XIX–XX, XXV, XXVIII
Каразін В.Н., вч. 543
Карло XII, шведський король 59–60, 398–402
Карпати (Карпатські гори) 4–5, 11, 272, 282, 

297, 311
Карпович Леонтій, ігумен 260
Каспійське море (Каспій) 9, 272, 282, 287, 

290, 294, 459, 462
Катерина ІІ, російська цариця XXVII, 62–63, 

65, 67–68, 70, 78, 406, 412–413, 417, 
421, 423, 427, 440, 536–538

Катеринослав, м. 5
Катеринославська губернія (Катеринославщи-

на) 4, 546, 562–563, 568, 577
Кафа, м. 233, 355
Качибей, кн. 327
Кашиці, с. 502
Каяла, р. 307
Квенштедт Йоганн Андреас, богослов 534
Квітка Григорій, письменник 74–75, 430–431, 

548–550, 552–553

Квітка Наркіз, ігумен 549
Кенігсберг, м. 529
Кердеї, шл. 222
Керенський О., російський політик 449, 453
Керч – див. Боспор 
Кесарійський Андрій, св., архиєп. 247
Києвская земля – див. Київська земля
Кизаревич Філатей, культ. діяч 248
Кизим Богдан, козацький полковник 259
Київ (Кіев), м. VIII, XI, XIV, XVIII, XXV– 

XXVIII, 4–5, 8–18, 26, 30, 33, 38–39, 
45, 49, 55, 57, 60, 70, 76, 79, 85, 87–92, 
97, 123, 157, 208, 225–227, 230–231, 
234, 239–241, 243, 245, 247, 249–250, 
252–253, 255–257, 259–261, 265, 273, 
277, 286–289, 291, 293, 295–300, 
302–304, 306, 307–309, 311, 313, 
316–317, 319–320, 322–323, 333, 339, 
341, 343, 353, 356, 358–359, 362, 368, 
372, 375, 377, 381, 384–389, 398, 404, 
417, 420, 431, 433, 441, 446–447, 449–
453, 465–467, 476–477, 479–480, 
494–495, 522–525, 528, 534, 538, 543, 
566–567

Київська губернія 4, 40, 66, 360, 570
Київська держава (Київська Русь) 4, 11–15, 

26, 106, 269, 286, 288–289, 297, 
299–300, 302–304, 465, 476, 483

Київська земля (Києвская земля) 15, 123, 
261, 326

Київська митрополія (Київська єпархія) 190, 
230, 246, 324, 387–388, 477–478, 
491, 530

Київське воєводство 47, 157, 215–216, 229, 
249–250, 370

Київське князівство 17, 390
Київський патріархат 523
Київський полк 375
Київщина (Київський край) 5, 18, 20, 22, 

26, 31, 33, 37–38, 55, 57, 66–69, 75, 
100, 104, 146, 219, 277, 280, 288, 306, 
308–309, 311, 313–316, 326, 330, 332, 
339–341, 343, 352–353, 363, 384–385, 
414–416, 419–420, 424, 462, 503, 553, 
563, 568, 570–571, 573–574

Кипріян, архидиякон 161, 163
Кипріян, київський митр. 182–183, 493
Кирил, київський митр. 480
Кирил, царгородський патріарх 528
Кирило (Єрусалимський), св. 196
Кирило (Константин), св. 433, 476, 556
Кирило, турівський єп. 322
Кирилович Йосиф, культ. діяч 248
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Житецький Павло, вч. 441
Жмайло, гетьман 360
Жовква, м. 502
Жовнин, с. 41, 364
Жовті Води, місцевість 43, 366, 396
Жолинь, с. 502
Жолкевський Станіслав, коронний гетьман 

33, 39–40, 240, 256, 343, 344–345, 
354–356

Жолкевський Станіслав старший, руський 
воєвода 502

Жугаєвич Василь, культ. діяч 129
Жулин, с. 502
Жученко М. – див. Дорошенко Д.

З
Заблудів, м. 136, 502
Загоровський Василь, шл. 112, 146
Загоровські, шл. 222
Задніпров’я 100, 326
Закарпатська Україна (Підкарпатська Україна, 

Угорська Україна) 311, 330, 425
Залізні ворота – див. Дербент 
Залізняк Максим, запорожець 67, 416–417
Замойський Ян, канцлер 180, 202, 502
Замостя, м. 45, 368, 502 
Запорожжя (Запорозька Січ, Січ, Кіш, Низ) 

27, 29–30, 34, 40–43, 56, 59, 65, 73, 
227, 335–339, 341–342, 344–345, 356, 
359–361, 363, 365–366, 376, 383, 385, 
390, 402–404, 408–414, 417, 419, 428, 
563, 565

Зарицькі, віленські міщани 129, 137, 168
Заршин, с. 502
Заслав, с. 503
Заславська, кн. 130
Заславські, кн. 221
Захід XXI, 115, 117–118, 126, 175, 479, 486, 

492, 517, 557; див. також Європа
Західна Азія 459
Західна Європа XXVII, 74, 116, 273, 279, 321, 

323, 342, 359, 495; див. також Європа
Західна область Української Народної Рес-

публіки 92
Західна Україна XXI, 71, 100, 103, 105, 107, 

112, 182, 223, 248, 309, 314, 318–319, 
324, 326, 335, 377, 388, 414, 417, 419, 
422, 424, 426, 497, 501, 507, 512, 536; 
див. також Галичина, Волинь

Збараж, м. 46, 369
Збаразькі, кн. 221
Збируйський Діонісій, холмський єп. 191

Зборів, м. 46, 369–370, 386, 502
Зборовський Мартин, шл. 502
Звенигородка, м. 31, 339
Звенигородський повіт 75
Звягель, м. 19
Зданів, с. 502
Зебжидовський, шл. 214
Земка Тарасій, культ. діяч 244–245, 247
Зеновичі, шл. 222
Зизаній (Зізаній, Кукіль) Лаврентія 175, 180, 

244, 247–248, 266
Зизаній (Зізаній, Кукіль) Стефан, проповідник 

146, 174–175, 193–196 
Зіньків, с. 129
Зіньківський (Зінківський) Трохим, письмен-

ник 569, 581, 583
Златоуст Іоан – див. Золотоустий Іван 
Зміївка, с. 502
Золота Орда (Орда, Татарщина) 256, 315–

317, 325–328
Золотаренко, чернігівський пан 53, 379
Золотоустий Іван (Златоуст Іоан), св. XV, 139, 

150, 162, 247, 266
Золочів, м. 242

І

Ібн-Фадлан, арабський хроніст 465–466
Іван з Вишні – див. Вишенський Іван
Іван Предтеча 545
Іваничі, с. 503
Ігор, кн. 8–9, 11–12, 16, 289, 292–294, 298, 

304, 307–308, 323
Ігор Святославич, кн. 312
Ігоревичі, кн. 312
Ієрусалим – див. Єрусалим
Ізяслав, кн. 479
Іларіон, митр. 14, 302–303, 322, 477
Іллірик (Іллірія) 226
Ілля, св. 467, 489
Ільків-Свидницький М., вч. XXVIII
Індійське царство 290–291
Індія (Індостан) 457
Іоан з Маначина, ієрей 129
Іоанн II, митр. 467, 486
Іполитович Паїсій, холмський єп. 260
Ірина, жінка Ярослава Мудрого, кн. 301–302
Ісидор, митр. 182–183, 492
Іскоростінь (Іскорость), м. 294
Італія 161, 324, 442, 494, 497
Ітиль, м. 294
Іщак Андрій, о., вч. XX–XXI

Й
Йоаким, антіохійський патріарх 172–173, 190
Йоаким, єродиякон 138, 140
Йосиф II, австрійський цісар 68, 71–72, 411, 

423–425, 437

К
Кавасила Нил, богослов 140, 145
Кавказ (Кавказькі гори) 4–6, 9, 11, 17, 68, 

272, 287, 297, 313, 428, 462, 475, 573
Кавунник В., вч. XXVIII
Казань, м. 576
Казимир (Одновитель), польський кн. 300
Казимир ІІІ, король 109, 318–319, 326–328
Казимирський Христофор, єп. 240
Калиновські, шл. 222
Каліновський Мартин, польний гетьман 43, 366
Каліст, патріарх 203
Калнишевський Петро, кошовий 65, 409–410
Кальвін, богослов 513
Кальнев М.А., вч. 583
Кальнофойський Атанасій, культ. діяч 97, 225, 

247, 248, 266
Кам’янець (Камінець, Кам’янець-Подільський) 

5, 43, 66, 163, 256–257, 327, 366, 417– 
418, 503

Канада XXIV–XXV
Канарійські острови 541
Кандиба, шл. 503
Канів, м. 26, 31, 333, 339, 360
Капніст Василь, шл. 66, 427
Капраль Мирон (М.К.), вч. VIII, XV–XVI, 

XIX–XX, XXV, XXVIII
Каразін В.Н., вч. 543
Карло XII, шведський король 59–60, 398–402
Карпати (Карпатські гори) 4–5, 11, 272, 282, 

297, 311
Карпович Леонтій, ігумен 260
Каспійське море (Каспій) 9, 272, 282, 287, 

290, 294, 459, 462
Катерина ІІ, російська цариця XXVII, 62–63, 

65, 67–68, 70, 78, 406, 412–413, 417, 
421, 423, 427, 440, 536–538

Катеринослав, м. 5
Катеринославська губернія (Катеринославщи-

на) 4, 546, 562–563, 568, 577
Кафа, м. 233, 355
Качибей, кн. 327
Кашиці, с. 502
Каяла, р. 307
Квенштедт Йоганн Андреас, богослов 534
Квітка Григорій, письменник 74–75, 430–431, 

548–550, 552–553

Квітка Наркіз, ігумен 549
Кенігсберг, м. 529
Кердеї, шл. 222
Керенський О., російський політик 449, 453
Керч – див. Боспор 
Кесарійський Андрій, св., архиєп. 247
Києвская земля – див. Київська земля
Кизаревич Філатей, культ. діяч 248
Кизим Богдан, козацький полковник 259
Київ (Кіев), м. VIII, XI, XIV, XVIII, XXV– 

XXVIII, 4–5, 8–18, 26, 30, 33, 38–39, 
45, 49, 55, 57, 60, 70, 76, 79, 85, 87–92, 
97, 123, 157, 208, 225–227, 230–231, 
234, 239–241, 243, 245, 247, 249–250, 
252–253, 255–257, 259–261, 265, 273, 
277, 286–289, 291, 293, 295–300, 
302–304, 306, 307–309, 311, 313, 
316–317, 319–320, 322–323, 333, 339, 
341, 343, 353, 356, 358–359, 362, 368, 
372, 375, 377, 381, 384–389, 398, 404, 
417, 420, 431, 433, 441, 446–447, 449–
453, 465–467, 476–477, 479–480, 
494–495, 522–525, 528, 534, 538, 543, 
566–567

Київська губернія 4, 40, 66, 360, 570
Київська держава (Київська Русь) 4, 11–15, 

26, 106, 269, 286, 288–289, 297, 
299–300, 302–304, 465, 476, 483

Київська земля (Києвская земля) 15, 123, 
261, 326

Київська митрополія (Київська єпархія) 190, 
230, 246, 324, 387–388, 477–478, 
491, 530

Київське воєводство 47, 157, 215–216, 229, 
249–250, 370

Київське князівство 17, 390
Київський патріархат 523
Київський полк 375
Київщина (Київський край) 5, 18, 20, 22, 

26, 31, 33, 37–38, 55, 57, 66–69, 75, 
100, 104, 146, 219, 277, 280, 288, 306, 
308–309, 311, 313–316, 326, 330, 332, 
339–341, 343, 352–353, 363, 384–385, 
414–416, 419–420, 424, 462, 503, 553, 
563, 568, 570–571, 573–574

Кипріян, архидиякон 161, 163
Кипріян, київський митр. 182–183, 493
Кирил, київський митр. 480
Кирил, царгородський патріарх 528
Кирило (Єрусалимський), св. 196
Кирило (Константин), св. 433, 476, 556
Кирило, турівський єп. 322
Кирилович Йосиф, культ. діяч 248
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Киселевич, священик 567
Киселин, с. 503
Кисіль Адам, шл. 524
Китай 17, 313, 459
Кишка Ян, жмудський староста 510
Кілія, м. 28, 336
Кіш – див. Запорожжя
Кішка Самійло, гетьман 34, 222, 345
Кішка Ян, шл. 157
Клим, київський митр. 322
Климент, богослов 542
Клірик Острозький (Василь священик), пись-

менник 163–166
Кметь Василь, вч. XXVIII
Коваленко Г., вч. VIII
Ковалинський Михайло, автор спогадів 539– 

545, 576
Ковель, м. 105
Ковельське староство 138
Кодак, кріпость 40–42, 361–362, 365
Кодня, м. 417
Козарин, шл. 251
Козаровичі, с. 503
Козачинський Микола, культ. діяч 421
Козачківський Андрій, лікар 551
Коклеси, античні діячі 434
Колодинський Андрій, протестант 507
Коломийщина 581
Колянковський Л. (Kolankowski L.), вч. XV
Коляр Ян (Коллар Ян), вч. 434
Комарно, м. 175
Конашевич – див. Сагайдачний Петро
Конецпольський Станіслав, польський корон-

ний гетьман 360–361
Кониський Олександр (Стрижень), письмен-

ник 441, 574, 581, 583
Кониський Юрій, могилівський єп. 421
Конка, р. 356
Конотоп, м. 52, 378
Константин, св. – див. Кирило, св.
Константинополь – див. Царгород 
Констанц, м. 499
Копач І., вч. VII–VIII
Копинський Ісайя, митр. 249, 259, 261, 521– 

522
Копистенський Захарія, письменник 162, 185, 

241, 244–246, 248–250, 387, 522
Копистенський Михайло, шл. 191
Корець, м. 503
Коріят, кн. 327
Коріятовичі, кн. 327
Корнєєв Захар, мінський губернатор 547
Корнілов Лавр, генерал 452

Корнякт Константин, грек XIV, 174–175
Коробка М., фольклорист 459
Корона – див. Польща
Коросно Руське, с. 502
Корсаки, шл. 222
Корсун Олександр, культ. діяч 547
Корсунь, м. 43, 365–366, 416
Корф Модест, барон 582
Косинський Кшиштоф, козацький отаман 33, 

341–342
Косів, м. 248, 522
Косів Сильвестр, митр. 155, 521
Костомаров М. (Костомарів М.), вч. XIV, 

76–77, 431–432, 435, 440, 554–556, 
558, 562

Костянтин Коріатович, кн. 327
Косяківці, с. 570
Котляревський Іван, письменник 72–75, 428– 

429, 433, 545–549, 561
Кочубей Василь, генеральний суддя 396
Краків, м. 44, 46, 108, 128, 192, 201, 367, 

369, 500
Краківська земля 80
Красна гора 162
Краснобрід, с. 502
Крат П., євангелист XVIII
Кревецький І., вч. VI, XXI
Кревза Лев, полеміст 222, 245
Крекотень І., вч. XXIV
Кремпський Стефан, гетьман 344
Кривенко, селянин 575–576
Кривий Ріг, м. 5
Кривонос (Перебийнос) Максим, козацький 

ватажок 45, 368
Крилів, м. 40, 502
Крим 9, 24, 28, 43, 255, 263, 287, 295, 297, 

332, 336, 358–359, 361, 366, 378, 382, 
388, 390, 397, 409, 424, 528

Кримська орда 359, 371
Кримське побережжя 355
Кримські гори 272
Криниця, с. 502
Крип’якевич І., вч. 528, 583
Крит, острів 140
Кричевський В., маляр XIV–XV, 97, 265
Крітопул Митрофан, богослов 529
Крошинські, кн. 221
Круків (Крюків, Куруків), м. 40, 360
Круп’є, с. 502 
Крушельницький А., вч. VIII, XXV
Кубань 4, 65, 277
Кубань, р. 411
Кузів В., євангелист XVII–XIX, XXI–XXII, 

XXIV–XXVII
Кукіль Стефан – див. Зизаній Стефан

Куликовський Д., видавець XXIII
Куліш Пантелеймон, вч. 76–78, 363, 431, 440, 

526, 550–552, 558–559, 569
Кульчицька О., маляр XV
Кумейки, місцевість 31, 41, 362, 364
Кунцевич Йосафат, св., полоцький архиєп. 

222, 358
Курбський А., кн. XV, 126, 138–140, 143, 

145–147, 149–151, 153, 159, 163, 504
Куропатники, с. 502
Куруків – див. Круків
Курукове озеро 360
Курцевич Єзекіїль, архимандрит 239, 260
Курцевичі, кн. 239
Курщина 4, 61, 389
Кусениці, с. 502
Кутлубуга, кн. 327
Кухар В., вч. VI
Кушнір Данило, мліївський титар 415

Л
Лабунь, с. 503
Лавров С., книгар XXV
Лагутенко О., вч. XV
Лазовський Теодозій, володимирський владика 

162
Ланцут, м. 502
Лащів, с. 502
Лебединцев П., вч. 569, 583
Лев Данилович, кн. 115, 317–318, 491, 507
Левицький О., вч. XIV, 265, 506, 583
Лєнін В., російський політик 453
Лєщинські, шл. 502
Липинський В., вч. XXI
Лип’я, с. 502
Лисенко Микола, композитор 441
Лисянка, с. 416
Литва (Литовська земля) 20–22, 29, 50, 52, 

110, 120, 138, 157, 184, 187, 193, 259, 310, 
317–318, 324, 327–330, 338, 346, 373, 
377, 492, 494–495, 501, 503, 505, 507, 
514, 520; див. також Велике князівство 
Литовське 

Литва–Польща – див. Річ Посполита
Литвинів, с. 502
Лівобічна Україна (Лівобережжя, Лівобічна 

Вкраїна, Лівобічна Гетьманщина) 56, 58, 
66, 69, 71, 363, 382, 384–385, 389, 392, 
404, 414, 419–420, 422; див. також 
Україна

Ліско, с. 502
Ліщин, с. 503
Лобода Григорій, козацький отаман 33, 342, 

344
Лозка Стефан, мозирський маршалок 249

Лондон, м. 529, 581
Лопатинський Теофілакт, культ. діяч 534
Лосічин, с. 503
Лоський К., вч. VII–IX
Лотоцький О., вч. 5
Лубенський полк 60, 375, 538
Лубенщина 45, 367
Лубни (Лубні), м. 31, 33–34, 41, 339, 343–

344, 357–358, 363
Луб’яновський Федір, мемуарист 543
Лука з Тернополя, культ. діяч 129
Лукаріс Кирило, патріарх 161, 513, 527–528
Лукашевич В., масон 548
Лукомські, кн. 221
Луцьк, м. 146, 219, 343
Луцьке князівство 15, 304
Львів X, XVIII–XX, XXIII–XXV, XXVII, 

4–5, 23, 71, 80–81, 86, 137, 140, 
146, 154–155, 168, 170, 172, 174–175, 
178–179, 194, 250, 256, 265–266, 330, 
348, 350, 357, 417–419, 425, 437, 443, 
447, 502

Львівська земля 242
Львівське владицтво (Львівська і Подільська 

єпархія) 418–419
Любарт Гедимінович, кн. 20–21, 318–319, 

325–327, 382
Люблін, м. 22, 46, 146, 214, 330, 369
Любомирка, с. 570
Любомірські, шл. 502
Людовик, угорський король 327–328
Лютер Мартін, протестант 499–500, 507, 513
Лясоцький, волосний писар 570
Лятос Ян, астроном 178
Ляхівці, с. 503

М
М.К. – див. Капраль М.
М.С. – див. Возняк М.
М.Ш. – див. Шаповал М.
Маґдалена, св. 546
Мазепа Іван, гетьман 58–62, 65–67, 69, 130, 

388–405, 414, 420, 496, 534
Маймонід Мойсей, автор 494
Макарій, київський митр. 531
Македонія 226
Максим Грек, автор 139
Максим, київський митр. 491
Максимович М., вч. 431
Мал, кн. 293
Мала Азія 9, 287, 354, 461
Малик Я., вч. XVII, XVIII
Малоазійське побережжя 39, 354–355
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Киселевич, священик 567
Киселин, с. 503
Кисіль Адам, шл. 524
Китай 17, 313, 459
Кишка Ян, жмудський староста 510
Кілія, м. 28, 336
Кіш – див. Запорожжя
Кішка Самійло, гетьман 34, 222, 345
Кішка Ян, шл. 157
Клим, київський митр. 322
Климент, богослов 542
Клірик Острозький (Василь священик), пись-

менник 163–166
Кметь Василь, вч. XXVIII
Коваленко Г., вч. VIII
Ковалинський Михайло, автор спогадів 539– 

545, 576
Ковель, м. 105
Ковельське староство 138
Кодак, кріпость 40–42, 361–362, 365
Кодня, м. 417
Козарин, шл. 251
Козаровичі, с. 503
Козачинський Микола, культ. діяч 421
Козачківський Андрій, лікар 551
Коклеси, античні діячі 434
Колодинський Андрій, протестант 507
Коломийщина 581
Колянковський Л. (Kolankowski L.), вч. XV
Коляр Ян (Коллар Ян), вч. 434
Комарно, м. 175
Конашевич – див. Сагайдачний Петро
Конецпольський Станіслав, польський корон-

ний гетьман 360–361
Кониський Олександр (Стрижень), письмен-

ник 441, 574, 581, 583
Кониський Юрій, могилівський єп. 421
Конка, р. 356
Конотоп, м. 52, 378
Константин, св. – див. Кирило, св.
Константинополь – див. Царгород 
Констанц, м. 499
Копач І., вч. VII–VIII
Копинський Ісайя, митр. 249, 259, 261, 521– 

522
Копистенський Захарія, письменник 162, 185, 

241, 244–246, 248–250, 387, 522
Копистенський Михайло, шл. 191
Корець, м. 503
Коріят, кн. 327
Коріятовичі, кн. 327
Корнєєв Захар, мінський губернатор 547
Корнілов Лавр, генерал 452

Корнякт Константин, грек XIV, 174–175
Коробка М., фольклорист 459
Корона – див. Польща
Коросно Руське, с. 502
Корсаки, шл. 222
Корсун Олександр, культ. діяч 547
Корсунь, м. 43, 365–366, 416
Корф Модест, барон 582
Косинський Кшиштоф, козацький отаман 33, 

341–342
Косів, м. 248, 522
Косів Сильвестр, митр. 155, 521
Костомаров М. (Костомарів М.), вч. XIV, 

76–77, 431–432, 435, 440, 554–556, 
558, 562

Костянтин Коріатович, кн. 327
Косяківці, с. 570
Котляревський Іван, письменник 72–75, 428– 

429, 433, 545–549, 561
Кочубей Василь, генеральний суддя 396
Краків, м. 44, 46, 108, 128, 192, 201, 367, 

369, 500
Краківська земля 80
Красна гора 162
Краснобрід, с. 502
Крат П., євангелист XVIII
Кревецький І., вч. VI, XXI
Кревза Лев, полеміст 222, 245
Крекотень І., вч. XXIV
Кремпський Стефан, гетьман 344
Кривенко, селянин 575–576
Кривий Ріг, м. 5
Кривонос (Перебийнос) Максим, козацький 

ватажок 45, 368
Крилів, м. 40, 502
Крим 9, 24, 28, 43, 255, 263, 287, 295, 297, 

332, 336, 358–359, 361, 366, 378, 382, 
388, 390, 397, 409, 424, 528

Кримська орда 359, 371
Кримське побережжя 355
Кримські гори 272
Криниця, с. 502
Крип’якевич І., вч. 528, 583
Крит, острів 140
Кричевський В., маляр XIV–XV, 97, 265
Крітопул Митрофан, богослов 529
Крошинські, кн. 221
Круків (Крюків, Куруків), м. 40, 360
Круп’є, с. 502 
Крушельницький А., вч. VIII, XXV
Кубань 4, 65, 277
Кубань, р. 411
Кузів В., євангелист XVII–XIX, XXI–XXII, 

XXIV–XXVII
Кукіль Стефан – див. Зизаній Стефан

Куликовський Д., видавець XXIII
Куліш Пантелеймон, вч. 76–78, 363, 431, 440, 

526, 550–552, 558–559, 569
Кульчицька О., маляр XV
Кумейки, місцевість 31, 41, 362, 364
Кунцевич Йосафат, св., полоцький архиєп. 

222, 358
Курбський А., кн. XV, 126, 138–140, 143, 

145–147, 149–151, 153, 159, 163, 504
Куропатники, с. 502
Куруків – див. Круків
Курукове озеро 360
Курцевич Єзекіїль, архимандрит 239, 260
Курцевичі, кн. 239
Курщина 4, 61, 389
Кусениці, с. 502
Кутлубуга, кн. 327
Кухар В., вч. VI
Кушнір Данило, мліївський титар 415

Л
Лабунь, с. 503
Лавров С., книгар XXV
Лагутенко О., вч. XV
Лазовський Теодозій, володимирський владика 

162
Ланцут, м. 502
Лащів, с. 502
Лебединцев П., вч. 569, 583
Лев Данилович, кн. 115, 317–318, 491, 507
Левицький О., вч. XIV, 265, 506, 583
Лєнін В., російський політик 453
Лєщинські, шл. 502
Липинський В., вч. XXI
Лип’я, с. 502
Лисенко Микола, композитор 441
Лисянка, с. 416
Литва (Литовська земля) 20–22, 29, 50, 52, 

110, 120, 138, 157, 184, 187, 193, 259, 310, 
317–318, 324, 327–330, 338, 346, 373, 
377, 492, 494–495, 501, 503, 505, 507, 
514, 520; див. також Велике князівство 
Литовське 

Литва–Польща – див. Річ Посполита
Литвинів, с. 502
Лівобічна Україна (Лівобережжя, Лівобічна 

Вкраїна, Лівобічна Гетьманщина) 56, 58, 
66, 69, 71, 363, 382, 384–385, 389, 392, 
404, 414, 419–420, 422; див. також 
Україна

Ліско, с. 502
Ліщин, с. 503
Лобода Григорій, козацький отаман 33, 342, 

344
Лозка Стефан, мозирський маршалок 249

Лондон, м. 529, 581
Лопатинський Теофілакт, культ. діяч 534
Лосічин, с. 503
Лоський К., вч. VII–IX
Лотоцький О., вч. 5
Лубенський полк 60, 375, 538
Лубенщина 45, 367
Лубни (Лубні), м. 31, 33–34, 41, 339, 343–

344, 357–358, 363
Луб’яновський Федір, мемуарист 543
Лука з Тернополя, культ. діяч 129
Лукаріс Кирило, патріарх 161, 513, 527–528
Лукашевич В., масон 548
Лукомські, кн. 221
Луцьк, м. 146, 219, 343
Луцьке князівство 15, 304
Львів X, XVIII–XX, XXIII–XXV, XXVII, 

4–5, 23, 71, 80–81, 86, 137, 140, 
146, 154–155, 168, 170, 172, 174–175, 
178–179, 194, 250, 256, 265–266, 330, 
348, 350, 357, 417–419, 425, 437, 443, 
447, 502

Львівська земля 242
Львівське владицтво (Львівська і Подільська 

єпархія) 418–419
Любарт Гедимінович, кн. 20–21, 318–319, 

325–327, 382
Люблін, м. 22, 46, 146, 214, 330, 369
Любомирка, с. 570
Любомірські, шл. 502
Людовик, угорський король 327–328
Лютер Мартін, протестант 499–500, 507, 513
Лясоцький, волосний писар 570
Лятос Ян, астроном 178
Ляхівці, с. 503

М
М.К. – див. Капраль М.
М.С. – див. Возняк М.
М.Ш. – див. Шаповал М.
Маґдалена, св. 546
Мазепа Іван, гетьман 58–62, 65–67, 69, 130, 

388–405, 414, 420, 496, 534
Маймонід Мойсей, автор 494
Макарій, київський митр. 531
Македонія 226
Максим Грек, автор 139
Максим, київський митр. 491
Максимович М., вч. 431
Мал, кн. 293
Мала Азія 9, 287, 354, 461
Малик Я., вч. XVII, XVIII
Малоазійське побережжя 39, 354–355
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Малопольща 120, 503; див. також Польща
Малоросія (Мала Русь, Мала Росія, Малая 

Русія) 4, 60, 148, 324, 404, 436, 478, 
491, 542

Мальборо, герцог 399
Мальований Кіндрат, протестант 572–576
Мамоничі, друкарі 129, 137, 139–140, 168
Маначин, с. 129
Манцапура Янко, протестант 576
Маріупольський повіт 563
Марія Юріївна, кн. 318
Марія-Терезія (Тереза), імператриця 71, 423– 

425, 437
Марко “гробокопатель”, чернець 261
Маркович Марія – див. Вовчок Марко
Мартинів, с. 503
Масальські, кн. 221
Матвій, євангелист 567
Матяш І., вч. XXVI
Махмет-Гірей, хан 358
Медведівка, с. 416
Межибіж (Меджибіж), м. 19, 66, 414, 417, 503
Межигора (суч. Межигір’я), місцевість 257
Мезамир, ант 284
Меланхтон, протестант 500, 503
Мелетій, патріарх 513, 518
Мелешки, шл. 222
Мельник О., вч. XXIV
Мендовг, кн. 316, 325
Месопотамія 457
Метафраст, автор 531
Мефодій (Методій), св. 433, 476, 556
Микитин Ріг 27, 335
Миколаїв (Ніколаєв), м. 569
Миколай, св. 489, 496
Миколай І (Ніколай), цар 552
Миляновичі, с. 138
Мина, св. 140
Миргородський полк 60, 375
Мирний Панас, письменник 441
Мисаїл, митр. 115, 182–183
Мисаїл, мученик 545
Миславський, митр. 529
Михайло Олелькович, кн. 494
Михальчук К., вч. 441
Мишки, шл. 222
Мілюков П. (Милюков П.), вч. XIII
Мірчук І. (Mirčuk J.), вч. XX, XXII
Мітура Олександр, автор 248
Міцкевич А., поет 555
Мліїв, с. 415
Многогрішний Іван, гетьман 56, 58, 385, 389
Могила Петро, митр. XXI, 38, 152, 179, 387, 

521–530, 533
Мозир, м. 5

Мойсей, пророк 45, 368 
Молдова (Волощина, Молдавське воєводство, 

Молдавські землі) 28, 33–34, 46, 48, 
116, 277, 330, 336, 342–343, 345, 369, 
371, 423–424, 517, 522

Молочна, р. 355, 562–563
Мономах Володимир, кн. 306–310, 320, 322– 

323, 483, 485
Морди, м. 502
Морольф, легендарний персонаж європейських 

сказань 118
Москва, м. 4, 11, 17, 70, 91, 138, 190, 256, 

288, 357, 359–360, 372, 383, 389, 421, 
431, 453, 491, 494, 523, 528, 531–533, 
544, 553

Московська (Володимирська) митрополія 491
Московська держава (Москва, Московська 

земля, Московщина) XV, XXI, 17, 22,  
39, 45–46, 48–52, 54–66, 116, 187, 
220, 228, 246, 253, 255, 261, 263, 330, 
346, 354, 358–359, 368–371, 373–374, 
376–378, 380–388, 391, 393, 395, 
397–400, 403–406, 412, 417, 434–435, 
485, 491–492, 505, 517, 522, 530, 532; 
див. також Росія 

Мосхопул, грек 161
Мотовило, аріанин 145, 159, 163
Мстиславець Петро, друкар 136
Мудрий В., вч. X
Мудрий Ярослав – див. Ярослав (Георгій) 

Мудрий
Мукачів, м. 4
Мюнхен, м. XXIII

Н
Н.В., вч. X
Наддніпрянська Україна 369
Найдорф, с. 502
Наливайко Дам’ян (Дем’ян), культ. діяч 163, 

188, 265–266, 342
Наливайко Северин, гетьман 33, 225, 342–

345, 502
Наполеон Бонапарт, імператор 68
Нарбут Г., графік XV
Негалевський Валентин, перекладач 132–133, 

506–507 
Немирич Юрій, шл. 378, 505, 514
Немиричі, шл. 127, 503
Неофіт, софійський митр. 231–232, 260
Несвиж, м. 146
Нестор, літописець 254, 322
Нечуй-Левицький І., письменник 441
Нижній Новгород, м. 553

Низ – див. Запорожжя 
Никифор, екзарх 158, 161, 201, 257
Ніжин, м. 5, 31, 55, 339, 362, 382, 532
Ніжинський полк 60, 375
Ніковський А., вч. 554
Ніколаєв – див. Миколаєв
Ніколай – див. Миколай І 
Німан, р. 384
Німецьке море – див. Північне море
Німеччина (Германія, Німецьке цісарство) 29, 

35, 73, 85, 92, 110, 118, 273, 300, 324, 
338, 347, 429, 447, 449, 497, 503, 563 

Новгород, м. 289, 295, 300, 302, 494
Новгородок (Новгород-Литовський), м. 197
Новгород-Сіверська губернія 66
Новгород-Сіверське князівство 15, 304
Новгород-Сіверський, м. 8, 286, 307, 326
Новий Рим – див. Царгород
Новіков М., видавець 544
Новоросійська губернія 66
Новотанець, с. 502
Нурець, с. 502
Нью-Йорк, м. XXIII–XXV

О
Обези – див. Грузія
Овруч, м. 295
Одеса, м. 4–5, 567–569
Ожеховські, шл. 502
Океанія 278
Оклинський, шл. 234
Оксенштієрна Аксель, канцлер 527
Оксфорд, м. 529
Олег (Вольга Всеслав’євич), кн. 11, 235, 289– 

292
Олександр І, цар 427
Олександр Коріятович, кн. 327
Олесь Олександр, поет XXV–XXVI, 85, 446
Олешки, місцевість 402
Олизар, кн. 240
Олімп, гора 466
Ольвія, м. 280, 461
Ольга, кн. 9, 11–12, 292–294, 298, 476
Ольгерд Гедимінович, кн. 326–327
Ольгердовичі, кн. 147
Омелянчук, протестант 567
Онищенко, протестант 569
Онькович Богдан, віленський райця 129
Орда – див. Золота Орда
Орев, музèка 307
Оришовський Ян, запорозький гетьман 239
Оріґен, філософ 542
Орлик Филип, гетьман 59–60, 398, 403–404

Орля, м. 502
Основи, с. 569–570
Оссолінський Єжи, канцлер 523
Остер, м. 26, 31, 333, 339
Острог, м. XIV, 23, 106, 138–139, 150, 152, 

156, 160–161, 166, 175, 189, 202, 218, 
225, 265–266, 331, 342, 350, 503

Острогозький полк 431
Острозька Анна-Алоїза, кн. 167
Острозька Гальшка, кн. 156–158
Острозька Катерина, кн. 157
Острозька Софія (з Тарновських), кн. 159
Острозький Василь-Константин, кн. XIV, 23, 

36, 137–140, 142, 145–147, 150, 156–
164, 167–168, 178, 180, 192–193, 197, 
202, 210, 215, 331, 341, 343, 350–351, 
503, 508, 510, 512

Острозький Ілля, кн. 156–157
Острозький Константин Іванович, кн. 156
Острозький Олександр, кн. 157, 167
Острозькі, кн. 23, 156–158, 160–162, 174, 

221, 331, 341–342, 386, 510
Остророги, шл. 502
Острянин Яцко, гетьман 41, 363–364, 367
Отрок, половецький хан 307
Охтирський полк 547
Очаків, фортеця 28, 39, 336, 355–356, 411

П
Павлик М., гром. діяч 581
Павло, апостол 150
Павло, папа 362
Павло І, цар 427
Павловичі, шл. 222
Павловський О., вч. 74, 429
Павлоградський повіт 563
Павлюк, запорозький гетьман 41–42, 362, 

365, 367
Падуя, м. 161, 500
Палама Григорій, теолог 140, 145
Палеолог Діонісій, культ. діяч 161, 164
Палій Семен, фастівський полковник 57, 66– 

67, 389, 391–393, 399, 414, 496
Панівці, с. 503
Пантелеймон, св. 489
Панькова С., вч. XVII, XXVII
Парана, штат IX 
Парпура Максим, меценат 73, 429
Паславський І., вч. XXII
Паци, шл. 222
Пачановський, шл. 256–257, 259
Пашков Василь, євангелист 582
Педич В., вч. XXII
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Малопольща 120, 503; див. також Польща
Малоросія (Мала Русь, Мала Росія, Малая 

Русія) 4, 60, 148, 324, 404, 436, 478, 
491, 542

Мальборо, герцог 399
Мальований Кіндрат, протестант 572–576
Мамоничі, друкарі 129, 137, 139–140, 168
Маначин, с. 129
Манцапура Янко, протестант 576
Маріупольський повіт 563
Марія Юріївна, кн. 318
Марія-Терезія (Тереза), імператриця 71, 423– 

425, 437
Марко “гробокопатель”, чернець 261
Маркович Марія – див. Вовчок Марко
Мартинів, с. 503
Масальські, кн. 221
Матвій, євангелист 567
Матяш І., вч. XXVI
Махмет-Гірей, хан 358
Медведівка, с. 416
Межибіж (Меджибіж), м. 19, 66, 414, 417, 503
Межигора (суч. Межигір’я), місцевість 257
Мезамир, ант 284
Меланхтон, протестант 500, 503
Мелетій, патріарх 513, 518
Мелешки, шл. 222
Мельник О., вч. XXIV
Мендовг, кн. 316, 325
Месопотамія 457
Метафраст, автор 531
Мефодій (Методій), св. 433, 476, 556
Микитин Ріг 27, 335
Миколаїв (Ніколаєв), м. 569
Миколай, св. 489, 496
Миколай І (Ніколай), цар 552
Миляновичі, с. 138
Мина, св. 140
Миргородський полк 60, 375
Мирний Панас, письменник 441
Мисаїл, митр. 115, 182–183
Мисаїл, мученик 545
Миславський, митр. 529
Михайло Олелькович, кн. 494
Михальчук К., вч. 441
Мишки, шл. 222
Мілюков П. (Милюков П.), вч. XIII
Мірчук І. (Mirčuk J.), вч. XX, XXII
Мітура Олександр, автор 248
Міцкевич А., поет 555
Мліїв, с. 415
Многогрішний Іван, гетьман 56, 58, 385, 389
Могила Петро, митр. XXI, 38, 152, 179, 387, 

521–530, 533
Мозир, м. 5

Мойсей, пророк 45, 368 
Молдова (Волощина, Молдавське воєводство, 

Молдавські землі) 28, 33–34, 46, 48, 
116, 277, 330, 336, 342–343, 345, 369, 
371, 423–424, 517, 522

Молочна, р. 355, 562–563
Мономах Володимир, кн. 306–310, 320, 322– 

323, 483, 485
Морди, м. 502
Морольф, легендарний персонаж європейських 

сказань 118
Москва, м. 4, 11, 17, 70, 91, 138, 190, 256, 

288, 357, 359–360, 372, 383, 389, 421, 
431, 453, 491, 494, 523, 528, 531–533, 
544, 553

Московська (Володимирська) митрополія 491
Московська держава (Москва, Московська 

земля, Московщина) XV, XXI, 17, 22,  
39, 45–46, 48–52, 54–66, 116, 187, 
220, 228, 246, 253, 255, 261, 263, 330, 
346, 354, 358–359, 368–371, 373–374, 
376–378, 380–388, 391, 393, 395, 
397–400, 403–406, 412, 417, 434–435, 
485, 491–492, 505, 517, 522, 530, 532; 
див. також Росія 

Мосхопул, грек 161
Мотовило, аріанин 145, 159, 163
Мстиславець Петро, друкар 136
Мудрий В., вч. X
Мудрий Ярослав – див. Ярослав (Георгій) 

Мудрий
Мукачів, м. 4
Мюнхен, м. XXIII

Н
Н.В., вч. X
Наддніпрянська Україна 369
Найдорф, с. 502
Наливайко Дам’ян (Дем’ян), культ. діяч 163, 

188, 265–266, 342
Наливайко Северин, гетьман 33, 225, 342–

345, 502
Наполеон Бонапарт, імператор 68
Нарбут Г., графік XV
Негалевський Валентин, перекладач 132–133, 

506–507 
Немирич Юрій, шл. 378, 505, 514
Немиричі, шл. 127, 503
Неофіт, софійський митр. 231–232, 260
Несвиж, м. 146
Нестор, літописець 254, 322
Нечуй-Левицький І., письменник 441
Нижній Новгород, м. 553

Низ – див. Запорожжя 
Никифор, екзарх 158, 161, 201, 257
Ніжин, м. 5, 31, 55, 339, 362, 382, 532
Ніжинський полк 60, 375
Ніковський А., вч. 554
Ніколаєв – див. Миколаєв
Ніколай – див. Миколай І 
Німан, р. 384
Німецьке море – див. Північне море
Німеччина (Германія, Німецьке цісарство) 29, 

35, 73, 85, 92, 110, 118, 273, 300, 324, 
338, 347, 429, 447, 449, 497, 503, 563 

Новгород, м. 289, 295, 300, 302, 494
Новгородок (Новгород-Литовський), м. 197
Новгород-Сіверська губернія 66
Новгород-Сіверське князівство 15, 304
Новгород-Сіверський, м. 8, 286, 307, 326
Новий Рим – див. Царгород
Новіков М., видавець 544
Новоросійська губернія 66
Новотанець, с. 502
Нурець, с. 502
Нью-Йорк, м. XXIII–XXV

О
Обези – див. Грузія
Овруч, м. 295
Одеса, м. 4–5, 567–569
Ожеховські, шл. 502
Океанія 278
Оклинський, шл. 234
Оксенштієрна Аксель, канцлер 527
Оксфорд, м. 529
Олег (Вольга Всеслав’євич), кн. 11, 235, 289– 

292
Олександр І, цар 427
Олександр Коріятович, кн. 327
Олесь Олександр, поет XXV–XXVI, 85, 446
Олешки, місцевість 402
Олизар, кн. 240
Олімп, гора 466
Ольвія, м. 280, 461
Ольга, кн. 9, 11–12, 292–294, 298, 476
Ольгерд Гедимінович, кн. 326–327
Ольгердовичі, кн. 147
Омелянчук, протестант 567
Онищенко, протестант 569
Онькович Богдан, віленський райця 129
Орда – див. Золота Орда
Орев, музèка 307
Оришовський Ян, запорозький гетьман 239
Оріґен, філософ 542
Орлик Филип, гетьман 59–60, 398, 403–404

Орля, м. 502
Основи, с. 569–570
Оссолінський Єжи, канцлер 523
Остер, м. 26, 31, 333, 339
Острог, м. XIV, 23, 106, 138–139, 150, 152, 

156, 160–161, 166, 175, 189, 202, 218, 
225, 265–266, 331, 342, 350, 503

Острогозький полк 431
Острозька Анна-Алоїза, кн. 167
Острозька Гальшка, кн. 156–158
Острозька Катерина, кн. 157
Острозька Софія (з Тарновських), кн. 159
Острозький Василь-Константин, кн. XIV, 23, 

36, 137–140, 142, 145–147, 150, 156–
164, 167–168, 178, 180, 192–193, 197, 
202, 210, 215, 331, 341, 343, 350–351, 
503, 508, 510, 512

Острозький Ілля, кн. 156–157
Острозький Константин Іванович, кн. 156
Острозький Олександр, кн. 157, 167
Острозькі, кн. 23, 156–158, 160–162, 174, 

221, 331, 341–342, 386, 510
Остророги, шл. 502
Острянин Яцко, гетьман 41, 363–364, 367
Отрок, половецький хан 307
Охтирський полк 547
Очаків, фортеця 28, 39, 336, 355–356, 411

П
Павлик М., гром. діяч 581
Павло, апостол 150
Павло, папа 362
Павло І, цар 427
Павловичі, шл. 222
Павловський О., вч. 74, 429
Павлоградський повіт 563
Павлюк, запорозький гетьман 41–42, 362, 

365, 367
Падуя, м. 161, 500
Палама Григорій, теолог 140, 145
Палеолог Діонісій, культ. діяч 161, 164
Палій Семен, фастівський полковник 57, 66– 

67, 389, 391–393, 399, 414, 496
Панівці, с. 503
Пантелеймон, св. 489
Панькова С., вч. XVII, XXVII
Парана, штат IX 
Парпура Максим, меценат 73, 429
Паславський І., вч. XXII
Паци, шл. 222
Пачановський, шл. 256–257, 259
Пашков Василь, євангелист 582
Педич В., вч. XXII
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Пелеш Юліан (Pelesz J.), єп. 524, 584
Пелчицький Леонтій, турівський єп. 191
Пенсильванія, штат ІХ
Передня Азія 279, 457, 475
Перекоп 342
Перемислів, с. 502
Перемиська єпархія (владицтво) 418–419
Перемишль, м. 56, 72, 175, 384–385, 425, 436
Перемищина 179, 502, 507, 512
Пересічен, город 293
Перетц В. (В.П.), вч. XIV–XV
Переяслав, м. 8, 10, 16–17, 31, 40, 48, 55, 

286–287, 289, 304, 307, 313, 326, 339, 
341, 361–362, 371, 382, 394–395

Переяславець, м. 295
Переяславська земля 15, 304
Переяславське князівство 306
Переяславський полк 60, 375
Переяславщина 18, 306, 314
Персія (Перське царство) 9, 279, 287, 475
Перський Я., книгар XXVI
Петербург – див. Санкт-Петербург
Петлюра С., громад. діяч XIII
Петрарка Франческо, поет 166
Петрик Іваненко, гетьман 58, 390–391
Петро, козак 230
Петро І, цар 58–63, 65, 67, 70, 78, 397–402, 

404–405, 407, 413–414, 420, 440, 532, 
537

Пешт, м. 437, 538
Пилявці, м. 45, 368, 417
Пинськ, м. 5
Північ 501, 576
Північна Азія 459
Північна Америка XVII–XVIII, XXIII, 459
Північна Україна 463, 477; див. також Україна
Північне (Німецьке) море 282
Підкарпатська Україна – див. Закарпатська 

Україна
Підкарпаття 309, 497; див. також Галичина
Підляшшя 22, 69, 100, 330, 420
Підсуче, с. 240
Пілат 210
Пінсько-Прип’ятське Полісся 103; див. також 

Полісся
Пінщина 104
Платон, філософ 151, 542
Плетенецький Єлисей, архимандрит 232–233, 

241, 243–249, 387, 522
Плетеничі, с. 242
Плутарх, філософ 542
Побужжя (Побожжя) 26, 104, 175, 316, 332, 

502

Поволжя 308
Погорина 316
Поділля 5, 22, 26, 52, 57, 66–67, 69, 89, 100, 

102, 125, 256, 259, 277, 316, 327, 330, 
332, 377, 385, 415–417, 419–420, 424, 
452, 503, 568

Подільська губернія 4
Подільська земля 327
Подільське воєводство 215, 423
Подніпров’я (Подніпрянська Україна) 157, 

308, 318–319, 323, 326, 335, 344, 357, 
362, 399

Познанський Б. (Познанский Б., П-ский Б.), 
гром. діяч 565, 583

Покуття 423–424
Полікарп, монах 322
Полісся 31, 104, 282, 325, 339, 343, 417
Полоцьк (Полоцк), м. 129, 507
Полоцька земля 301
Полтава, м. 4–5, 31, 59, 73, 339, 390, 395, 

402, 429, 546–548
Полтавська губернія 4, 577
Полтавський полк 60, 375–376
Полтавщина 5, 8, 31, 52, 55–56, 68, 273, 280, 

340, 363, 385, 568
Полуботок Павло, наказний гетьман 63, 407
Полуднево-Західна Європа 522
Польща (Корона, Польська держава, Поль-

ська Корона, Польсько-Литовська дер-
жава, Польща–Литва, Річ Посполита) 
XXI, 5, 18, 20–24, 29–31, 33–37, 
39–40, 42, 44–52, 55–57, 60, 64, 
66–69, 100, 102, 104–107, 109–110, 
112, 115–122, 139–140, 155, 157, 178, 
184, 187, 193, 199, 204–205, 217–220, 
223, 228–229, 238, 255–257, 259, 300, 
313, 316, 318–319, 327–332, 338–339, 
346–347, 349, 352, 354, 356–361, 365, 
367–378, 380–385, 388, 393, 397, 399, 
401, 405, 409, 414–418, 420, 422–426, 
435, 437, 449, 491–492, 497, 499, 501, 
503–505, 507, 514, 517, 520, 522–528, 
532, 536 

Поморяни, м. 502
Пониззя 424
Понятовський Станіслав-Август, король 423
Попович – див. Самойлович Іван
Посевіно Антоніо, нунцій 138–139, 178
Потебня О., вч. 458
Потилич, м. 251
Потій Іпатій, митр. XXI, 159, 163, 166, 191– 

192, 195–196, 203, 222, 230–233, 351, 
505, 512–513

Потоцький Анджей, намісник 85, 447
Потоцький Миколай, кам’янецький староста 

503
Потоцький Миколай, коронний гетьман 41, 43, 

362, 364, 366, 503
Потоцький Салезій, шл. 416
Потоцький Стефан, ніжинський староста 43, 

366
Потоцький Ян, брацлавський воєвода 502
Потоцькі, шл. 503
Потульницький В., вч. XXIII
Потьомкін Григорій, кн. 427
Починок Т., гром. діяч XX, XXIV, XXVI
Правобічна Україна (Правобережжя) 57, 60, 

66, 375, 382–383, 385, 389–390, 399, 
403–404, 414, 417; див. також Україна

Прага, м. XXIII, XXV, 128, 500
Прилуцький полк 60, 375
Прилуччина 45, 367
Прип’ятські землі 325 
Прип’ять, р. 4–5
Пріцкав Йоган, протестант 571
Прокопій, історик 464–467
Прокопович Теофан, митр., богослов XXI, 

531, 533–536
Пронський, кн. 503
Пронські, кн. 221
Проскурів, м. 240, 417
Прудентополіс, м. IX
Пруссія (Прусська держава) 66, 68, 80, 119, 

423–424, 427, 442, 501, 505, 562, 564, 
571

Прут, р. 404, 423–424
Прядівка, с. 577
Псел, р. 363
Пузини, кн. 221
Пулюй І., вч. 558
Пустотва, с. 502
Путивль, м. 56, 384–385
П’ятка, м. 341

Р
Радивил (Радзивілл) Криштоф, кн. 157, 510
Радивил (Радзивілл) Януш, кн. 157, 215, 502
Радивил Миколай Чорний, кн. 502
Радивили, кн. 505
Радишевський Маркил, богослов 534
Радомишль, м. 243
Радошовський Богуслав, київський біскуп 241
Ракоцій Юрій, семигородський воєвода 50–51, 

374
Рапсак, біблійний персонаж 210
Ратушний Михайло, протестант 567, 569–571, 

581
Рафалівка, с. 503

Ревне, с. 106
Рей Миколай, письменник XV, 118–119, 502
Рейовець, м. 502
Рєпнін Микола, кн. 427, 548
Рєпніна Варвара, кн. 547
Рибак О., вч. XII
Рибалко О., вч. XXVIII
Рибчинський В.Й., вч. VIII
Рига, м. 89, 452
Рим (Римська папська держава) 118, 125, 183, 

218, 246, 479, 492, 508, 511, 518, 522, 
523; див. також Ватикан

Рим, м. 140, 161, 191, 198, 203, 351, 362, 
496, 533

Риманів, м. 502
Римська держава (Рим) 280, 457
Римша Андрій, поет 161
Рібейра, домініканин 533
Рівне, м. XXIII–XXV
Ріплин, с. 502
Річ Посполита – див. Польща 
Рогатинець Юрій (Юрко), львівський міщанин 

154, 175, 515
Рогоза Михайло, митр. 191, 194, 233
Рождественський А. (Рождественский А.), 

священик 569–570, 583
Розумовський Кирило, гетьман 62, 406, 412, 

427
Розумовський Олекса, козак 536
Розумовські, графи 427–428
Роман Мстиславович, кн. 19, 310–311, 315, 

325, 479
Романова, кн. – див. Єфросинія-Анна
Романовичі, кн. 19, 310, 312, 316–317
Роменщина 363
Ромни, м. 31, 339
Росія (Російська імперія, монархія, Російська 

федеративна республіка) VI, XII, XV, 
3–5, 65–66, 68, 73, 77–79, 80–88, 
90–92, 409–410, 412, 416, 423–424, 
427, 429, 432–433, 436, 438–450, 452, 
454, 491, 531, 536, 552, 562, 582; див. 
також Московська держава

Ростислав Володимирович, кн. 309
Ростиславичі, кн. 309
Рось (Росава), р. 341, 363
Рохманів, с. 266
Рудзицкий А.И., вч. XIV
Рудченко І., вч. 441
Ружинські, кн. 221
Румунія 28, 336
Румянцев Петро, генерал-губернатор 406, 412
Русель Жак, протестант 528
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Пелеш Юліан (Pelesz J.), єп. 524, 584
Пелчицький Леонтій, турівський єп. 191
Пенсильванія, штат ІХ
Передня Азія 279, 457, 475
Перекоп 342
Перемислів, с. 502
Перемиська єпархія (владицтво) 418–419
Перемишль, м. 56, 72, 175, 384–385, 425, 436
Перемищина 179, 502, 507, 512
Пересічен, город 293
Перетц В. (В.П.), вч. XIV–XV
Переяслав, м. 8, 10, 16–17, 31, 40, 48, 55, 

286–287, 289, 304, 307, 313, 326, 339, 
341, 361–362, 371, 382, 394–395

Переяславець, м. 295
Переяславська земля 15, 304
Переяславське князівство 306
Переяславський полк 60, 375
Переяславщина 18, 306, 314
Персія (Перське царство) 9, 279, 287, 475
Перський Я., книгар XXVI
Петербург – див. Санкт-Петербург
Петлюра С., громад. діяч XIII
Петрарка Франческо, поет 166
Петрик Іваненко, гетьман 58, 390–391
Петро, козак 230
Петро І, цар 58–63, 65, 67, 70, 78, 397–402, 

404–405, 407, 413–414, 420, 440, 532, 
537

Пешт, м. 437, 538
Пилявці, м. 45, 368, 417
Пинськ, м. 5
Північ 501, 576
Північна Азія 459
Північна Америка XVII–XVIII, XXIII, 459
Північна Україна 463, 477; див. також Україна
Північне (Німецьке) море 282
Підкарпатська Україна – див. Закарпатська 

Україна
Підкарпаття 309, 497; див. також Галичина
Підляшшя 22, 69, 100, 330, 420
Підсуче, с. 240
Пілат 210
Пінсько-Прип’ятське Полісся 103; див. також 

Полісся
Пінщина 104
Платон, філософ 151, 542
Плетенецький Єлисей, архимандрит 232–233, 

241, 243–249, 387, 522
Плетеничі, с. 242
Плутарх, філософ 542
Побужжя (Побожжя) 26, 104, 175, 316, 332, 

502

Поволжя 308
Погорина 316
Поділля 5, 22, 26, 52, 57, 66–67, 69, 89, 100, 

102, 125, 256, 259, 277, 316, 327, 330, 
332, 377, 385, 415–417, 419–420, 424, 
452, 503, 568

Подільська губернія 4
Подільська земля 327
Подільське воєводство 215, 423
Подніпров’я (Подніпрянська Україна) 157, 

308, 318–319, 323, 326, 335, 344, 357, 
362, 399

Познанський Б. (Познанский Б., П-ский Б.), 
гром. діяч 565, 583

Покуття 423–424
Полікарп, монах 322
Полісся 31, 104, 282, 325, 339, 343, 417
Полоцьк (Полоцк), м. 129, 507
Полоцька земля 301
Полтава, м. 4–5, 31, 59, 73, 339, 390, 395, 

402, 429, 546–548
Полтавська губернія 4, 577
Полтавський полк 60, 375–376
Полтавщина 5, 8, 31, 52, 55–56, 68, 273, 280, 

340, 363, 385, 568
Полуботок Павло, наказний гетьман 63, 407
Полуднево-Західна Європа 522
Польща (Корона, Польська держава, Поль-

ська Корона, Польсько-Литовська дер-
жава, Польща–Литва, Річ Посполита) 
XXI, 5, 18, 20–24, 29–31, 33–37, 
39–40, 42, 44–52, 55–57, 60, 64, 
66–69, 100, 102, 104–107, 109–110, 
112, 115–122, 139–140, 155, 157, 178, 
184, 187, 193, 199, 204–205, 217–220, 
223, 228–229, 238, 255–257, 259, 300, 
313, 316, 318–319, 327–332, 338–339, 
346–347, 349, 352, 354, 356–361, 365, 
367–378, 380–385, 388, 393, 397, 399, 
401, 405, 409, 414–418, 420, 422–426, 
435, 437, 449, 491–492, 497, 499, 501, 
503–505, 507, 514, 517, 520, 522–528, 
532, 536 

Поморяни, м. 502
Пониззя 424
Понятовський Станіслав-Август, король 423
Попович – див. Самойлович Іван
Посевіно Антоніо, нунцій 138–139, 178
Потебня О., вч. 458
Потилич, м. 251
Потій Іпатій, митр. XXI, 159, 163, 166, 191– 

192, 195–196, 203, 222, 230–233, 351, 
505, 512–513

Потоцький Анджей, намісник 85, 447
Потоцький Миколай, кам’янецький староста 

503
Потоцький Миколай, коронний гетьман 41, 43, 

362, 364, 366, 503
Потоцький Салезій, шл. 416
Потоцький Стефан, ніжинський староста 43, 

366
Потоцький Ян, брацлавський воєвода 502
Потоцькі, шл. 503
Потульницький В., вч. XXIII
Потьомкін Григорій, кн. 427
Починок Т., гром. діяч XX, XXIV, XXVI
Правобічна Україна (Правобережжя) 57, 60, 

66, 375, 382–383, 385, 389–390, 399, 
403–404, 414, 417; див. також Україна

Прага, м. XXIII, XXV, 128, 500
Прилуцький полк 60, 375
Прилуччина 45, 367
Прип’ятські землі 325 
Прип’ять, р. 4–5
Пріцкав Йоган, протестант 571
Прокопій, історик 464–467
Прокопович Теофан, митр., богослов XXI, 

531, 533–536
Пронський, кн. 503
Пронські, кн. 221
Проскурів, м. 240, 417
Прудентополіс, м. IX
Пруссія (Прусська держава) 66, 68, 80, 119, 

423–424, 427, 442, 501, 505, 562, 564, 
571

Прут, р. 404, 423–424
Прядівка, с. 577
Псел, р. 363
Пузини, кн. 221
Пулюй І., вч. 558
Пустотва, с. 502
Путивль, м. 56, 384–385
П’ятка, м. 341

Р
Радивил (Радзивілл) Криштоф, кн. 157, 510
Радивил (Радзивілл) Януш, кн. 157, 215, 502
Радивил Миколай Чорний, кн. 502
Радивили, кн. 505
Радишевський Маркил, богослов 534
Радомишль, м. 243
Радошовський Богуслав, київський біскуп 241
Ракоцій Юрій, семигородський воєвода 50–51, 

374
Рапсак, біблійний персонаж 210
Ратушний Михайло, протестант 567, 569–571, 

581
Рафалівка, с. 503

Ревне, с. 106
Рей Миколай, письменник XV, 118–119, 502
Рейовець, м. 502
Рєпнін Микола, кн. 427, 548
Рєпніна Варвара, кн. 547
Рибак О., вч. XII
Рибалко О., вч. XXVIII
Рибчинський В.Й., вч. VIII
Рига, м. 89, 452
Рим (Римська папська держава) 118, 125, 183, 

218, 246, 479, 492, 508, 511, 518, 522, 
523; див. також Ватикан

Рим, м. 140, 161, 191, 198, 203, 351, 362, 
496, 533

Риманів, м. 502
Римська держава (Рим) 280, 457
Римша Андрій, поет 161
Рібейра, домініканин 533
Рівне, м. XXIII–XXV
Ріплин, с. 502
Річ Посполита – див. Польща 
Рогатинець Юрій (Юрко), львівський міщанин 

154, 175, 515
Рогоза Михайло, митр. 191, 194, 233
Рождественський А. (Рождественский А.), 

священик 569–570, 583
Розумовський Кирило, гетьман 62, 406, 412, 

427
Розумовський Олекса, козак 536
Розумовські, графи 427–428
Роман Мстиславович, кн. 19, 310–311, 315, 

325, 479
Романова, кн. – див. Єфросинія-Анна
Романовичі, кн. 19, 310, 312, 316–317
Роменщина 363
Ромни, м. 31, 339
Росія (Російська імперія, монархія, Російська 

федеративна республіка) VI, XII, XV, 
3–5, 65–66, 68, 73, 77–79, 80–88, 
90–92, 409–410, 412, 416, 423–424, 
427, 429, 432–433, 436, 438–450, 452, 
454, 491, 531, 536, 552, 562, 582; див. 
також Московська держава

Ростислав Володимирович, кн. 309
Ростиславичі, кн. 309
Рось (Росава), р. 341, 363
Рохманів, с. 266
Рудзицкий А.И., вч. XIV
Рудченко І., вч. 441
Ружинські, кн. 221
Румунія 28, 336
Румянцев Петро, генерал-губернатор 406, 412
Русель Жак, протестант 528
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Русків, с. 503
Русов О. (Русов А.), гром. діяч 545, 583
Русь (Велике князівство Руське, Руська дер-

жава, Руська земля, Русь-Україна) 4, 8, 
11, 52, 55, 105–106, 108–110, 115–116, 
134, 140, 142–143, 148, 152–153, 155, 
211, 227, 235, 246, 286, 288–291, 294, 
296–297, 300–301, 308–309, 311, 318, 
321, 374, 377, 381–382, 464–465, 475–
477, 479, 481, 486, 505, 507, 514–515, 
517–518, 524, 533; див. також Україна

Руське воєводство 215, 423
Рутський Вельямин, митр. 233–234, 252
Рюрик, кн. 309
Рябошапка Іван, протестант 567, 570–571, 581
Рязанська митрополія 532
Ряснопільська благочинія (деканат) 567
Ряснопільська парафія 566, 569

С
Савенко А., гром. діяч VIII
Сагайдачний (Конашевич) Петро, гетьман 

38–39, 40, 44, 97, 225, 232–233, 235, 
250–251, 255, 257–258, 260, 266, 
353–354, 356–357, 367, 386

Сакович Касіан (Калікст), письменник 248, 
250–251, 258

Саковичі, родина 251
Самарін Ю., богослов 535
Самовидець, літописець 396
Самойлович (Попович) Іван, гетьман 56–58, 

61, 385–386, 388–390, 392, 394, 404, 
529–530

Самсун, м. 355
Сангушки, кн. 221
Сангушко Олександр, кн. XIV, 110
Сандомир, м. 214
Санкт-Петербург (Петербург), м. VI, XIV, 3, 

5, 11, 58, 62–63, 70, 73, 77, 87, 89, 91, 
288, 297, 406–407, 411, 421, 429, 431, 
439, 449, 451–453, 533, 535, 538

Сапіги, шл. 222
Сарніцький Станіслав, історик 224
Сатанів, м. 503
Сафонович Феодосій, письменник 265–266
Сварник Г., вч. XVIII, XXIV
Свенельд, воєвода 8–9, 293
Свидниця, с. 502
Святополк-Болестрашицький Самійло, шл. 527
Святополк Володимирович, кн. 13, 300
Святополк-Четвертинський Ґедеон, кн. 530
Святополк-Четвертинські, кн. 530
Святослав Всеволодович, кн. 307
Святослав Ігорович, кн. 11, 293–297, 300
Святослав Ярославович, кн. 15, 303

Семашки, шл. 222
Семен Сідлар, львівський міщанин 139–140, 

144
Семенські, шл. 502
Семигород 52, 377, 423
Сенюта Андрій, шл. 503
Сенюти, шл. 503
Сенявський Миколай, шл. 501
Сербія 29
Середземне море 279
Середземноморське побережжя 279
Середня Європа 497
Серет, м. 423
Серет, р. 424
Сибір 4, 56, 58, 66, 69, 86, 278, 385, 389, 

391, 410, 420, 448
Сильвестр, митр. 115
Симон, автор 322
Симон Зилот, апостол 489
Сині Води, р. 327
Синоп, м. 39, 354–355
Сирчан, половецький хан 307
Сіверщина 184, 378
Сікорський І. (Сикорский И.А.), вч. 573–574, 

576, 584
Сірко Іван, кошовий отаман 56, 378, 385
Січ Запорозька – див. Запорожжя 
Скарга Петро, проповідник 142–143, 145–

146, 159, 162, 187–188, 200–201, 
204–206, 212, 505

Скаржевський, шл. 251
Скворцов, урядовець 567
Скибина, с. 573
Сковорода Григорій, філософ 71, 422, 518, 

535–536, 538–546, 548, 550, 559–562, 
571, 576

Скорина Франциск, друкар XIV–XV, 127–
130, 132, 151, 168, 266, 500, 507, 529

Скоропадський Іван, гетьман 62–63, 401, 
405, 407

Скрентон, м. ІХ
Скумини, шл. 222
Скумин-Тишкевич, новгородський воєвода 174
Славута – див. Дніпро 
Слобідська губернія 66
Слобідська Україна (Слобідщина) 61, 66, 69, 

364, 390, 413, 420, 427, 543
Слуцьке князівство 147
Слуцький Юрій, кн. 139
Слуцькі, кн. 147, 221
Случ, р. 8, 19, 52, 66, 286, 316, 375, 377, 

414, 417
Смера Іван, лікар 507

Сміла, м. 416
Смоленськ, м. 184
Смотрицький Герасим Данилович, полеміст 

145, 147, 161, 163–166, 180
Смотрицький Мелетій (Максим), полеміст 161, 

166, 220, 223, 226, 250, 252, 257, 259, 
261, 387, 521–522

Смотрич, м. 327
Смотрич, р. 327
Собішин, с. 503
Соколинські, кн. 221
Сократ, філософ 540
Соліковський Ян, арцибіскуп 178–180
Соломирецькі, кн. 221
Соломон, цар 118, 507
Солониця, урочище 33, 343
Сомко Яким, наказний гетьман 383
Сорока, с. 45, 368
Сосновські, шл. 222
Софія, св. 477, 523
Социн Фауст, провідник 119
Сполучені Держави Америки – див. США
Срезнєвський І., вч. 431
Стабровський Петро, протестант 215
Ставровецький Транквіліон Кирило, видавець 

175, 265–266
Ставровецькі, шл. 251
Стадніцький, шл. 501–502
Станів, с. 502
Станкар, протестант 502
Старицький М., письменник 441
Стариця (Старка), урочище 364
Стародуб, м. 326, 399–400
Стародубський полк 60, 375
Староконстянтинів, м. 503
Стебницький П., гром. діяч VI
Стемпковський, рейментар 417
Стефан, волоський воєвода 116
Стрятин, с. 243, 265–266
Студинський К., вч. XIX, XXIII–XXVI, 

XVIII
Суботів, хутір 42, 51, 365, 374
Сугаклея, р. 570
Судова, гора в Острозі 163
Сула, р. 41, 343, 364
Сулима Іван, запорозький гетьман 41, 362
Сураж, м. 503
Сурій Лаврентій, монах 531
Сучава, м. 423
Сучавський округ 424
Сущанський-Проскура Федір, київський зем-

ський писар 240
Схарія, єврей 494

Схід 17, 485
Східна Галичина 102, 447; див. також Га-

личина
Східна Європа 515
Східна Україна (Вкраїна) XII, 5, 96, 223, 

236–237, 313, 316, 318, 324, 326, 342, 
374–375, 377, 388, 418, 427–428, 436, 
523, 532, 536, 561; див. також Україна

Східне Римське цісарство 475; див. також 
Візантія

Східний Туркестан 459
Східно-Полуднева Україна 103; див. також 

Україна
США (Сполучені Держави Америки) IX, 

XXIV, XXV, XXVI, 564
Сян, р. 384
Сяніччина 501–502

Т
Таврійська губернія 4
Таврія 562–563, 568
Таганрог, м. 5
Танаїс, м. 461
Тараща, м. 573–574
Таращанський повіт 570
Тарновська Софія, шл. 157
Тарновські, шл. 159
Татарщина – див. Золота Орда 
Тверітінов Дмитро, протестант 535
Текелі Петро, генерал 409, 411
Тельвак В., вч. XI, XIII, XX, XXII
Темуджін, хан 17, 313
Теодосій – див. Феодосій Печерський
Теодосій Грек, ігумен 480
Теофан, патр. 252–253, 257–258, 260, 387
Теребовельська земля 502
Терехтемирів, м. 239, 257, 260
Терлецький Кирило, луцький єп. XXI, 191, 

217, 351
Тернопіль, м. 129
Тетерів, р. 8, 243, 286, 316
Тигр, р. 457
Тилигул, р. 411
Тимошенко Л., вч. XXII
Тиса, р. 411
Тискиневич Григорій, гетьман 229
Тихомль, м. 503
Тишкевич Януш, київський воєвода 241
Тишкевичі, шл. 222
Тищенко (Сірий) Ю., видавець XXIII–XXVI
Тіра, м. 461
Толстой Лев, письменник 540, 572, 576
Томашівський С., вч. XXI
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Русків, с. 503
Русов О. (Русов А.), гром. діяч 545, 583
Русь (Велике князівство Руське, Руська дер-

жава, Руська земля, Русь-Україна) 4, 8, 
11, 52, 55, 105–106, 108–110, 115–116, 
134, 140, 142–143, 148, 152–153, 155, 
211, 227, 235, 246, 286, 288–291, 294, 
296–297, 300–301, 308–309, 311, 318, 
321, 374, 377, 381–382, 464–465, 475–
477, 479, 481, 486, 505, 507, 514–515, 
517–518, 524, 533; див. також Україна

Руське воєводство 215, 423
Рутський Вельямин, митр. 233–234, 252
Рюрик, кн. 309
Рябошапка Іван, протестант 567, 570–571, 581
Рязанська митрополія 532
Ряснопільська благочинія (деканат) 567
Ряснопільська парафія 566, 569

С
Савенко А., гром. діяч VIII
Сагайдачний (Конашевич) Петро, гетьман 

38–39, 40, 44, 97, 225, 232–233, 235, 
250–251, 255, 257–258, 260, 266, 
353–354, 356–357, 367, 386

Сакович Касіан (Калікст), письменник 248, 
250–251, 258

Саковичі, родина 251
Самарін Ю., богослов 535
Самовидець, літописець 396
Самойлович (Попович) Іван, гетьман 56–58, 

61, 385–386, 388–390, 392, 394, 404, 
529–530

Самсун, м. 355
Сангушки, кн. 221
Сангушко Олександр, кн. XIV, 110
Сандомир, м. 214
Санкт-Петербург (Петербург), м. VI, XIV, 3, 

5, 11, 58, 62–63, 70, 73, 77, 87, 89, 91, 
288, 297, 406–407, 411, 421, 429, 431, 
439, 449, 451–453, 533, 535, 538

Сапіги, шл. 222
Сарніцький Станіслав, історик 224
Сатанів, м. 503
Сафонович Феодосій, письменник 265–266
Сварник Г., вч. XVIII, XXIV
Свенельд, воєвода 8–9, 293
Свидниця, с. 502
Святополк-Болестрашицький Самійло, шл. 527
Святополк Володимирович, кн. 13, 300
Святополк-Четвертинський Ґедеон, кн. 530
Святополк-Четвертинські, кн. 530
Святослав Всеволодович, кн. 307
Святослав Ігорович, кн. 11, 293–297, 300
Святослав Ярославович, кн. 15, 303

Семашки, шл. 222
Семен Сідлар, львівський міщанин 139–140, 

144
Семенські, шл. 502
Семигород 52, 377, 423
Сенюта Андрій, шл. 503
Сенюти, шл. 503
Сенявський Миколай, шл. 501
Сербія 29
Середземне море 279
Середземноморське побережжя 279
Середня Європа 497
Серет, м. 423
Серет, р. 424
Сибір 4, 56, 58, 66, 69, 86, 278, 385, 389, 

391, 410, 420, 448
Сильвестр, митр. 115
Симон, автор 322
Симон Зилот, апостол 489
Сині Води, р. 327
Синоп, м. 39, 354–355
Сирчан, половецький хан 307
Сіверщина 184, 378
Сікорський І. (Сикорский И.А.), вч. 573–574, 

576, 584
Сірко Іван, кошовий отаман 56, 378, 385
Січ Запорозька – див. Запорожжя 
Скарга Петро, проповідник 142–143, 145–

146, 159, 162, 187–188, 200–201, 
204–206, 212, 505

Скаржевський, шл. 251
Скворцов, урядовець 567
Скибина, с. 573
Сковорода Григорій, філософ 71, 422, 518, 

535–536, 538–546, 548, 550, 559–562, 
571, 576

Скорина Франциск, друкар XIV–XV, 127–
130, 132, 151, 168, 266, 500, 507, 529

Скоропадський Іван, гетьман 62–63, 401, 
405, 407

Скрентон, м. ІХ
Скумини, шл. 222
Скумин-Тишкевич, новгородський воєвода 174
Славута – див. Дніпро 
Слобідська губернія 66
Слобідська Україна (Слобідщина) 61, 66, 69, 

364, 390, 413, 420, 427, 543
Слуцьке князівство 147
Слуцький Юрій, кн. 139
Слуцькі, кн. 147, 221
Случ, р. 8, 19, 52, 66, 286, 316, 375, 377, 

414, 417
Смера Іван, лікар 507

Сміла, м. 416
Смоленськ, м. 184
Смотрицький Герасим Данилович, полеміст 

145, 147, 161, 163–166, 180
Смотрицький Мелетій (Максим), полеміст 161, 

166, 220, 223, 226, 250, 252, 257, 259, 
261, 387, 521–522

Смотрич, м. 327
Смотрич, р. 327
Собішин, с. 503
Соколинські, кн. 221
Сократ, філософ 540
Соліковський Ян, арцибіскуп 178–180
Соломирецькі, кн. 221
Соломон, цар 118, 507
Солониця, урочище 33, 343
Сомко Яким, наказний гетьман 383
Сорока, с. 45, 368
Сосновські, шл. 222
Софія, св. 477, 523
Социн Фауст, провідник 119
Сполучені Держави Америки – див. США
Срезнєвський І., вч. 431
Стабровський Петро, протестант 215
Ставровецький Транквіліон Кирило, видавець 

175, 265–266
Ставровецькі, шл. 251
Стадніцький, шл. 501–502
Станів, с. 502
Станкар, протестант 502
Старицький М., письменник 441
Стариця (Старка), урочище 364
Стародуб, м. 326, 399–400
Стародубський полк 60, 375
Староконстянтинів, м. 503
Стебницький П., гром. діяч VI
Стемпковський, рейментар 417
Стефан, волоський воєвода 116
Стрятин, с. 243, 265–266
Студинський К., вч. XIX, XXIII–XXVI, 

XVIII
Суботів, хутір 42, 51, 365, 374
Сугаклея, р. 570
Судова, гора в Острозі 163
Сула, р. 41, 343, 364
Сулима Іван, запорозький гетьман 41, 362
Сураж, м. 503
Сурій Лаврентій, монах 531
Сучава, м. 423
Сучавський округ 424
Сущанський-Проскура Федір, київський зем-

ський писар 240
Схарія, єврей 494

Схід 17, 485
Східна Галичина 102, 447; див. також Га-

личина
Східна Європа 515
Східна Україна (Вкраїна) XII, 5, 96, 223, 

236–237, 313, 316, 318, 324, 326, 342, 
374–375, 377, 388, 418, 427–428, 436, 
523, 532, 536, 561; див. також Україна

Східне Римське цісарство 475; див. також 
Візантія

Східний Туркестан 459
Східно-Полуднева Україна 103; див. також 

Україна
США (Сполучені Держави Америки) IX, 

XXIV, XXV, XXVI, 564
Сян, р. 384
Сяніччина 501–502

Т
Таврійська губернія 4
Таврія 562–563, 568
Таганрог, м. 5
Танаїс, м. 461
Тараща, м. 573–574
Таращанський повіт 570
Тарновська Софія, шл. 157
Тарновські, шл. 159
Татарщина – див. Золота Орда 
Тверітінов Дмитро, протестант 535
Текелі Петро, генерал 409, 411
Тельвак В., вч. XI, XIII, XX, XXII
Темуджін, хан 17, 313
Теодосій – див. Феодосій Печерський
Теодосій Грек, ігумен 480
Теофан, патр. 252–253, 257–258, 260, 387
Теребовельська земля 502
Терехтемирів, м. 239, 257, 260
Терлецький Кирило, луцький єп. XXI, 191, 

217, 351
Тернопіль, м. 129
Тетерів, р. 8, 243, 286, 316
Тигр, р. 457
Тилигул, р. 411
Тимошенко Л., вч. XXII
Тиса, р. 411
Тискиневич Григорій, гетьман 229
Тихомль, м. 503
Тишкевич Януш, київський воєвода 241
Тишкевичі, шл. 222
Тищенко (Сірий) Ю., видавець XXIII–XXVI
Тіра, м. 461
Толстой Лев, письменник 540, 572, 576
Томашівський С., вч. XXI
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Торунь, м. 193
Трансільванія 423
Трапезунт, м. 354–355
Трегубов Іван, гром. діяч 576, 581
Тризни, шл. 222
Тройден, кн. 318
Трубецькой Олексій, кн. 378
Трясило Тарас, гетьман 40, 361
Тугай-бей, перекопський мурза 43, 366
Тукальський Йосип, митр. 418
Туптало Дмитро, письменник 531
Тур Никифор, архимандрит 241
Туреччина (Турецьке царство) 5, 45–46, 

50–52, 59–60, 65, 67, 257, 336, 359, 
368–369, 374, 376–377, 384, 388, 
390, 397, 402–403, 405, 409, 411, 414, 
423–424, 522, 530

Туркестан 4, 16, 279, 281, 304
Туробин, м. 502
Турово-Пінські землі 325
Тягиня (Бендери), м. 402
Тяпинський Василь, перекладач XV, 131–136, 

168, 266, 506, 514, 517

У
Угорська Україна – див. Закарпатська Україна
Угорщина 4, 18, 22, 29, 46, 50–51, 92, 279, 

284, 310, 313, 317–318, 324, 326, 330, 
338, 341–342, 369, 371, 374, 376, 423, 
437, 497, 538

Угруськ, с. 502
Удай, р. 273
Ужгород, м. 4
Україна (Вкраїна, Україна Радянська, Україна 

Російська, Україна-Русь, Українська 
держава, Українська Народна Республіка, 
Українська Республіка, УСРР) VI–VII, 
IX–XІІ, XIV–XVІ, ХХІІІ–XXVII, 1, 
3–7, 10–17, 19–20, 22–42, 44–79, 81, 
83, 85–92, 96, 99–100, 105, 109–110, 
116, 125, 128–129, 132–133, 136–137, 
139, 143, 148–149, 161, 166–168, 
171–172, 174–175, 177, 181, 190, 198, 
215, 226–227, 255, 257, 260–261, 264, 
267, 269, 273, 279, 284, 288, 298–299, 
302–312, 317, 319–321, 323–324, 
330–332, 335–343, 345–347, 350–
354, 356–370, 372–378, 380–388, 
390–397, 399–408, 411–412, 415–417, 
419–422, 426–436, 438, 440–443, 
445, 447–455, 459, 463, 486, 491–492, 
495–496, 499–500, 505, 507–508, 513, 
518, 521, 526–527, 529–533, 536–538, 

544, 547–548, 555–556, 558–559, 
562, 564, 568, 572, 578, 581–582; див. 
також Русь

Українка Леся (Косач-Квітка), поетеса 85, 446
Ульяновський В., вч. XI–XII, XVII–XX, 

XXII–XXIII
Уманщина 416, 566
Умань, м. 22, 26, 31, 67, 330, 332, 339, 

416–417
Урал, гори 459
Ушомир, с. 503

Ф
Ф.С., вч. XX–XXII
Фариняк Е., гром. діяч XXIV, XXVI
Фастів (Хвастів), м. 240–241, 389, 416
Федір Іванович, кн. 326
Федорович (Федоров) Іван, друкар 136–138, 

142, 151, 164, 171, 350
Фелонюк А., вч. VIII, XV–XVI, XIX–XX, 

XXV, XXVIII
Феодосій (Теодосій, Ѳеодосій) Печерський, 

ігумен 211, 303, 322
Феодосія, м. 461
Феофан, патр. 252
Филип, король 301
Філалєт Христофор (Бронський Криштоф), 

полеміст 163, 166, 202–203, 205–206, 
210–211, 266

Філоненко, полковник 364
Філотей, архимандрит 528
Фінляндія 273
Фіоль Швайпольт, друкар 265–266
Фотій, патріарх 476–477, 479
Фрабма Ф.С., вч. X
Франциск, поляк 500
Франція 35, 74, 273, 301, 347, 497, 527

Х
Хаджибей, фортеця 411
Халецькі, шл. 222
Ханенко Михайло, уманський полковник 378
Харків, м. 4–5, 395, 430, 539, 543, 545
Харківська губернія 4
Харківщина 5, 61, 71, 74, 280, 364, 389, 422, 

429
Хвастів – див. Фастів 
Херсон, м. 5
Херсонес, м. 295, 461
Херсонська губернія 4, 40, 360
Херсонщина 57, 563, 568, 570–571, 577
Хланів, с. 502
Хмельник, м. 503

Хмельницький Зиновій-Богдан (Батько Бог-
дан, Хмель), гетьман 42–53, 57, 59–64, 
66, 360, 365–379, 383–385, 388, 390, 
392, 395–396, 398, 400, 404–406, 417, 
423, 528, 530, 542

Хмельницький (Хмельниченко) Юрій (Юрась, 
Юрко), гетьман 51–52, 54–56, 374, 378, 
380–382, 388, 392

Ходика Федор, київський війт 234
Ходкевич Григорій, литовський гетьман 136– 

137, 350
Ходкевичі, шл. 136, 222, 503
Хозарська орда 475
Холм, м. 5, 316, 328
Холмська земля 328, 423
Холмсько-Белзьке Побужжя 125; див. також 

Побужжя
Холмщина 4, 69, 368, 420
Хорошів, с. 132
Хортиця, острів 27, 336, 355, 467, 563
Хотин, фортеця 39, 257, 356–357
Хребтовичі, шл. 222

Ц
Цамблак Григорій, митр. 114, 182–183, 493
Царгород (Константинополь, Новий Рим), 

м. 9–11, 28, 39, 116, 226, 235, 253, 
284, 287–290, 292–293, 295–296, 
301, 335, 337, 354–355, 357–359, 463, 
476–479, 482, 489, 491–492, 496, 523, 
527–528, 530

Царгородський патріархат 477–478, 517, 
523, 530

Цвінглі Ульріх, протестант 513
Цебринський Ю., книгар XXVI
Центральна Азія 462; див. також Азія
Центральна Африка 272
Центрально-Східна Європа XV; див. також 

Європа
Цертелев Микола, фольклорист 74, 430
Циба, протестант 563
Цимбал Юхим, протестант 570–571
Цицерон, філософ 542
Цікалі-баша, генуезький адмірал 355

Ч
Чайченко В., гром. діяч 583
Чаплинка, с. 570
Чаплич Юрій, шл. 139, 503–505
Чапличі, шл. 127, 503
Чарнецький Стефан, руський воєвода 51, 374
Черкаси, м. 5, 26, 31, 33, 239, 333, 339, 341, 

360, 416

Черкаське староство 365
Чернівці, м. VIII, 4, 80, 423
Чернігів (Zernikow), м. 5, 8, 10, 17, 55, 286– 

287, 289, 308, 313, 326, 382, 384, 395, 
529

Чернігівська губернія 4, 15, 66
Чернігівське воєводство 47, 370
Чернігівське князівство 15, 304, 390
Чернігівський полк 60, 375
Чернігівщина (Чернігівська земля) 8, 15, 17, 

18, 20, 22, 52, 55, 71, 273, 286, 304, 307, 
314, 326, 330, 363, 422, 462, 563, 568

Черняхів, м. 503
Четвертинський Стефан, кн. 260
Четвертня, м. 190, 266
Чехія XXVII, 92, 324, 435
Чигирин, м. 45, 47, 56–57, 67, 368, 370, 384– 

386, 388, 416
Чигиринське староство 365
Чикаго, м. XXIII, XXV
Чистович І. (Чистович И.А.), вч. 524, 584
Чолганські, шл. 222
Чорне море 4, 6–7, 9, 25, 28, 39, 226, 272, 

282, 287, 334, 336–337, 343, 354, 357, 
359, 457, 459, 461

Чорноморське побережжя 270, 279, 461, 477
Чорноморські степи 6
Чорномор’я 16, 279, 280–281, 304
Чорнухи, с. 538
Чортомлик, острів 27, 335
Чорторийська Софія, кн. 139, 146
Чорторийські, кн. 221
Чубинський П., вч. 441
Чугуєв, м. 41
Чудець, с. 501
Чуднів, м. 382
Чупринка Г., поет 85, 446

Ш
Шавула Матвій, запорозький гетьман 33
Шагін-Гірей, хан 358–359
Шамрай Г., вч. XXV
Шамрай С., вч. XVII
Шаповал М. (М.Ш.), гром. діяч XX
Шафарик П.-Й., поет 434
Шашкевич Маркіян, гром. діяч 80, 437
Швачка Яків, отаман 416
Швейцарія 82, 443
Швеція 35, 40, 50–52, 273, 288, 347, 361, 

371, 373–374, 376–377, 400, 403, 465, 
522

Шевченко Т., поет 6, 40, 67, 74–78, 81, 
85, 351, 361, 394, 415, 426, 431–434, 
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Торунь, м. 193
Трансільванія 423
Трапезунт, м. 354–355
Трегубов Іван, гром. діяч 576, 581
Тризни, шл. 222
Тройден, кн. 318
Трубецькой Олексій, кн. 378
Трясило Тарас, гетьман 40, 361
Тугай-бей, перекопський мурза 43, 366
Тукальський Йосип, митр. 418
Туптало Дмитро, письменник 531
Тур Никифор, архимандрит 241
Туреччина (Турецьке царство) 5, 45–46, 

50–52, 59–60, 65, 67, 257, 336, 359, 
368–369, 374, 376–377, 384, 388, 
390, 397, 402–403, 405, 409, 411, 414, 
423–424, 522, 530

Туркестан 4, 16, 279, 281, 304
Туробин, м. 502
Турово-Пінські землі 325
Тягиня (Бендери), м. 402
Тяпинський Василь, перекладач XV, 131–136, 

168, 266, 506, 514, 517

У
Угорська Україна – див. Закарпатська Україна
Угорщина 4, 18, 22, 29, 46, 50–51, 92, 279, 

284, 310, 313, 317–318, 324, 326, 330, 
338, 341–342, 369, 371, 374, 376, 423, 
437, 497, 538

Угруськ, с. 502
Удай, р. 273
Ужгород, м. 4
Україна (Вкраїна, Україна Радянська, Україна 

Російська, Україна-Русь, Українська 
держава, Українська Народна Республіка, 
Українська Республіка, УСРР) VI–VII, 
IX–XІІ, XIV–XVІ, ХХІІІ–XXVII, 1, 
3–7, 10–17, 19–20, 22–42, 44–79, 81, 
83, 85–92, 96, 99–100, 105, 109–110, 
116, 125, 128–129, 132–133, 136–137, 
139, 143, 148–149, 161, 166–168, 
171–172, 174–175, 177, 181, 190, 198, 
215, 226–227, 255, 257, 260–261, 264, 
267, 269, 273, 279, 284, 288, 298–299, 
302–312, 317, 319–321, 323–324, 
330–332, 335–343, 345–347, 350–
354, 356–370, 372–378, 380–388, 
390–397, 399–408, 411–412, 415–417, 
419–422, 426–436, 438, 440–443, 
445, 447–455, 459, 463, 486, 491–492, 
495–496, 499–500, 505, 507–508, 513, 
518, 521, 526–527, 529–533, 536–538, 

544, 547–548, 555–556, 558–559, 
562, 564, 568, 572, 578, 581–582; див. 
також Русь

Українка Леся (Косач-Квітка), поетеса 85, 446
Ульяновський В., вч. XI–XII, XVII–XX, 

XXII–XXIII
Уманщина 416, 566
Умань, м. 22, 26, 31, 67, 330, 332, 339, 

416–417
Урал, гори 459
Ушомир, с. 503

Ф
Ф.С., вч. XX–XXII
Фариняк Е., гром. діяч XXIV, XXVI
Фастів (Хвастів), м. 240–241, 389, 416
Федір Іванович, кн. 326
Федорович (Федоров) Іван, друкар 136–138, 

142, 151, 164, 171, 350
Фелонюк А., вч. VIII, XV–XVI, XIX–XX, 

XXV, XXVIII
Феодосій (Теодосій, Ѳеодосій) Печерський, 

ігумен 211, 303, 322
Феодосія, м. 461
Феофан, патр. 252
Филип, король 301
Філалєт Христофор (Бронський Криштоф), 

полеміст 163, 166, 202–203, 205–206, 
210–211, 266

Філоненко, полковник 364
Філотей, архимандрит 528
Фінляндія 273
Фіоль Швайпольт, друкар 265–266
Фотій, патріарх 476–477, 479
Фрабма Ф.С., вч. X
Франциск, поляк 500
Франція 35, 74, 273, 301, 347, 497, 527

Х
Хаджибей, фортеця 411
Халецькі, шл. 222
Ханенко Михайло, уманський полковник 378
Харків, м. 4–5, 395, 430, 539, 543, 545
Харківська губернія 4
Харківщина 5, 61, 71, 74, 280, 364, 389, 422, 

429
Хвастів – див. Фастів 
Херсон, м. 5
Херсонес, м. 295, 461
Херсонська губернія 4, 40, 360
Херсонщина 57, 563, 568, 570–571, 577
Хланів, с. 502
Хмельник, м. 503

Хмельницький Зиновій-Богдан (Батько Бог-
дан, Хмель), гетьман 42–53, 57, 59–64, 
66, 360, 365–379, 383–385, 388, 390, 
392, 395–396, 398, 400, 404–406, 417, 
423, 528, 530, 542

Хмельницький (Хмельниченко) Юрій (Юрась, 
Юрко), гетьман 51–52, 54–56, 374, 378, 
380–382, 388, 392

Ходика Федор, київський війт 234
Ходкевич Григорій, литовський гетьман 136– 

137, 350
Ходкевичі, шл. 136, 222, 503
Хозарська орда 475
Холм, м. 5, 316, 328
Холмська земля 328, 423
Холмсько-Белзьке Побужжя 125; див. також 

Побужжя
Холмщина 4, 69, 368, 420
Хорошів, с. 132
Хортиця, острів 27, 336, 355, 467, 563
Хотин, фортеця 39, 257, 356–357
Хребтовичі, шл. 222

Ц
Цамблак Григорій, митр. 114, 182–183, 493
Царгород (Константинополь, Новий Рим), 

м. 9–11, 28, 39, 116, 226, 235, 253, 
284, 287–290, 292–293, 295–296, 
301, 335, 337, 354–355, 357–359, 463, 
476–479, 482, 489, 491–492, 496, 523, 
527–528, 530

Царгородський патріархат 477–478, 517, 
523, 530

Цвінглі Ульріх, протестант 513
Цебринський Ю., книгар XXVI
Центральна Азія 462; див. також Азія
Центральна Африка 272
Центрально-Східна Європа XV; див. також 

Європа
Цертелев Микола, фольклорист 74, 430
Циба, протестант 563
Цимбал Юхим, протестант 570–571
Цицерон, філософ 542
Цікалі-баша, генуезький адмірал 355

Ч
Чайченко В., гром. діяч 583
Чаплинка, с. 570
Чаплич Юрій, шл. 139, 503–505
Чапличі, шл. 127, 503
Чарнецький Стефан, руський воєвода 51, 374
Черкаси, м. 5, 26, 31, 33, 239, 333, 339, 341, 

360, 416

Черкаське староство 365
Чернівці, м. VIII, 4, 80, 423
Чернігів (Zernikow), м. 5, 8, 10, 17, 55, 286– 

287, 289, 308, 313, 326, 382, 384, 395, 
529

Чернігівська губернія 4, 15, 66
Чернігівське воєводство 47, 370
Чернігівське князівство 15, 304, 390
Чернігівський полк 60, 375
Чернігівщина (Чернігівська земля) 8, 15, 17, 

18, 20, 22, 52, 55, 71, 273, 286, 304, 307, 
314, 326, 330, 363, 422, 462, 563, 568

Черняхів, м. 503
Четвертинський Стефан, кн. 260
Четвертня, м. 190, 266
Чехія XXVII, 92, 324, 435
Чигирин, м. 45, 47, 56–57, 67, 368, 370, 384– 

386, 388, 416
Чигиринське староство 365
Чикаго, м. XXIII, XXV
Чистович І. (Чистович И.А.), вч. 524, 584
Чолганські, шл. 222
Чорне море 4, 6–7, 9, 25, 28, 39, 226, 272, 

282, 287, 334, 336–337, 343, 354, 357, 
359, 457, 459, 461

Чорноморське побережжя 270, 279, 461, 477
Чорноморські степи 6
Чорномор’я 16, 279, 280–281, 304
Чорнухи, с. 538
Чортомлик, острів 27, 335
Чорторийська Софія, кн. 139, 146
Чорторийські, кн. 221
Чубинський П., вч. 441
Чугуєв, м. 41
Чудець, с. 501
Чуднів, м. 382
Чупринка Г., поет 85, 446

Ш
Шавула Матвій, запорозький гетьман 33
Шагін-Гірей, хан 358–359
Шамрай Г., вч. XXV
Шамрай С., вч. XVII
Шаповал М. (М.Ш.), гром. діяч XX
Шафарик П.-Й., поет 434
Шашкевич Маркіян, гром. діяч 80, 437
Швачка Яків, отаман 416
Швейцарія 82, 443
Швеція 35, 40, 50–52, 273, 288, 347, 361, 

371, 373–374, 376–377, 400, 403, 465, 
522

Шевченко Т., поет 6, 40, 67, 74–78, 81, 
85, 351, 361, 394, 415, 426, 431–434, 
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436, 439, 443, 447, 518, 542, 545, 547, 
551–555, 558, 563

Шекспір Вільям, драматург 558
Шептицький Варлам, єп. 418
Шереметьєв Василь, воєвода 382
Шершні, с. 503
Шимон, варяг 256
Шлезьк 396 
Шпанів, м. 503
Шпановський А., шл. 503
Шпановські, шл. 503
Шпойнаровський С., вч. VIII
Шумлянський Йосиф, єп. 418–419, 536

Щ
Щебрешин, м. 502
Щенятів, с. 503

Ю
Юзівка, м. 5
Юрій (Юрай, Урай, Рай), св. 467, 472, 488
Юрій Володимирович, кн. 308
Юрій Львович, кн. 19–20, 317–318, 327
Юрій (Болеслав) Тройденович, кн. 318–319, 

325
Юрко – див. Рогатинець Юрій

Я
Яблонів, с. 502
Яблоновський О., вч. XIII
Явірник, м. 502
Яворський Стефан, богослов 531–533, 535
Ягайло (Владислав Ягайло), король 21–22, 

109, 182, 328–330
Язловець, м. 503
Язловецький Ю., шл. 503
Ямно, с. 503
Янівці, с. 503
Ян-Казимир, король 45, 368

Японія 83, 445
Ярмолинські, шл. 222
Ярослав, м. 146, 164
Ярослав (Георгій) Мудрий, кн. 11, 13–17, 

299–304, 306, 309, 321, 477–479
Ярослав Осмомисл, кн. 310
Ярославль, м. 129
Ясевич-Бородаевская В.И. – див. Бородаєв-

ська-Ясевич В. 
Ясенів, с. 502
Ясинський Варлаам, митр. 532
Яси, м. 343, 524
Яхія, авантюрист 263, 359–360
Яцимир, с. 502

Ѳ
Ѳеодосій – див. Феодосій Печерський 

B
Brtnik V. – див. Бртнік В.
Brückner A., вч. 465, 584

G
Grass Karl Konrad – див. Ґрас Карл Конрад

H
Hruševskyj M. – див. Грушевський М.

K
Kolankowski L. – див. Колянковський Л. 

M
Mansikka V.J., вч. 465, 584
Mirčuk J. – див. Мірчук І. 

P
Pelesz J. – див. Пелеш Юліан

Z
Zernikow – див. Чернігів

архиєп. – архиєпископ 
вч. – вчений
гром. – громадський
див. – дивись
єп. – єпископ 
кн. – князь, княгиня, князі
культ. – культурний

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

м. – місто
митр. – митрополит
р. – річка
с. – село
св. – святий, свята
шл. – шляхтич, шляхтянка, шляхта
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