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ІІереднє СJlОВО. 

Сорок літ минуло з того часу, як "Русска я Исторія 
В'Ь жизнеописаніях'Ь ея главнt.йших'Ь дt.ятелеЙ" 
М. К о от о мар о в а, видана в Петербурзі в шести випусках 
(187~1876 першим накладом, а 1880-1881 другим), поя
вила ся в моім перекладі украінською мовою у Львові 
(в З-х томах 1875-1878). Се виданє давно вже вичерпане, 
а хоч дослідники нашоі минувшини ПРОТЯГОj\f часу видо

були чимало нових жерел до єї проясненя і при спорили 

своіми дослідами багато нових добутків, твори М. Косто
марова сияють незамраченим сяєвом. Його писаня зберегли 
доси повну плястику красок і в історичній творчости ви

би вають ся все таки на перворядне місце своїм мистецтвом 

та визначають ся питомою йому сьвіжостю історичної 

прози і високою культурою слова. В творах М. Косто
марова зарівно цінимо його поетичну творчість і мистецьку 
цілість,. як і незвичайну ерудицию й бистрість в розслїдах 

історичноі доби і схопленю єї знаменної ціхи. Тіім тонове 
виданє М. Кос том а р о в а Іст ори ї Укр а t н и В Ж И Т є
писях єї визначнійших діячів не буде зайвим 
·а широкі верстви суспільні тай наша молодіж читати муть 

її з великим хісном. 

Переклад зроблений перед сорок роками виправив я 

відповідно розвиткови нашої мови, а крім того виданє ее 

украшене ілюстрациями. Нехай се нове виданє оживить 

у нашій тямцї вдячну память про сего знаменитого дїяча, 

творця Кирило-Методиївського Братства, що невсипучим 
трудом розяснив нам нашу славну минувшину а віщим 

духом відгадав воскресенє самостійної України. Нехай 
сучасна суспільність, згадуючи вдячним словом великого 
історика в столїтні роковини його уродин, на взірцRX 
визначних діячів з минувшини кріпить свого духа до иа
родолюбивої працї ДЛЯ будучини України. 

у Львові, в ГРУАні 1917 р. 

ОЛЕКСАНДЕР БАРВІНСЬКИЙ. 



І. 

I(НflЗЬ 80JlОДИ14ИР· еЬВRТИЙ. 

Наша істория про дохристиянські часи темна І пере

повнена пере~азами, котрим годї признати неперечну до

стовірність; а се тому, бо наші перші лїтописцї писали 
не раньше другої половини ХІ-ого в; про подїї, що збули 
ся в їх краю в ІХ-ім іХ-ім в. З виїмкою немногих пись
мен них грецьких вістий, не мали вони інших жерел, крім 

устних народних переказів, котрі задля того підлягали 

ВіlAумкам і змінам. Певно можна сказати, що й український 
JlарїА, подібно іншим північно-европейським народам, з хри

стияньством одержав дійсні і тривкі основи для дальшого 

виробленя горожанського і державного житя, без котрих 

властиво для народу не має істориї. З давних часів східну 
половину нинїшньої европейської Росиі заселяли народи 
чудськ~го і туркоманського племени, а в західній половині, 

крім народів литовського. і чудського племени, що сягали 

своїми оселями до балтийського побережа, жили Словяни 
пі.4 ріжними місцевими назвами над берегами рік: західноі 

Двини, Волхова, Дніпра, Припети, Сожі, Горині, Стира, 
САУЧИ, Буга, Дністра, Сули, Десни, Оки з іх притоками. 
Вони жили невеликими громадами, котрих осередком були 
rороди - укріплені місця оборони, народних зборів і управи. 
Не було нїяких постанов, котрі би лучили племена між собою. 

Признак державного житя не замічаємо. К~язьки управляли 
САОВЯНСЬКОРУСЬКИМИ племенами, що вели між собою усо
биці і не могли обопільно і одностайно себе обороняти 
проти чужоземцїв, тому й часто Орудували ними чужі. СЇ 
племена обожали природу, признавали умову людську силу 

предметам і появам зверхньої природи, покланяли,ся сонцю, 

небу, водї, землї, вітрови, деревам, птицям, каменям і. 'r і., 
а на основі того обожаня природи складали всякі перекази, 
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віруваня, уладжували сьвяткованя й обряди. Реліl'ійні іх 
погляди являлись почасти в виді ідолів, але в них не було 

ні сьвятинь, ні жерцїв; тому іх реЛЇl'ія не могла мати при

знак повсюдности і незмінности. Вони мали неясні погляди 

про єство чоловіка по смерти; загробний сьвіт уявляли 

собі продовженєм туземного житя і припускали, що на 

тім сьвіті як і на сїм одні невольниками, другі панами. 
Вони віддавали честь умершим прародичам, уважали іх 

опікунами і приносили їм жертви. Вірили також в чаро

дїйство, т. є. знанє тайної сили річий, і вельми поважали 

чарівників та чарівниць, котрі, як їм здавалось, визначались 

таким знахарством; з тим вязалось багатq забобонних 
звичаїв, як ворожби, шептаня, завязуваня узлів і таке 

інше. Особливо сильно вірували в тайну l\10ГУЧість слова 
і така віра вираж~лась у множестві заговорів, що й доси 
задержались у народа. Такому духовому розвиткови від

повідали роботи для потреб житя. Вони вміли ставити 
собі деревляні хати, укріпляти їх деревляними стїнами, 

ровами ~земляними насипами, робити судна і риболовні 
наряди, Qбрабляти землю, плекати домашні зьвірята, прясти, 
ткати, шити, приготовляти страву й" напитки - пиво, мід. 
сивуху, І,- кувати крушцї, випалювати глину на домашну 
посуду; уживали ваги, міри й монети; мали своі музикальні 
інструменти; на війну виходили із списами, стрілами а по

части й з м"ечами. Всьо, що знали, переходило від поколіня 
до поколіня і розвивало ся дуже помалу, та взаємини 

з Византийською імпериєю і почасти з арабськнм СХОАОМ 
впливали мало-по-малу на осьвіту руських Словян. З Ви
зантиї заходило до них християньство. Коли В половині 

ІХ-ого віку похід Руси на Византию скінчив ся невдачею 
і буря знищила їх судна, приняли вони хрещенє, однак 

потім поганьство опять взяло верх в їх краю; та й пісЛя 
того багато Русинів було в слvжбі у византийських імпе
раторів у Грециї, приймали там християньство й приносили 
єго до своєї вітчини. В половинї Х-ого віку київська кня
гиня Ольга приняла сьв. хрещенє. Однакож були то тілько 
приготовні появи. За князїв так званого Рурикового ДОМУ 
панувало справдешне варварство. Вони накладали на руські 

народи дань, підчиняли собі до певного ступня, ЛУЧИМІ іх 

в цілість; але їх власть не мала державних прикмет, тілько 
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наїздничі або розбійничі. Окружали ся вони ДРУЖИНОЮ, 
шайкою удальцїв, жадібних грабежу розбоїв, складали 

КНЯЗЬ СЬВ. ВОАОАМММР ВЄАмкміі. 

з охотників всїляких племен війско (ратників) інабігали 
на сусїдів, на краї Византийської імпериї, на східні сторони 
прнкаспийські і закавказські. Вони виправляли ся за здобичю. 



-4-

Того домагались і віА піАчинених народів, що були прине
волені платити данину; а чим більше можна було з них брати, 
тим більше брали. Однакож ті, що брали данину, не приймали 
на себе нїяких обовязків за ту данину подавати підданим які 

небудь вигоди. З другого боку князї і ЇХ дружинники дбали 

тілько про данину і добич і не вводили нїчого в житє під
.цаних, не ломали їх обичаїв а лишали їх внутрішнїй устрій, 
'щоби тілько платили данину й побори. 

Такий варварський лад громадського житя зміняє·Ctt 
з ПРИНЯТЄ\f християнської релїІ'ії; з нею перейшли з Ви· 
зантиї - найбільш осьвіченої держави тогочасної - до 

нас правні і державні ·розуміня та заСНОI!КИ умової й лїте

ратурноі дїяльности. Принятв християньства було перево
ротом, що обновив і оживив Русь та вказав їй історичну 
.цорогу. 

Сего перевороту довершив Володимир, названий Сьвя
тим, чоловік великий на свій час. Жаль тілько, що жита 
вго нам мало звісне в подробицях. Лїтописи, що пере· 
казують єго істориІР, подають чимало таких прикмет, про 
котрих достовірність скорше можна сумнївати ся, чим да
вати ім віру. Відкидаючи всьо сумнїве, обмежимо ся· на 
короткі вісти, котрі при всїй своїй скупости все таки 

АОВОЛЇ Аоказують НЗА3вичаПну важність значіня Володимира 
в українській істориї. 

ВОЛОАИМИР був сином воївного князя київського СЬВА
тослава; сей ходив на Хазар, що панували в південно
СХЇАнїй Росиї, взяв ЇХ rUPOA Саркел на Дону, побіАив при
кавказські народи: Ясів і Касогів, завоював Болгарию на 
Дунаю, qAHaKo був приневолений після· завзятої оборони 
вЇАступити її грецькому імператорови. В поворотї з Болгари'і 
на Русь убили вго Печенїги, наріА туркоманського ·племен". 
НОВГОРОАЦЇ візвали ВОЛОАИмира ще в хлопячім віцї на 
княжий столець і він поїхав у НОВГОРОА разом із своїм 
АЯАЬком Аобринею, братом матери Малуші, що була ключ
ницею бабки Ольги. По смерти Сьвятослава почала ся між 
вго Аітьми усобиця. Київський князь Ярополк убив брата 
свого, Аеревлянського князя Олега. ВОЛОАИМИР утїк із 
своїм АЯАЬКОМ У Швецию і вернув у НОВГОРОА з чужо
земним віЙскОм. Враж.ца між ним і Ярополком повєтаl\a 
з того ПОВОАУ, що Аочка князя полоцького Рогнї,ца, котро'і 
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руки просив· Володимир, відказала 6МУ сими словами: "Не 
хочу роззути (роззути жениха - весільний обряд; роз
зути - замісць: вийти за муж) сина рабині", дорікаючи 
6МУ низким походжеН6М по матери, і вибиралась вийти за 

Ярополка. Володимир завоював Полоцк, убив Рогволода, 
полоцького князя,і оженив ся насильно з Рогнідою. Вслід 
за тим овладів він Києвом і убив свого брата Ярополка. 

Літописс;ць наш зображає загально Володимира жорстоким, 
кровожадним і женолюбивим ; однак ми не можемо дові
ряти такому зображеню, бо з усего видно, що літописець 
. вмисне хоче· налс.жити на Володимира -поганця скілько 

можно богато чорних красок, щоби тим· ярчійше вказати 

на чудотворне дійство благодати хрещеня і представити 

тогож князя в дуже сьвіт лім виді по принятю христи

яньства. 

Досить певно можно приняти сю вість, що Володимир 
ще яко поганець овладів більшим простором нинішньої 

Росиі і дбав про розширеН6 своєі держави та про укріп.леН6 
своєі влади. Таким способом овладів він новгородською 
землею - берегами рік: Волхова, Неви, Мсти, Луги, -
землею білозерською, землею ростовською, землею смо

ленською у верхівях Дніпра і Волги, землею полоцькоlO 
на Двині, землею сіверською над Десною і Сеймом, землею 
Полин або киівською, землею дерев.лянською (східною 
частю Волині) та імовірно також західною Волиню. РаДи
мичі, що жили над Со жею, і Вятичі, що жили над берегами 
Оки і єі приток, хотіли виломати ся з підданьства, однакож 
іх покорено. Володимир виміг данину наВ1ТЬ на віддалених 

Ятвягах, полудикім народі, що жив у лісах і болотах ни
нішньоі городненськоі І уберніі. Не треба однак думати. 

щоби се пановаJ;lЄ мало державний характер: воно обме

жало ся на збираню данини, де можна було ЇЇ збирати, 

і таке збираН6 було похоже на грабіж. Сам Володимир 
укріпив ся в Києві з підмогою чужоземців -- CKaНДifHaBiB, 
званих у нас Варягами і роздав ім городи, відкіля вони 
із своіми оружними дружинами могли збирати данину від 

насе.ленців. 

В 988 році приняв Володимир християньство. Обста
вини, що попереджали і супроводили сю подію, подані 
з казочними прикметами, зовсім властивими устним пере-
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казам, записаним вже досить давно по означеній події. 

Певно тілько то, що Володимир хрестив ся і в тім самім 

часї одружив ся з грецькою царівною Анною, сестрою 
імператорів: Василя і Константина. Хрещенє єго відбуло 

ся імовірно в Корсунї або Херсонесі, грецькім ropOAЇ на 
південно-західнім березї Криму j відтіль і привіз Володимир 
У Київ перших духовних і конечні потреби для християн~ 

ського богослуженя. В Києві хрестив він своїх синів і нарід. 
Нарід без явного опору хрестив ся в днїпрі, почасти тому, 

що в самім Києві вже значно розширене було християнь

ство і християни не становили там незначної меншости, 

а більш усего тому, що у поганцїв на Руси не було стану 
жерців, котрі б розяснили народови переступство такого 

перевороту ·після поганського погляду і побуджувалиб товпу 
до опору. Саме давне русько-словянське поганьство не мало 

означеного характеру, загального для всіх, в розуміню 

позитивної реЛїr'ії, і основувало ся на многих забобонах 

і виображенях, що при невіжі й опісля легко зберегали ся 

по явнім принятю християньства. Більшість вступала в нову. 
віру і сповняла обряд хрещеня, не знаючи, що робить. 

Борба поганьства з християньством виражала ся тим, що 

й дальше держали ся поганських звичаїв і берегли поган
ські забобони j така борба відбувала ся довгі віки після 

Володимира: однак се не було перепоною українському 

народови приняти хрещенє, в котрім спершу не добачав 

нїчого противного, тому що не розумів єго змислу. Тілько 
постепенно і немногим відкривало ся дійстно сьвітло нової 

науки. 

Володимир пильно займав ся розширенєм віри, хрестив 

нарід у землях єму підвласних, ставив церкви, назначав 

ДУХОВ1fИХ. У самім Києві збудував він церкву сьв. Василя 
і церкву Богородицї, так звану "Десятинну", названу так 
від того, що князь назначив на удержанє тої церкви і вї 

духовеньства десяту часть княжих доходів. Для сильного 

скріпленя новопринятої віри, постановив Володимир роз

ширити книжну просьв.іту і тому казав у K~ЄBi й інших 
містах брати дїтий у знатних людий і віддавати їх в науку. 

Таким побитом на Руси за яких двайцять лїт виросло 
поколїнє людий, котре що до висоти понятий і що до 

круга відомостий далеко сягнуло вперед від сего стану, 
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в якім находились їх родичі; сї люди стали не тілько 
основниками християнської суспільности на Руси, але також 
провідниками ,просьвіти, що переходила враз з реЛїІ'ією; 

борцями за державні і горожанські засновки. Ся одна 
черта вказує у Володимирі справдї великого чоловіка: віН" 

зовсїм зрозумів -вірну дорогу до сильного введеня З,асновків 
нового житя, кот.рі хотїв защіпити в своїм полудикім на.,. 
родї; і проводив свій намір, не зважаючи нї на .які труд

ности. Лїтописець говорить, що матери, віддаючи дітий 
до школи, плакали за ними, як за вмерлими. 

Останки деСRТИННОЇ церкви в Києві. 

Во~одимир являє ся по хрещеню дуже добродушним. 
Проникнутий духом християнської любови, він не хотів 
назіть карати ЗЛОДїів і хоч спершу згодив ся був на поради 
корсунських духовних, що' були коло· него в Києві, однак 

потім за порадою бояр ігородських старцїв установив 
карати переступників тілько грошевою пенею - вирою, 

після давних звичаїв, зважаючи й на' те, що такі кари 
будуть ПОМІіажати засоби на удержанє війска. 
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Воло.цИМИР зберіг племінну словянську веселість і го.цив 
іі з вимогами християнської релїrії. Він любив бенкети 
й празники, о.цнак бенкетував не З самими своїми боярами~ 
але хотїв .цїлити ся своїми ра.цощами з усїм наро.цом ~ 

з старими й малими; він виправляв бенкети особливо 

в більші церковні празники або при наго.цї посьвященя 

церков, що тог.цї було важною по.цїЄЮ. 

Він призивав нарі.ц з усїх сторін, кормив, поїв усїх. 
що прихо.цили, роз.цавав бі.цним все потрібне, а навіть 

.цбав про тих, що не могли з якої небу.цьпри~ини явити 
ся на княжий .цВір, і казав розвозити по містї страву 

й напитки. О.цнако хоч так мирно прово.цив час, не за
бував воювати ворогів. То.цї київську Русь непокоїли 
Печеніги, нарі.ц кочовий і наїз.цниЙ. Майже цїле столітє. 
напа.цали вони на Русь і за вітця Всі.ло.цимира, в часї єго 
неприяви, мало-що не взяли Києва: ВОJl.о.цимир ві.цпер їх 

успішно, а що .цбав і про помноженє воєнної сили, і пр() 

побільшене населеня в краю около Києва, населяв г6ро.ци. 
IJ&O заложив по берегах рік Сули, Стугни, ТрубаЯла, Десни, 
або укріплені міста поселенцями з ріжних земель не тільк() 

русько - словянських але Я чу.цСЬКИХ. В 992 році ві.цняв. 

у польського короля червенські г6ро.ци, нинїшню Галичину. 
і прилучив .цо Руси сей краЯ, населениЯ Хорватами, віткою 
русько-словянського племени. 

Пере.ц кінцем житя .цізнав ВоЛо.цимир великого смутку: 
син єго Ярослав показав ся неслухняним вітцеви і готовив. 
ся іти на него. "Тере.бите путь и мостите мостЬІ", при ка
зував в.ін; о,цнако' смерть постиг ла его в сих приготов.ленях. 

Він умер 15-го липця 1015 року' в· своїм пі,цгоро.цнім селі 
Берестові. 



П. 

І(иівський КН$l3Ь SlpOCJlaB 80JlОДИJViировиtt. 

Князюванє Ярослава можна назвати продовженєм Во

лодимирового, як що до відносин київського князя до 

підвласних земель, так і що до змагань о розширенє на 
Руси нових засновків житя, внесених християньством. 

Ярослав являє ся вперше в істориї бунтівником проти 

свого вітця. Після переl<азу лїтописи князював Ярослав 
у Новгородї яко підручник київського князя і збирар 
з новгородської землї три· тисячі гривен, з котрих дві 

тисячі мав відсилати в Київ свому вітцеви. Ярослав пере

став присилати сї гроші і розгнїваний отець збирав ся 

з війском покарати непокірного сина. Ярослав утїк у Шве

цию найняти затяжцїв проти вітця. Смерть Володимира 
спи~ила війну. Зваживши тодїшні обставини, можна однак 
припустити, що були ще глубші причини незгоди між 

сином і вітцем. Дїти Володи~ира були від ріжних материЙ. I) 

1) ОАН і літописні вісти називають Ярослава сином РОГНЇАИ, та 
інші противорічать сем у і ПОАають, що 80ЛОАИМИР мав віА нещасноі 
княжни полоцькоі ОАНОГО тілько сина Ізяслава і віАПУСТИВ РогніАУ 
З сином у землю єі вітця РОГВОЛ0Аа; з того часу потомки РогніАИ 
князювали осібно в Полоцку і між ними А потомством Ярослава була 

ненастанна РОАова неприязнь, котру пімержували перекази про іх 

преАКів. З РОАУ в ріА переХОАИВ такиА п·ереказ, що 80ЛОАИМИР, АО
ЖА8вшись З РогніАОЮ сина Ізяслава, іі покинув і Аав УВОАИТИ. ся 
іншим жінкам. РогніАа покусила ся з мести за свого вітця і за себе 
убкти 80ЛОАимира в сні, ОАнак 80ЛОАИМИР проБУАИВ ся в час і вхопив 
її за руку в сій хвилі, коли вона наА НИМ Аержала Hi2lf. 80ЛОАИМИР 
велів іА ОАіти ся у весільну ОАЇЖ, сісти в богато пристроєніА комнаті 

і АОЖИАати его: він обіцяв власною РУКОЮ іі убити. Але РогиіА8 
навчила малолітного сина свого Ізяслава взяти в руки голиА меч 

і, виАшовши на зустріч вітцеви, ск,азати: "Отче, ти Аумавш, що ти 
тут сам ОАен!" 80ЛОАИМИР зворушениА ВИАОМ сина, сказав: "Х1'О 
Аума би, що ти тут БУАеш!" - потім кинув меч і прикликавши 
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Володимир любив з усїх синів найбільше Бориса. 
Разом з його меншим братом Г лїбом назив~ють Аого 
наші лїтописи сином "болгаринї" ,. а інш. пізнїйші вісти 
сином грецької царівни. Наші історики, бажаючи сполу

чити сї вісти, припускають, що царівна, віддана замуж за 

Володимира Сьвятого, не була рідна а стрийна сестра 
грецьких імператорів, дочка болгарського царя Петра. Чи 
вона була стрийна сестра Василя і Константина, чи РЇАна
даси не рішено, але на всякий случай дуже імовірно, що 

Борис· і Глїб були дїтьми тої царівни; Володимир яко 
христйянин дава·в їм перед між іншими синами і вважав 

їх більш правесними родом, раз що з іх матїрю звінчав 
ся по християнсь~и, а друге що вони визначались похо

дженєм по матери з царської крови. 

Вuлодимир, розмістивши синів по землях, держав 
Бориса близько себе, явно баж~ючи передати йому по 
собі київське князївство. Тому-то, як видно, зброїв ся 

Ярослав проти вітця, яко старший лїтами від Бориса, а тим 
більше з того поводу зброїв ся Сьвятополк, старший лі
тами від Ярослава. ЛИ'описи називають Сьвятополка сином 

монахинї грекинї, жінки Ярополка, котру Володимир взяв 

собі по братї, як говорять, вагітною, і тому не відомо, чи 

Сьвятополк був сином Ярополка чи Володимира; та чи 
в однім чи в другім случаю СЬВЯТОПОЛК був віком найстар

ший з усїх інших синів Володи~ира. Смерть не допустила 
Володимира до вШни із сином. Бориса тодї не було у Києві: 
отець виправив його на Печенїгів. Бояри, прихильні Бори

сови, СКРИВ али три днї смерть Володимира, здає ся до 

"БОЯj>", переАав піА іх суд свою справу з жінкою. "Не убивай іі -
сказа.\И бояри - задля єі дитини; поверни ій з СИНОМ б1!тьківщину 
єі вітця" . Так оповіАає переказ непс,)ечно дуже j>озповсю.<\ЖеннЙ 
в давих часах.· Внуки РОГВОАода, памятаючи піс.\я переказу сю ПОАію, 
враждували на внуків Во.\ОАИМIІРОВОГО сина, Ярос.\ава, КОТjJИ!\l окрім 
по.\оцькоі зеМАі, що оста.\а ся в руках нащадків Рогво.\ода з мате
ринського боку, Аіста.\а ся під управу пся оста.\ы�а руська зеМАЯ. 

КОАИ 6 такий переказ, а потверджує "01"0 вікове BiAOKpelll.\eHe по

.\оцьких князів від Ярос.\авового РОАУ, то годї вважати Ярос.\ава СИНОМ 

Рогніди. 
Та яко неріАНИЙ брат по.\оцького князя, вжс за житя Володи

мира віддіАеного, Ярос.\ав не був рідним братом і ДРУГИХ синів 

свого вітия. 
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того ч~су, поки міг. вернути Борис j однак не діждавшись 

Бориса, були приневолені похоронити Володимира. Сьвя
тополк нахилив до себе Київлян дарами і хитрощами; 

вони признали його київським князем: хоч старшиньство 

по родї давало йому право на князюванє, однак потреба 

ще було потвердженя і згоди народу, особливо тоді, коли 

були інші претенденти. Положенє його однакже й мимо 

того не було сильне. Куплена прихильність Київлян могла 
легко змінити ся. Дїти християнськоі царівни мали перед 

ним моральне першеньство, могли крім того призвати чу

жинців, а особливо Борис міг в кождім случаю бути для 

нього небезпечним суперником. Сьвятополк позбув ся обох, 
піславши тайних убиЙцїв. Бориса убито на берегах Альти, 
недалеко Переяслава; r лїба - на Дніпрі, недалеко Смо
леньска. 

То довелось і третьому братови, Сьвятославови де
реВI\ЯНСЬКОМУ, котрий, почувши про небезпеку, утікав 

в Угорщину, однак його дігнали в Карпатських горах 
і убили. Двох перших опісля причислили до збору сьвятих: 
опис іх смерти послужив предметом до реторичних по-· 

вістиЙ. Тих князїв вважали довго покровителя ми княжого 
роду і оборонцями руської землі, так що багато побід 
Русинів над чужинцями приписувано прямому 8мішаl1Ю 
сьвятих синів Володимира. Третїй брат Сьвятослав НІ;',. 
,І1Їзнав такої чести, мабуть тому, що .перших вивисшалu 

в очах Uеркви походжеН6 від матери, котра принеС.l\а 
з собою християньство на Русь. 

Ярослав не зн.ав нічого про смерть вітця і пrивів 
у Новгород Варягів та розставив іх по дворах. 1) Заходці 
стали розпустувати ; та проти них сприсяг ли ся і повби

вали Варягів у дворі якогось Поромони. Ярослав, з пt,мсти 

І) Варягами (Varingiar) звали ся населенці скаНАинавських пів
островів, ЩО служили у византийських імператорів і переХОАИЛИ із 
CBOro краю в Грецию скрізь руські землі водяною АОРОГОЮ по ріках 
вц Балтийського моря Ао Чорного. А ЩО Русини в образі тих людий 
познакомились із СкаНАинавами, то перенесли іх станову назву на 

назву загальну населенцїв скаНАинавських півостровів. Пізнїйше 
назва та розширилась у своїм значіню і пЇА іменем Варягів стали 

розуміти загально за"ідних Европейцїв, ПОАібно як нині простий 
нарц називав всїх західних Европейців Німцями. 
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за то, завізвав до себе в Раком (близько НОВГОРОАа, за 
Юрввим монастирем) виновників сприсяженя ніби АДЯ 
угощеня і казав іх повбивати. САїдуюііо\ ночи потім приЙ-· 
шла' до НЬОГО вість віА сестри ПреАислави про смерть 
вітця' і убийство браті!}. ТОАі ЯРОСЛііВ явив ся на віче 
(наРОАніСХОАИНИ), жалував за свій віроломний поступок 
з Новгородцями і спитав ся іх, ЧИ ГОАЯТЬ СЯ йому помочи. 
"Хоч ти, княже, повбивав наших братів, ОАнак ми можемо· 
за тебе бороти ся", відповіли йому. НовгорО.ццї маЛи ви
рахованв в тім, помагаючи Ярославови ; на -них тяжила 
зависиміст~ віА Кивва, що мала стати ще тяжшою за 

Сьвятополка, СУАЯЧИ по йрго жорстокости і Новгоро.ццїв 
оБИАИЛО також ГОРАе пово,цженв Київлян, що вважали 
себе пана .. и. Вони піАНЯЛИСЬ за Ярослава, та разом з тим 
підЩIJ\ИСЬ і за себе, і не ПОМИJ\ИJ\ИСЬ у вирахованю, бо 
потім Ярослав, обовязаний ЇМ за свій успіх, Аав піJ\ЬГОТНУ 
грамоту, що ВИЗВОJ\яла іх від прямоі ВJ\асти ~ивва і вер
НУАа НОВГОРОАОВИ з його зеМJ\ею Аавну самостійність. 

Ярослав виступив у похіА проти київського КНЯЗЯ 
в 1016 poцj" з НовгороАЦЯМИ, котрих літописець числить 
АО 40.000; а ним було також Ао 1.000 Варягів під началь
стввм ЄММУМАа, сина HopBel'CbKoro князя Ринl'а. Сьвято
ПОАК 8МСТlпма проти нього осеню з КиїВJ\Яиами й Пече
нїгами. НеПРИЯТeJ\Ї стрітили ся піА Любечом і AO~ГO (після 
J\Їтописий три місяцї) стояли ОАен проти АРУГОГО на про
тивних берегах Днїпра; анї ОАні, аНЇ'Аругі не,сьміли перші 
переправити ся' через ріку; наконець КиївJ\ЯНИ роздрату
вали HOBrOPOAl&їB зневаЖАИВИМИ насьміщками. Сьвято
~OAKiB ВО8ВОАа виїхав напереА і кричав: "Ах, ви сякі-такі 
теслі, ЧОГО- ви ПРИЙШJ\И з тим хоромцем (бу.цівничим); ОТ 
ІІИ застаlЩМО вас ПОКJ\асти нам хату І" - "Княже", закри
Ч8J\И НОВГОРОДЦЇ, "як ти не піАеш, то ми самі УАаримо на 
них І" і вони перевезли ся чер'ез Днїпро. Ярослав знав, що 
оден з ВО8ВОдів київських йому ПРИХИJ\ЬНИЙ, і тому післав 
Ао нього в ночи отрока і казав йому так натякнути: "Що 
робити? МеАУ мало варено, а АРУЖИНИ багато". КиїВJ\ЯНИН 
відповів: "Хоч меАУ мало а АРУЖИНИ багато, то на вечер 
треба дати". Ярослав зрозумів, що в сю ніч треба напасти, 
і виступив Ао бою, а АРУЖИНЇ своїй дав такий приказ: 
"Повяиїть свої ГОJ\ОВИ ПJ\атками, щоби віАріжнити своїх І" 
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(,;ьвятополк заложив свій табор між двома озерами і, не 

сподіючись нападу, цілу ніч пив і веселив ся з дружиною. 

Новгородці несподівано ударили на нього. Печеніги .стояли 
за озером і не могли по мочи Сьвятополкови. Новгородці 
притиснули Киівлян до озера. Киівляни кинулись на лід, 

але лід був ще ТОНКИй і багато втонуло в озері. Побитий 
Сьвятополк утік у Польщу ДО' свого . тестя Болеслава, 
а Ярослав війшов до Кивва. 

Болеслав, званий Хоробрим, бажав розширити своє 
польське володарство. Він побачив добру нагоду вмішати 
ся в усобиці руських князів для своіх користий, і В 1018 
році пішов разом із Сьвятополком на Ярослава. Ярослав 
випередив неприятелів, виступив проти них на Волинь 
і стріти в СЯ З ними на берегах Буга. Ту." знов ,повторив 
ся руський звичай дратувати неприятеля. Виховник і во
євода Ярославів, Бу ДИЙ, іздив по березі і кричав, указуючи 

на Болеслава: "От, ми тобі тріскою проколемо черево 
твоє товсте". Не стерпів такоізневаги хоробрий Болеслав: 

"Коли вас не доторкув така догана", сказав до своіх, "я сам 
оден згину І" і кинув СЯ в брід через Буг, а Поляки за 
ним. Ярослав не був готовий до бою, не видержав напору 

й утік з чотирма із своіх люди й У Новгород. 
Болеслав заволодів Києвом та не звернув його Сьвя

тополкови, але засів у нім сам і приказав розмістити свою 
дружину по містах. Киів мав багато принадного для во
йовників. Данина з підвласних руських земель збогачувала 

сей г6род; торговля з r рециєю і Сходом громадила в нім 
плоди' тодішньоі просьвіти. Жити в нім було весело. Бо
леслав хотів, підчас побуту в Києві, правити своєю дер
жавою і висилав відтіля посольства в західну і східну 
імперию.ААе такий поступок скоро роздратував Сьвято
полка і Киівлян. Сьвятополк став у своім князюваню 
підручником чужого володаря, а Поляки почали поводити 
ся з Киівляиами, як пани з невільниками. Тоді почш 
Русини в порозуміню З Сьвятополком убивати Поляків. 
Розміщені по г6родах Поляки не могли собі n:омочИ. Бо
Аеслав утік, але вспів забрати з собою княже майно 

і Ярославових. сестер. ~iH перше, сватав . одну із сестер 
Ярославових, Предиславу, але йому відмовлено. Тепер 
взяв він іі до себе насильно з· пімсти. 
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Тимчасом Ярослав квапно прибув у Новгород і хотів 
.аальше утікати за море. Та новгородський посадни1t 
.,огдішніЙ Коснятин, син .Добрині, не пустив його і велів 
Dорубати судна; Новгородці кричали : "Будемо ще битись 
за тебе з Болеславом і Сьвятополком". Наложили по го· 
АОВНУ данину, з кождого чоловіка по чотири куни - ста
рости платили по 10 гривен, а бояри по вісімнайцять,1)
наняли Варягів, зібрали багато затяжців і виправили с" 
на Киів. . 

Сьвятополк, позбувши ся Болеслава віроломним спо
со бом, не міг уже більше на нього надіятись. Не в СИJ\'1 
удержати Київ, Болеслав усе-таки заняв червенські г6родн, 

що забрав був від Польщі Володимир. Сьвятополк зверну&
ся до Печенігів : на поміч Киівлян, як видно, він також 
не числив. Ярослав став на березі Альти, на тім місці, Ае 
убито брата його Бориса. Там в одну з пятниць 1019 року, 
із сходом сонця, відбув ся крівавий бій. Сьвятополк по .. 
битий утік. Після переказу нашої літописи найшов на 

нього якийсь дивний страх ; він так ослаб, що не міг см· 

діти на кони, і його несли на ношах. Так приспів він ДО 

Берестя. "Утікаймо, утікаймо, за нами гонять 1" - кри
чав в нестямі. Отроки, .що з ним були, посилали роз
відатись, чи не гонить хто за ними; та нікого не будо, 

а Сьвятополк усе кричав: "От, от, гонять, утікаймо!'" 
і не дав стати ані на хвилю; та загнав ся десь "у пустиню 

між Чехів і Ляхів", і там закінчив житє. "Могила йоrо 
в тім місцї і до сього дня", говорить літописець "і з неї 
виходить смрідl'. 2) Память Сьвятополка покрила ся неславою 
між нащадкаМh і при нім остало в істориі прозвище "Ома
янного". 

1) Куна первістно кун иця, кунина скірка, бо скірки були MipQICi 
цінности річий; відтіль слово куна стало означати монетну ОДИНИЦЮ. 
Гривна - властиво вагова одиниця, але в переноснім розумін", 

стала грубою монетною одиницею в роді aHr ЛЇйського фунта штер· 
лінrів. Первістно гривна срібла = фунтови, потім зменшилась = око"'" 
пів фунта, гривна кун приближно сїм З половиною разів мен",/; 

гривни срібла. 

2) Після скандинавських вісти й Сьвятополк згинув на ме .. и 
Руси, убитий Варягами. 
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Ярослав засів на сто,лі J) в Києві і був принево,лений 
8н_ржати борбу і з іншими свояками. По,лоцький князь 

6рячеслав, син брата його Ізяслава, в році 1021 напав 
і оrроабив НОВГОРОА, ВЗЯВ У по,лон багато НОВГОРОАЦів та 
вернув у ПОЛОЦК; але Ярослав АЇгнав ЙОГО на ріЦі СУАО
",мрі, вЇАбнв НОВГОРОАСЬКИХ по,лонників, віАНЯВ грабіж 
з НОВГОРОАУ, а потім помирив ся з ним і віАСТУПИВ йому 
80AQAaPCTBO НВА Витебском і УСЬВЯТОМ. 

В 10~З році Аове,лось' Ярославови бороти ся з братом 
Мстиславом. СеП князь, після Аавних вістий АУЖИЙ ті,лом, 
асраено.лициЙ, з ве,ликими очима, віАважний у бою, щеАРИЙ 

ААЯ АРУЖИНИ, Аістав віА вітця УАЇ,л У Аа.лекіЙ Тмуторокані, 
ПРОСАавив ся богатирською сьмі,лостю а особ,ливо поєдин

ком з касожським князем РеАеАею, щО АОВГО ЗВАержав 
ся 8 памяти на Руси і був у,люб,леним преАМетом старинних 
пісень. Русини з тмутороканськоі об,ласти, часто воюва,ли 
а С,СЇАами своіми Касогами. Князь касожський, iMeHal 
РедеАЯ, завізвав Мстис,лава Ао ПОЄАИНКУ з тою умовою, 
ІЦО ХТО З flих У борбі бу Ае витязеj'tl, той забере майно, 

жінІСУ, Аіти і зем,лю звитяженого. Мстислав приняв завізванє. 
Pe~ був ростом ве,литень і незвичайно си,льний j Мсти
САвв знемогав у борбі з ним, та помо,лив ся Ао пресьв. 

Боrородицї і пообітував збудувати В єі імя церкву, ко,ли 

переможе свого ворога. Після того зібрав він усі своі 
СИ.АИ, зра.лив РеАеАЮ на зем,лю і зарізав ножем. Після 
УМ08И забрав потім. Мстис,лав його майно, жінку і Аіти, 

наложив на Касогів Аанину і зБУАував у Тмутороканї 
церкву в імя пресьв. БОГОРОАИЦЇ з НДЯКИ, щО помог,ла 

АоМУ в небезпечній хви,лї. Сей то князь-богатир піАНЯВ ся 
на свого брата Ярос,лава з піАв,ласними Пому Касогами 
і прик,ликав на поміч Хазарів. Спершу, користуючись вЇА
ЇSAOM Ярослава в НОВГОРОА, хотів бу,ло заво,лОАіти Києвом, 
уа Кнїв,ляни його не приня,ли j си,лою іх п~корити, ЗАає ся, 

він не хотїв або не міг. Ярос,лав візвав ізза моря Варягів. 
Прнмітити треба, ЩО ТОАїшні князі майже все в усобицях 
6УА" принево,лені взивати яких-неБУАЬ чужинців. Так бу,ло 

і) З того ~acy про князя, ЩО вступив на князюваН6, майже все 
rоаОРИfЬ ся в літописях, ЩО "він сів на столі". Вислів сей ГОДИВ ся 
.s ,..o·pJJAOM: НОВОГО князя дійсно саджали на стіл у головній соборній 
It:Op".i. ЩО й ознаЧАЛО признаН6 його князем із сторони землі. 

2 М. Костомарів .Істория України. 
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.А .тепер.Візваними Варягами проводив Якун (Гакон) 
котрого тим затямили co~i на Руси, що мав золототканиА 
плащ. Ярослав і Мстислав вступили до бою в сіверськїй 
землі недалеко Листвена. Була ніч і страшенна буря. БіА 
був завзятий. Мстислав виставив проти Варягів Сіверян t 
Варяги перемагали Сіверян, але на Варягів кинув ся від
важний князь Мстислав із своєю сьм:ілою дружиною -
і. Варяги стали втікати; Якун втеряв навіть свій золото
тканий плащ. Оглядаючи рано боєвище, говорив Мстислав: 
"Ну, як тим не раД~.--iiiffСЬ І Тут лежить Варяг, там Сїве
рянин, а своя дружина ціла І" Руські князі ще довго про
являли своє давне значінє яко проводирі воівних ватаг. 
і тілько християньство мало-по-маЛу замінило іх в управ
ників земель. 

Витязь не воював дальше з братом. Він післав Яро
славо ви, що втік у Новгород, таке слово: "Ти старший 
брат, сиди в Києві, а мені най буде лівий бік Дніпра!" 
Ярослав був приневолений. згодити ся, Мстислав вибрав 
собі столицею Чёрни~ів і заложив там церкву сьв. Спаса. 
З того часу братя ЖhЛИ між собою душа в душу і, користу

ючись безсильностю наслідника Болеслава Хороброго, 
Мечислава, привернули в році 1031 Червенські городи 
(Галичину), що заняв був Болеслав'; ТОАі привів Ярослае 
з Польщі багато полонників і поселив іх у себе над бере
гами Роси; Мстислав також дістав полонників для посе
леня в своім у/l,ЇЛЇ. Таким робом у людність київської 
землі вливало ся між іншими польське народне живло. 

В році 1036 умер Мстислав на ловах. Він не ЛИШИ8 
по собі дітиЙ. Уділ ЙОГО дістав ся Ярославови, і з Toro 
часу киівський князь остав до смерти самовластцем руських 
земель, крім полоцькоі землі. Жив ще крім нього аден 
син Володимира Сьвятого, Судислав, у Пскові, та ЯРОСА8В 
за якусь-там провину, зараз по смерти Мстислава ПОС8АИ1І 
його в тюрму в тім-же Пскові, і нещасний СИАів там 8* 

Ао смерти ЯРО('.JI.aва. Спершу Ярослав сам часто заіЗАИ8 
у Новгород і прожи!,ав там Аовше, а внеприяві вго правМ8 
посадник. Коснятин, син Добри ні, що не пустив Ярослава 
втікати за море, стягнув опісля на себе гнів князя; йоrо 

.заслано 'в Ростов, потім убито в Муромі. В році 1038 
Ярослав пос8Аив у Новгороді . сина свого ВОЛОАИмира, 
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а по його смерти в 1052 роцї сина свого Ізяслава, і з того 
часу в Новгородї постійно вже були осібні князі; особливо 

в перших часах вибирано старших синів київського князя. 

Анна ЯРОСАавна, НОРОАева .ранцусьна. 

Ярослав розширив обшир Руси завойованєм нових 
земель. Крім прилуки червенських городів, забраних вЇА 

Польщі, він щасливо воював 'з Чудю і 1030 р. заложив 
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у чу.цськіА зем,лї г6ро.ц Юривв, названий так після христи
янського імени Ярослава, котрий у хрещеню о.цержав імя 
Юрия. В 10З8-ім і l040-ім р. виправляв ся він на Ятвягів 
і Литву і наложив на них ,цанину. Червенські г6ро.ци все 
ще бу,ли спірною обширю між По,льщею і Русю, та Ярос.лав 
укріпив Їх при Руси тим, що помирив ся і спорі.цнив 
З по,льським князем Казимиром. Ярослав ві.ц.цав за нього 
свою сестру. Казимир замісць віна 1) звернув вісїмсот 
руських по,лонників, що ко,лись, забрав Бо,леслав: в тих 

часах ціни.ли .цуже АЮ.циЙ, бо не.цостава.ло рук потрібних 
.ц.ля оброб,леня по,ля і оборони краю. Дуже імовірно, що 

то.ці Казимир ві.цступив руському великому князеви нако
нечно і чеРВСНСЬkі г6ро.ци, а за те Ярослав .цопоміг йому 
заВОJ\О.цїти Мазовією. Не так щас.ливо закінчи,лась Яросла
вова морська війна з Г рецивю, остання в руській істориl. 
Між руськими кущ~ями і Греками повста.ла суперечка, 
в котрій убито о.цного Русина. Ярослав вислав 1043 р. 
проти Византиі сина свого Во,лОАИмира і вовво.цу Вишату, 
та буря розби,ла руські су.цна і викинула на берег Вишату 
з шість тисячами войовників. Греки окружи,ли їх, взя,ли 
В по,лон і привели в Царгоро.ц. Там Вишатї і многим Ру
синам вико,ло,ли очи. Але Во,ло.цимир ві.цбив на морі щасливо 
напа.ц грецьких су.цен і· вернув .цо рі.цного краю. В три 

роки зак.лючено мир; сліпців випусти,ли з усіма по,лонни

ками. а .ц.ля скріп,леня спокою грецький імператор Кон
сТантин Мономах' ві.ц.цав .цочку свою за сина Ярослава, 
Всево,ло.ца. Не о.цно се бу,ло спорі.цненв Ярослава з чужо
земними самовластцями свого часу. О.цна .цочка його, Єли
савета, бу,ла за норвеrським коро,лем Гара.ль.цом, що ,лишив 
навіть H8IJ&aдкaм стихотвір ; ~ в • нім осьпівув своі вовнні 
виправи і жалує ся, що красавиця руська хо,ло.циа .цо 
нього. Друга .цочка Анна виАш.ла за француського кором 
Генриха І., і в новіА вітчині приступи,ла .цо римсько-като
J\IIЦbKoi Церкви, що то.ці ті.лько-що аі.цпа.ла ві.ц в.цности із 
схі.цною. Сини Ярос.лава . (мабуть Вячес.лав і Сьвятос.лав) 
бу,ли жонаТі з німецькими КНЯЖІЩМИ. 

Ярос.лав бі.льш усього .лишив по собі память в істориі 
Украіни своіми .ціJ\ами внутрішнього устрою. Не .цармо 

1) ПАата, 11І0 .... піСЛJI A8ВHOro звичаю жених рОАИЧ811 або 
братам IІОЛОАоі. 
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підчас борби із СЬВЯТОПОl'\ком Киівляни називали його 

"хоромцем", охочим до будованя. Дійстно мав він при-' 
страсть до будованя. В 1037 р. напали на Киів Печеніги· 

Ярослав був у Новгороді і поспішив на полудне з Варя
гами і Новгородцями. Печеніги страшенною силою підсту
пили під Киів але їх розбито на прах. (3 того часу вже набіги 

. Собор СЬ8. Софl1 • КиєвІ. 

Їх не повтарялись. Часть Печенїгів поселила ся на Україні, 
і ми в пізнійших часах бачимо їх на рівні з Русинами 
у військах руських князів). В память сеі подіі збудував 
Ярослав церкву сьв. Софіі в Києві на тім .місці, де точив 
ся завзятий бій з Печенїгами. Церкву сьв. Софії будували 
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грецькі будівничі і украшали грецькі митЦї. Мимо пізнїйшої 
перебудови і прибудови ся церква дог.и може служити 

взірцем византийського будівництва тогnчасного не тілько 

на Українї але й в усїй Европі. У нас се оnинnка бу
дівля ХІ-ого віку, що зберегла ся в порівнаню в більшій 

HepYWIIMB стїнв 8 СоборІ СЬВ. Софії. 

цїлости. В первіснім своїм виді була ее подовгаста камінна 
будівля, зложена з величе;зних цегольних плит і почасти 
дикого каменЯ; довга на 52 аршинів а широка около 76 
аршинів. Висока була від 60 до 70 аршинів. На північній, 
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західній і південній стороні були зроблені камінні хори, піддержувані товстими стовпами з трема арками внизу і вверху на південній і північній стороні; олтар тричастний, півкруглий з вікнами, а поруч него були дві каплиці. Будівлю осьвічувало пять бань, з котрих найбільша була над 

30Аоті Ворота в Києві. 
серединою церкви, а ч~тири над хорами. Олтарні стіни, олтарні стовпи і головна баня були украшені мозаїкою, а інші стїни стїнною 3\ивописю. 1) З верха церква була 

І) Тепер здавноі мозаіки остало ся на головнім олтарнім зводі 
зображене Богородиці з піднятими руками, а внизу на тій-же стіні 
часть Тайної Вечері, а ще низше лід нею часть зо~ражень ріжних 
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обведена присінком, з котрого на двох сторонах, південній 
і північній, провадило двоє крутих сходів на хори. На тих 

сходах були намальовані зображеня ріжних случаів з житя 
сьвітского, як то: княжих ловів, КНЯЖОГО суду, народ
них забав і т. п. (Сі фрески в доси, хоч троха пї.ц
правлені). 

Крім сьв. Софіі Ярослав збудував у Києві церкву сьв. 
Ірини (тепер уже ві нема), монаст"р сьв. Юрмя, розширив 
Киів з захі.цноі сторони і поставив так звані Золоті Ворота 
з церквою Благовіщеня над ними. З його наказу збудував 
у Новгороді син його Володимир 1045 р. церкву сьв. Софіі 
на взір киівськоі, хоч меншу розмірами. Ся церков стала 
головною сьвятинею Новгороду. 

Часи Ярослава визначали ся розповсю,цженвм христи
янськоі релїrіі по всій Україні. Тоді вже виросло поколїнє 
тих ДЇТИЙ, котрих· Володимир вімавав на книжну науку. 

Ярослав в тім зг ляді продовжав діло свого вітця; по 

крайній мірі мавмо вість, що він у Новгородї зібрав ЗОО 
дїтий у старостів і попів і вімавав іх "учити ся книгам". 
у СУЗДаАЬській землї в 1024 р. сам Ярослав боров ся 

проти поганьства. Повстав у сій стороні голод. Ворожбити 
навчали людий, начеб то старі баби скривали у себе жито 

j всякий достаток. Нарід зворушив ся і кілька женщин 
убито. Ярослав прнбув У Суздаль, покарав ворожбитів 
j прихильників їх засадив У вязницї і навчав нарї.ц, J,UO 

голод се кара Божа а не походить вї.ц чародійства старих. 
Христи~ньство сильнїйше стало ширити СЯ в сїЙ землі між 
Мерю. Найглибше вкорінилась нова віра в Кивві і тому 
там будували оден монастир за другим. Помноженв епи
скопских катедр вимагало установи головноі катедри над 

усіма або митрополії. Ярослав положив цочаток руській 
митрополіі разом з будовою сьв. Со фіі. Першим митрополи
том за Ярослава являв ся Теопемпт, що посьвячував в 1039 р. 
Десятинну церкву, котру на ново перебудував Ярослав. 

Cl»ВJlТих. На олтарних стовпах зображенв Благовіщеня; лївобіч Ангел 
з віткою, а на протиположенім стовпі ПРЯАуща БогороАИЦЯ. Крім 
того зберег ла с.я часть мозаїки в банї. Давна стінна живопиСІ» в XVII-i .. 
віці БУА8 заштукатурена і на штукатурцї бу ли нарисовані інші зобра
женя, в ХІХ-ім віці була нова штукатурка віАбита, вЇАКрита і оіА
правлена, але не зовсім УАачно і в Аеяких 'місцях Ауже самовільно 
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в р. 1051 замісць Теопемпта поставив був собор руських 
епископів Іляріона, родом Русина, чоловіка замітно ученого 
на свій час, як показує збережений по нім твір "О благо

Аати і законі". Сам Ярослав любив читати і бесідувати 
з книжними людьми; він зібрав знавців і п'>ручив пере
кладати з грецького на руський язик ріжні твори духовної 

основи і переписувати вже переложені : таким робом зложив 
ся книгозбір, котрий Ярослав велів берегти в сьв. Софіі. 

Киівський князь, як видно, наміряв осьвятити в очах на
роду свій княжий рід і в тій ціли, утвердивши ся в Києві, 
переніс тіло Гліба і положив поруч тіла Бориса у Вишго
роді: з того часу вони стали притягати до себе нарід на 

поклони; говорили, що тїла їх були нетлїнні і що коло їх 

гробу слабі видужували. В 1044 р. відбув Ярослав дивний 
обряд: він приказав викопати з землї і хрестити в Деся

тинній церкві кости своїх дядьків Олега і Ярополка а потім 

ПОХ!JРОНИТИ їх у церкві. 

Ярослав дав почин до збірника давних законів під 
назвою "Руської Правди". Сей збірник зберіг ся в кількох 
ріжних, то більше то менше повних редакциях; містить він 

права, установлені в ріжних· часах і місцях, чого не можна 
АОКЛадно означити. До нас дійшла одна із старших редакций 
і не сягає раньше як до кінця ХІІІ-ого віку. Неперечно 
Аекотрі із стати й уложено за синів і внуків Ярослава, про 

що прямо сказано в самих статях. Учені уважають перші 

СЇМН8Йцять статий того збірника приналежними часам Яро
слава; однак годі заперечити, що мабуть і многі із сліду

ючих статий первісно відносять ся до йогож часів. Головним 

предметом установ Ярослацових - случаї обид і шкід, 

наношені одними лицями другим. Загально, як за убийство 

так і за скалїченє і побитє вільна була пімста; за убийство 

:міг законно мстити ся брат за брата, син за вітця, отець за 

сина і братанич за дядька. Колиж не було пімсти, тодї 
платили князеви "виру", ріжних розмірів, відповідно якости 
обиди і стану обидженого; таким робом за убий ство вся
кого J;1ЇЛЬного чоловіка платили 40 гривен, а за княжого 
мужа 80. Мабуть до часів Ярослава можна віднести поста
нову про "АИКУ виру", котру платила князевн вся громада 
або верв (від верівки, котрою сбмірювано при належну 
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громадї землю) в тім случаю, коли на землї громадській 
.цоконано убийства, а не можна було пошукувати на уб~Йцj. 

~оли хто найшов у кого-небу.ць украдену свою річ, 
міг її зараз узяти, наколи попере.цно обявив про крадїж 

на торзї; а як не обявив, повинен вести зло.цїя на зві.ц. 
т. в вислї.цжуватЙ, якою .цорогою дістала ся йому та річ. 
Такого поря.цку .цержали ся в справі збігця або вкра.ценого 
холопа. Коли обжалований випирав ся, .цїло рішали судом: 

з 12 вибраних лю.циЙ. 

Аомовмна кн. АРОСАава МУАРОГО. 

Ще перед смертю розмістив Ярослав по руських землях 
своїх синів. У Новroро.цї був старший син його Воло.цимир, 
що вмер ще за жИ'Тя вітця в 1052 р. В Турові був .цругиЙ 
син Ярослава, Ізяслав, котрому отець по смерти Воло.ци
мира вімав НОВ,городське князївство і назначив по своїй 

смерти київське; в Чернигові Сьвятослав, у Переяславі 
Всеволод, у Володимирі Волинськім Ігор, а в Смоленську 
Вячеслав. 

Ярослав умер 20. лютня 1054 р. на руках улюбленого 
сина Всеволода і похований у церкві сьв. {:офії в мраморній 
домовинї, ЩО зберегла ся до сеї пори. 



ІІІ. 

Преподобний Теодозий nе~ерськиЙ. 

в сю до.бу, ко.ли Русь приняла християньство., право.
славна Церква живила ся мО,нашим духо.м і релігійне бла

го.честє було. під ~иключним впливо.м мо.настирсько.го. по.

г ляду. Склало. ся вио.браженє, що. чо.ло.вік мо.же вго.дити 

Бо.го.ви більш усьо.го. до.бро.вільно.ю здержливо.стю, терпі

нями, гно.бленєм тіла, відреченєм від усяко.го. земно.го. 

до.бра, навіть відцуранєм від со.бі по.дібних, - що. Бо.го.ви 

мила печаль, смуто.к, сльо.зи ЧOJ\Овіка; а навпаки веселе, 

супо.кіЙне житє єсть до.го.дженєм дияво.ло.ви і веде .до. по.

гибели. Образцем бо.го.уго.дно.го. чо.ло.віка стався пустинник, 
що. зірвав усякі звязи з людьми; прикладо.м висо.ко.і {{ри

стиянсько.і ·чесно.ти ставили затво.рників, що. до.бро.вільно. 

сиділи h тісній келиі, печері, на сто.впі, в дуплі і т. П., 

живили ся нужденно.ю, про.сто.ю' страво.ю, зо.бо.вязали ся 
мо.вчаТи, мучили тіло. тяжкими зелізними кайданами і ви
ставляли Йо.го. на всі невиго.ди нехарно.сти. Ко.ли не всі 

мали вести таке житє, то. всі бо.даЙ о.бо.вязані були в на
бо.жно.сти зближати ся до. тако.го. ідеалу. Сло.во. сnасе~ш6' 
в християнськім ро.зуміню тісно. вязало. ся із звичаями, 
що. виражали більше або. менше і таке змаганє. Цілий лад 

бо.го.служеня був неначеб уло.жениЙ для мо.настирсько.го. 

житя: до.вге читанє і сто.янє, багате мо.лито.в і пеавил, 

надзвичайно. складна симво.ліка і о.брядо.вість - все при

кладало. ся тако.му людсько.му то.вариству, деб чо.ло.вік міг 

виключно. займати ся мо.литво.ю. Сама о.сно.ва мо.лито.в, що. 
війшли в цеРко.вниЙ звичай і були уло.женізатво.рниками, 
мала більш приз нак мо.настирсько.го., як сьвітсько.го. житя. 

До.ко.налий затво.рник був найвисшим ідеало.м християнина; 

за ним, після благочестиво.го. по.гляду, слідувала мо.настир

ська гро.мада - то.вариство. безжеННJfХ по.стників і трудо.-
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виків, 11&0 вважали себе спрацешним християнським Т9ва
РИСТВОМ; за ЙОГО межею був уже "мір'Ь", 11&0 доступав 
епасеня тілько молитвами затворників і монахів і скілько

_мога зближенвм до установ монастирського житя. Тому-то 
віст, яко одна з тих установ, мав і доси мав у народу важне 

_начінв в справі спасеня. Тому-то вступленв в монастир 
вважали особливо богоуго,цним ділом, тим більше, коли 
8 СИМ були злучені здержливість і трудности; тому-то 

набожниА мирянин думав перед смертю вибавити ся від 

вічноі муки і записував у монастир своє майно або сам 

спіши в постричи ся. Хоч вінчанв в церкві і признаnаЛIІ 
сьвятим ділом, о,цнак монаше безженьство ставили далеко 

висше ві.ц ПО.Аружного житя; набожний чоловік в поучних 
житвписях і пропові.цях міг ненастанно стрічати приклади 
подані .яко взірці, як-то сьвятий муж обминав подружє 
або навіть утікав віА жінки АЛИ самітного або монастир

ського житя. НаРОАниА благочестивий ПОГЛЯА ішов в сім 
случаю Аальше ві.ц самоі науки Церкви і всяке зближенє 
полів, навіть в ПОАРУЖЮ, називав гріхом. Ві.цомо, 11&0 Й АОСИ 
многі між наРОАОМ поясняють пеРВОРОАНИЙ гріх А.цама 
і Еви половим аближенвм, хоч таке поясненв Аавно від
кинула Церква. Та при всім тім. сама Церква признавала 
безподружне житв висшим ПОАРУШНОГО і ро.цинного. 

Монастиреви, з його уставами, з його реліІ'ійними 
споминами й переказами, СУАжено було стати ся осередком 

духового житя, висшим осередком просьвіти, котроі лучі 

мали па.цати на наш грішний сьвіт. Коли Божа Аовготерпе
ливість IІ&цила сей грішний сьвіт, АОСТОЙНИЙ кари за всі 
провини і гріхи, то се, після реліІ'ійного ПОГЛЯАУ, зав.цячував 
він саме ХОАатайству тих ПОАвижників, 11&0 ві.цреклись ві.ц 
него і. ЗГОРАУВали його широким путем з усіма втіхами. 
Вони молили ся за грішний сьвіт і в сім проявляла ся іх 
любов і служба ЛЮАській суспїЛЬности. 

В тих часах, коли Ауховна Аіяльнїсть обертала ся майже 
ВИКАючно . в реліrійнім обсягу а БОАаА була пі.ц сильним 
впливом реліriі, зрозуміло, що монастир став школою АЛЯ 

наРОАУ ; монахибу'ли його· наставниками; в монастирях 

громцила ся книжна наука і значна часть збереженого 

Ао наших часів письменьства носить на собі монашу ціху. 
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Так було у византийськім сьвітї і то само перейшло 
до нас. Хоч поруч з тим перенятим напрямом проявляли 
ся проблески самостійної духовоі діяльности сьвіжого 

і здібного народу, та для потомства вони не видержали 
навзаводів з монастирським духом. Печерський патерик, 

що містить житя сьвятих черцїв печерського монастиря, 

СТ<.ІВ протягОм віків твором відомим усьому українському 

Н<1j юдо ви, навіть неписьменному; тимчасом поетичний твір 
ХІІ. віку "Слово о полку Ігоря", збережений случайно 
в однім списку, служить сумним сьвідоцтвом затрати дру
IОГО рода лїтератури, що не мала в книжнім сьвітї тої 

СИЛИ, якою тїшили ся монастирські твори. 

Розуміня про відреченє від сьвіта, про гнобленє тіла. 
(';-}моту і монастирське житє прийшли до нас, очевидно 

разом з хрещенєм. Хоч у часах Володимира в старинних 
списках лїтописи не говорить ся про монастирі, то се певно 

т!!му, що християньство що-йно вводили; однак імовірно 

й тодї вже появили ся перші почини монашого житя. Про 
ЧiJСИ Ярослава маємо певну вість, що за його князюваня 
nI "!аЛИ ся монастирі й умножили ся черцї: сей князь 
ЛІ~)ІІВ духовних а особливо монахів; та перші почини 

(J~M! слабі задля недостачі людий сильних волею. Справ
,1,(,JlJНИМИ основниками монастирського житя були: Антоній, 

а г,ільш усього Теодозий, що заложили печерський мо

I1aC~·llp. Звичай викопувати печери і поселяти ся в них 

за,IЛЯ спасеня повстав в Єгиптї і єствував на цїлім Сходї. 
Ра:юм з релїrійними переказами зайшли до нас і оповіданя 
про печерників, що вгодили Богу: появили ся наслїдувачі. 
П~рший став копати печеру коло Києва lляріон, сьвященик 

в селі Берестові, що потім став митрополитом. Коли сей 
покинув печеру, поселив ся там молодий Антонїй, родом 
З Любеча, що ходив на Атонську гору і там. постриг СЯ 
В монахи. Повернувши на вітчину, він не вдоволяв ся житєм 

В монастирях основаних у Києві, поселив ся в печері, 
морив себе здержливостю, споживав тілько хлїб та воду 
і то лише в день. Скоро однак слава його рознеслась по 

Києві, набожні люди приносили йому потрібний прожиток. 
Приклад його вплинув на якогось сьвященика іменем НЇ
кона; він пристав до АНТОJ:lїЯ і став. 2J{ИТИ з ним У печері. 

З" ним явив ся третїй товариш: ее був ТеодозиЙ. 
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Збереглось ЖИТЄ ТОГО 'СЬВЯТОГО. Воно неперечно Аавне, 
бо віАоме з рукописий ХІІ--ого віку, і згцує СЯ в нім, що 
написав його Нестор, печерський літописець. Після того 
житя УРОАНВ ся ТеОА03ИЙ з місті Василеві (нині Васильків) 
і ХЛОhцем перCfСелив ся з РОАичами в Курск. Він втратив 
вітця в тринайцятім році і остав пЇА АОГ ляА~м матери, 
женщини упертоі і строгих обичаів. Змалку замітна була 
в нім мовчаливість і зцумчивість; він усував ся віА АН
тячих ігрищ; реліІ'ія стала притягати АО себе СЮ скуплену 
ВАачу: реліІ'ійне чутє рано проБУАИЛО ся в нім і заВОЛОАіло 
всім його житєм. Перше, в чім се проявило ся, було зма
ганє АО ПРОСТОТИ; йому противними ЗАавали ся зверхні 

віАЗнаки, котрі нцавали йому ЙОГО становище переА низ
шими в суспільности і він не терпів блискучоі ОАежи а на

АЯгав таку, яку носили робітники і разом з ними ХОАИВ 
на роботу. Мати сеРАилась за ее, а навіть била свого сина. 
Якісь ПОАорожні богомольці зацікавили його оповїАанями 

про Єрусалим, про місця Ае ЖQВ, учив і терпів Спаситель, 
і ТеОАОЗИЙ тайно пішов з ними. Але мати АЇгнала ЙОГО, 
вибила, закувала і Аержала в оковах, АОКИ не приобіцяв 

не втікати з АОМУ. Коли вже ТеОАОЗИЙ був вільний, став 
печи просфори. І за се мати сеРАИЛ8СЬ на него, бо вважала, 
що таке занятє не личить ЙОГО РОАОВИ. Материиська са
мовлца вивела ВАруге хлопця з мук: він Утік вЇА неі Ао 
ЯКОГОСЬ міста і пристав АО сьвященика; та мати знов 

найшла його і знов вибила. Таке liеВАоволенє матери на
.божностю сина обясняє ся поганськими обстановами, 

в котрих ще ТОАі жили на Руси ЛЮАИ, бо християньство 
проникло Ао них НеАавно; в Курску, глухім, незначнім місті, 
не було ні оАного монастиря; населенці, ХОЧ хрещені,. не 

познакомили ся ще з монасТирським побитом; звичаі 
монашества АЛЯ них ЗАавали ся Аивними і АНКИ ми. Муж, 
котрого Ж и т Є uазиває аласником міста - імовірно КНЯЖИЙ 
муж, Ярославів посцник, - полюбив Теодозия, взяв його 
Ао себе АО АОМУ і ОАягав у хорошу ОАЇж. Та ТеОАОЗИЙ 
А8вав СЮ ПОАаровану ОАіж убогим а сам ХОАНВ у простій 
і наложив собі на тіло зелізніланьцухи: він певно чув, 
що сьвяті затворники носили зелізні пута і став іх наслі
Аувати. Мати неСПОАівано побачила сі К8ЙА8НИ, щО АО крови 
розіА8JI.И тіло єі сина, зняла іх і знов його вибила. 
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Тоді хлопець рішив ся втікати, до чогоб не дійшло. 
Він чув, що в Києві є монастирі, і туди виправив ся, щоби 
там постричи ся. Дорога не була коротка, та щ~ й Тео
дозий єі не знав; на щастє він стрітив купецький віз, що 
іхав з товарами в Киів, і не спускав його з очий; йшов 

за ним слідом і задержував ся тоді, як віз задержував ся, 

і знов Й1ll0В дальше, як віз рушав з місця. Так дібрав ся 
він до Києва. Але киівські монастирі ще менше припали 
до вподоби Теодозию, як Антонію. Молодець був бідний, 
його нігде не хотіли приняти в монастирях. Він почув про 
Антонія, пішов до него і просив, щоб його приняв до 

себе. . 
"Сину - сказав Антоній - печера то місце сумне 

і -тісне, а ти молодий: я думаю, що ти не витерпиш скорби 

в сім місцї". 
"Чесний отче -,- відповів Теодозий - ти всьо пред

виджуєш, ти знаєш, що Бог привів мене до твоєі сьвятости. 

Всьо, що скажеш, буду чинити". 
Він казав Нїконови постричи Теодозия. Було се за 

князя Ярослава. Мати по чотирох роках вислідила про па
лого без вісти сина, приїхала в Київ і· з великим трудом 

за помочию Антонія побачила ся з сином. 
Теодозий не дав змінити ся ніякими просьбами і моль

бами . матери і намовив її приняти постриженє. 
Вона рішила ся на то, тілько щоби могла інколи ВИАіти 

сина, і постриг лась у монастирі сьв. Николая (на так званій 
Оско.льдовіЙ могилі). 

Мало-по-малу збільшало ся число затворників. ОАен 
МОЛОАИЙ чоловік, син боярина, приходив слухати науки 

затворників і наостанку рішив ся прилучити Ао них. Нікон 

постриг його. За ним постриг ся другий, скопець Єфрем, 
при належний княжого АВОРУ. Ті случаі розсердили проти 
печерників київського князя Ізяслава Ярославича так, що 
грозив розкопати іх печеру. Князь посеРАИВ ся, але Аав 
спокій затворникам: . за то син боярина, пострижений пЇА 
іменем Варлаама, витерпів більшу борбу із своєю РОАИною. 
Він був жонатий. Отець взяв його силою з печери і уживав 
усяких способів, щоби вЇАвести його віА монашества, і по
ручив його жінцї вплинути на него своєю любвою. Оповi,itaч 
преАстаВЛЯ6 ласканє жінки зовсім так, неначеб АЇЛО йшло 
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про хитрощі блудницї. Варлаам сидїв у куті, не брав по
даної "ому страви і не зважав на ласканє жінки: так 

провів він три днї, мовчав і тілько в мисли просив Бога, 

щоби скріпи в "ого і вибавив від хитрощів жіночих. На
останку родичі побачили, що нічого з ним не вдіють, 

і відпустили "рго із сльозами; оплакувала "ого повдовіла 
жінка, плакали слуги, бо любили "ого; Варлаам нічим не 

зрушив ся. Місце те в житєписи може послужити образце~ 
тодїшнього погляду; Після того погляду, що часто стрічає 

ся в писацях монахів, поставлене монаше самітне жиtє 

висше над подружни" союз і родинні звязи, хоч вони все 
були одобрені і осьвячені духом Христової релїгії і уста
вами православної Церкви. 

Варлаам поставив над печерою церкву і був ігуменом 
після того, як Нїкон пішов з Києва в Тмуторокань. З того 
часу тут поло же но початок до монастирського житя. Не

забаром переведено Варлаама на бажан є князя ігуменом 
у монастир сьв. Димитрия в Києві, а замісць него, по 

благословеню Антонїя, вибрали братя ігуменом Теодозия. 
Доси жили всі печер ники в тісноті дуже нужденно, 

живили ся хлїбом і водою, приправляли собі сочевицю 

в суботи " недїл~ але часто в недостачі сочевиці вдово
ляли ся вареною зелениною. Теодози" переходив усіх 
своіми трудами, бо був дуже сильного складу тіла. Він 

усім служив, носив воду, дрова; всі жили ручною роботою, 

а запризбирани" гріш купували србі муку; кожди" мав 

змолоти свою часть; колиж інші устали- й відпочивали, 

Теодози" молов за них. Літними ночами виходив він з пе
чери, роздягав ся до пояса, плів шерсть на копитка (ногавки) 
і клобуки (чернечі шапочки), котрі потім ПРО.Цавав для 
свого прожитку. Підчас роботи сьпівав він псальми, а тим

часом мухи " комарі кусали "ого до крови. Він перший 
приходив до церкви на службу божу, а останнїй виходив, 

за весь час служби божої стояв на однім місці і не во

рушив ся ані трохи. Таке приневолюванє і покірність 

приносили "ому повагу " вславили "ого. 
Коли Теодози" став ігуменом, показав велики" талант 

в уладжуваню " управі. Зверхні знаки власти не тілько 
не заманювали "ого, але були "ому навіть осоружні; за то 
він умів правити самим дїлом, як ніхто, і своім НОРОВ-
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ственним впливом держав монастир в безуслівнім послусі. 
Він вигледїв відповідне місце для вибудуваня церкви не· 

далеко від печери і небавом збудував там другу церкву 

в імя Пресьв. Богородицї, построїв коло неї келиї, пере· 

селив ся там з братиєю з печер і післав там одного мо· 
наха до Єфрема скопця в Царгород, з просьбою ПРИCJ\ати 

для новоустроєного монастиря устав. Єфрем скопець, 
бувший пострижник печерський, ПРИCJ\ав Теодозиєви устав 
студийського монастиря в Царгородї, що славив ся сьвя' 

тостю своїх сподвижників і ревностю їх в православию 

підчас іконоборства. Сей устав був отже багато віків 
уставом печерського монастиря. 

Теодозий був дуже строгий, вимагав від братий 
точного виповненя устава і ненастанно наглядав, щоби 
монахи не' улекшали собі монаших ~ трудів. Він ночами 
обходив келиї, часто підслухував під дверми, а коли вчув, 
що монахи розмовляють між собою, то ковтав палкою 
в двері. Нїкому не позволяв мати ніякої власности і коли 

найшов що-небудь подібного в келнї монаха, то кидав 

в огонь. Нїхто З монахів не сьмів нічого зісти крім того, 
що подавано на спільний стіл. Головне, чого вимагав він -
се безмежний ПОCJ\ух волі ігумена, послух без усякого 

РОЗМИCJ\у. Се ставлено висше посту, висше всяких змагань 
змореня тіла, висше молитов. Всяке переіначенє приказу 
ігумена вважали гріхом. Одного разу подав ключар братиі 
на стіл хлїби, котрі ігумен казав подати на попередний 

день; ключар зробив сю зміну тому, що минувшого ДНЯ 

В монастирі були вже інші хліби. Теодозий велів хліби 
подані не в означенім дню кинути в воду, а на ключара 

наложив покуту. Братя були привчені строго і буквально 
~повняти волю ігумена: одного разу дверник не пустив 

у монастир князя ІЗЯCJ\ава, тому що той князь приїхав 
у таку пору, коли Теодозий заборенив д.верникови пускати 
посторонних у монастирську загороду. Вимагав він від. 
братні строгого жебрачого і пістного житя, а сам був для 
інших прикладом: ів звичайно тільки житний хліб, варену 
ярину без омасти і пив тілько воду; у великий піст від 

пyIgеня до nятниці вербного тижня зачиняв ся в тісній 

печері ; все носив на тілі волосяницю, а поверх волосяниці 
лиху свитку і крім рук не мив ніколи свого тіла. 

3 М. Костомарів .. lcтория України. 
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ТеОАОЗИЙ приписував своїм монахам строгу caмory 
віА сьвіта, котрий вважаВГНЇЗАОМ усякого зла, але ВЇА
носив ся АО сьвітских ЛЮАИЙ з християнською любовю: 

він устроїв коло монастиря .цім ААЯ калік, сліпих, хромих 
і Аавав на них десяту часть монастирських АОХО.ців, а в су
боти посилав хліби по тюрмах. Хоч монастир мав нена
станні приноси, однак Теодозий не нагромцжував богатств, 
давав іх другим і часто бували дні, коли монастир нечайно 
попав у велику недостачу. Теодозий в тім згляді здавав 
ся на волю Божу; часто в оправданв такоі нціі несподі
вані приноси визволяли братию з недостачі. Сьвітскі люди 
удавали ся дО Теодозия з просьбами, щоби заступав СЯ 
перед князями і судями ; він помагав ім своім заступством, 
бо князі і судиі з.важали на голос ТеОАОЗИЯ яко пра
ведника. 

Часто князі приходили до него, а також призивали 
до себе. Одного разу прийшов він дО князя Сьвятослава 
Ярославича і застав там велику забаву: одні граЛи на 
ГУСАЯХ і орrанах,.інші сьпівали пісні. Теодdзий си.ців і слухав 
засумований а наостанку промовив: "Чи так буде й на 
тамтім сьвіті?" Князь велів зараз· застановити забаву, 
зважаючи на прияву затворника, а потім уже Теодозий 
не стрічав у него таких забав; та се не спиняло князя 
відА8вати ся забавам тоді, як не було Теодозия. 

Добрі ВЇАНОСИНИ дО князів не спиняли Теодозия до
рікати ім несправедливими ділами. Коли Сьвятослав вигнав 
брата свого Ізяслава, ТеОАОЗИЙ дорікав йому і в своім 
посланию Ао него порівняв ЙОFО з Каіном, 11&0 вбив брата 
свого Авеля. Сьвятослав так розсердив ся за се, що 
грозив заслати печерського ігумена в темницю. "Я тому 
рц, сказав ТеОАОЗИЙ; для мене се наЙмиліЙше.в житю. 
Чого мені лякати ся: чи втрати майна і богатств? чи мені 
розлучати ся з Аітьми і селами? Нагими прийшли· ми на 
сьвіт, нагими також вийдемо з него". Князь перестав 
А8Аьше прослідувати Теодозия, котрого всі поважали, але 
й Теодозий перестав дорікати Сьвятославови, а тілько при 
КОQій нагоді просив повернути братави князюванв; TaKO~" 
у своім монастирі велів поминати в вктениях спершу 

ІЗJlслава, яко великого КНJlЗJl, а за ним, вже з ПРИХИАЬности, 
СЬВJlтослава. 
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До нас дійшли деякі науки ігумена Теодозия: одні 

з них звернені властиво до монахів і відносять ся більш 

до питаня богослуженя імонашого житя, інші загально 
до християн. В одній з наук останнього рода "Про кари 
Божі", в котрій Теодозий признає суспільні нещастя ЯК: 
голод, слабости, напади ворогів,наслїдками наших гріхів, 

що спричиняють кару небесну, - він ганить між іншими 

ріжні ПОГl.анські забобони тогочасної громади, що недавно 

приняла християньство. Таким робом зустріч з черцем, 
черницею, лисим конем і свинею вважали лихим віщуванвм 

і то спонукувцло йдучого вертати назад. Теодозий нападав 
також на віруванв в чиханє, на чари, ворожби, зловіщі 
знаки, лихву, иа сьвітскі забави, на музику, що тодї скла

дала ся з гусли й і сопілок, на сьміхованцїв; на поган ський 
обичай цїлувати ся з женщинами підчас бенкетів j більui 
усього розводить ся про пияньство, яко хибу тодїшньої су

спільности, але позваляє при тім пити мірно. Замітно, що 
Теодозий, увідповіди князеви Ізяславови про деякі пред
мети реЛЇr'ійні, лагіднїйший в правилах о пості, як звичайно 
церковні вчителі пізнїйших часів. В середи і пятницї при

писує він сьвітським людям здержувати ся тілько від мяса 

а самим чеРЦJlМ від молочних страв. Здержливість від 

мяса в середи і пятницї не обовязувала безуслівно і ду

ховні могли як ії нак~адати 'так і увільняти (аще сказан'Ь 
еси отцем'Ь ДУХОВНblМ'Ь В'Ь среду и nЯТОК'Ь мясо не ясти. 

ОП того же' и разрt.шеніе приими). Взагалї нїхто не по
винен сам накладати собі постів, тілько тодї постити, як 
каже духовний отець. В господні і богородичні празники. 
також в день 12-ти апостолів, коли припадають в середу 

і пятницю. Теодозий позваляв їсти мясо. Теодозий строго 
відносить ся до іновірцїв: "Жийте мирно не тілько з дру
гами. учить він, але й з ворогами. однако тілько із своїми 
ворогами, а не з ворогами божими; своїм ворогом сей 

тобі буде, хто вбив би перед твоіми очима твого сина або 

брата; прости йому всьо; а божі вороги - жиди, єретики, 

ЧlО держать криву віру ... Нема лучшоі віри як наша чиста, 
чесна. сьвята; живучи в СЇй вірі можна ізбавити ся від 
гріхів, доступити вічного житя, а тим, що у вірі латинській, 

вірменській, сараценьській, для тих нема житя вічного, анї 

части із сьвятими". Він виступав проти віротерпимости : 
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"Хто хвалить чужу віру, той свою хулить, а хто хвалить 
і свою і чужу разом, - сей двоєвірець; хто тобі скаже: 

і ту Й другу віру Бог дав - ти скажеш йому: хибаж Бог 

двоєвірен? Письмо каже: оден Бог, одна віра, одно хре
щенє". У відносинах до латинян Теодозий заборонює 
православним вімавати за них дочки і брати в них жінки, 

братати ся з ними, кумити ся, їх цї~увати, їсти з ними 

й пити з одного начиня: коли латинянин буде просити 

їсти або пити, то дати йому з окремого начиня, а потім 

виполоскати і змовити молитву. Не менше приказує він 

князеви всякого невірного, як і правовірного, накормити, 

одіти й визволити з біди. Більш усїх ненавидїв Теодозий 
Жидів і житєписець ЙОГО говорить, що він ходив до Жидів 

їм докоряти, досаджував їм, називав беззаконниками і від

ступниками і бажав, щоби його вбили за Христа. 
Вже недовго перед смертю Теодозия положено почин 

до .основаня камінної церкви на тім місцї, де й тепер 

стоїть головна церква печерського минастиря. На перший 
раз допоміг до того оден Варяг, іменем Шимон. Задержало 

ся про него таке поетичне оповіданє: Шимона вигнали 
стриї ЙОГО звітчини ; він виправив ся кораблем служити 

на Русь. Позістав йому по вітцеви хрест в десять локоть 
з поясом - після одного переказу варто сти 50, після інших 
8 гривен - і з золотим вінцем на голові Розп ятого. Шимон 
забрав з собою пояс і вінець, я.- утїкав звітчини. Тодї 

почув він такий голос: "Не вкладай сього на свою голову, 

а неси на приготовлене місце, де будують церкву Матери 
Моєї, і вімай в руки преподобного Теодозия, а він ПQ

вісить ЙОГО над жертвенником". Після сего привиду. 
зірвала ся буря, коли він плив Балтийським морем на Русь. 
Шимон затривожив ся і думав, що Бог карає його засе, 

що взяв окрасу Христового образа, і став за се каЯТIІ ся ; 
тодї побачив він на воздусї зображенє церкви і вчув 

ГОЛОС: "Се церква, що бу~е збудована в імя Божоі Матери 
і ти будеш в нїй положений. Розміряй поясом двайцять 
локоть у .висоту, трийцять В "ІІ,ОВЖИНУ і трийцять В ширину". 
Прибувш'и В Київ, Шимон не зважав на се і довго не бу

дував церкви та мав знов ЧУДНИЙ привид. Вже по смерти 

Ярослава, за котрого він приїхав на Русь, виправляв СІ. 
Шимон з ЙОГО синами Ізяславом, Сьвятославом і Всеволодом 
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проти Половцїв і ходив до Антонїя за благословенєм. 
Преподобний Антонїй сказав: ,,0 сину! багато· поля же від 
вістря меча, 'багато потопчуть і ранять, багато потоне 
у водї, а ти останеш; тобі суджено лежати в печерській 
церкві, що тут збудують". Русинів побито на Альтї. Ши
мона ранено і він лежав на полї посеред трупів і умираючих 

і знов побачив у в()здусї зображенє тоїж церкви, що 

йому являла ся над балтийськими водами. Він вилїчив ся 
з ран, оповів Антонїю про сї привиди і віддав .Йому вінець 
і пояс. Антонїй змінив імя Шимона на Симона і передав 

його дар Теодозию. Симон вельми полюбив Теодозия 
і багато допоміг йому до вибудованя церкви. Се було 
в 1073 роцї. 

Симон прийшов опісля до Теодозия і сказав йому: 
"Дай менї, отче, слово, що душа твоя благословить мене 
не тілько в сім житю, але й по· смерти моїй і твоїй". -
"Ся просьба висше моєї сили, відповів ТеодозиЙ. Але як 
по моїй смерти вибудують ту церкву, як будуть У ній 

зважати на перекази і мої устави, то се буде тобі знаком, 

що я маю ласку вБога" . 
. "Господь сьвїдчив про тебе, сказав Симон, я сам чув 

з пречистих уст Його образу~ Помолись також об мені 
і о синї моїм Юрию і о нащадках моїх, як ти молиш ся 
о своїх ченцях". 

"Я не о одних ·тілЬко ченцях молю ся, відповів йому 
Теодозий, але й о всіх, що люблять се місце". 

Симон поклони в ся до землї і сказав: 

. "Отче! не вийду від тебе, д~й M~Hi на письмі своє 
благословенє" . 

Теодозий дав йому молитву, яку Te~ep вкладають 
у руки покіЯникам. 

Та Симон, готовлячись будувати церкву, попросив 

'!Ае в Теодозия відпустити гріхи Яого родичам. 

ТеодозиП підняв руки У гору j сказав: "НаЯ благо
словить тебе Господь Сиона та щоби ви побачили красоти 
Єрусалима по всї дні житя вашого в треті .. , в четвертім 
родї до останнього". 

Симон оставив латинську віру і переЯшов на східне 

православіє. 
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Церкву заложили в 1073 р. Теодозий і епископ M~
хаіл підчас побуту в Царгородї митрополита Юрия. Осно
ванв ~ї подало почин до оповідань про се, як чотири 

митці в Царгороді одержали від самоі Богородиці приказ 
іти в Русь і збудувати церкву, що образ, опісля намістний, 
принесениЯ з Г рециї, вручила сама Богородиця і що ее 
твір мистецтва небесного. Се був почнн того богоговійного 
почитаня образів ЯВАених, що так опісля розширило ся 

на Руси. З винайденвм міс",я ДАЯ церкви також визали ся 
чуда, подібні чудам ,Старого Завіту в істориї Гедеона 
й Ілиі. Теодозий бажаючи дізнатись, яке місце угодне буде 
Богови ААЯ постаВАеня церкви, молив ся, щоби всюди 
була роса; а на тім місці, де мав бути церква, не було 

РОСИ; на другу ніч просив відворотно, щоби там була 

роса, де всюди не було роси, - і все сповнялось по його 

бажанІО... Місце вказане висшим знаменем ААЯ це-ркви було 
заросле корчами; сі корчі знищив огонь, зведениЯ з неба 

силою МОАИТОВ Теодозия. Коли треба було копати рів під 
основи церкви, підняв перший сю роботу князь Сьвято
слав. Богаті люди жертвували волости й села на будуванв 

церкви з тою умовою, щоби були поховані в сім місцї. 
Варяг Симон перший АЇзнав сеї чести. ' 

В СЛЇАуючім 1074 роцї, 2. мая умер преподобний Те
о.цозий і назначив по вибору братів, навіть против свого 

власного бажаня, наслі.цником своїм Степана. Він казав по 
своїй смерти не вмивати свого тіла і похоронити в печ~рі, 

в сій бідній о.цежі, котру носив і ,в котрій умер. 

По переказу просив Тео.цозиЙ перед смертю Сьвято
слава, щоби церква печерська була визволена зпі.ц власти 
князів і ВА8ДИК, тому що ії заложила Богоро.циця а не 
люди j справ.ці монастир .цовго був независимою грома.цою. 

ТеОАОЗИЙ установив твер.цу норовственну звязь між УС}МИ, 
що належали .цо монастиря. Коли' хто бу.це призваний на 
яке';'небу.ць висше .цуховне місце на Руси, то може його 
приймати і він може виходити з монастиря тілько за.цозволом 

старших, та все мав г ле.ціти успокрвня в печерськім мо

настирі j тілько за таких обіцяв сьвятий основник монастиря 

молити ся пере.ц Богом. Многі печерські ченці, що Зj!ЙМаАИ 
опісля високі місця в руській Церкві, зважали на заповіт 
основника і, Ае вони ні були, не теряли звязи з монастирем. 



- 37-

З благословенями сьв. Тео.цозия в AYMUЇ, .цуховниЙ 
питомець печерського монастиря, чи був він у Ростові, 
Воло.цимирі, Новгоро.ці, Полоцку, все звертав ся cepueM 
.цо Києва, .цо· заповітної обители, яко обіцяної землї спа

сеня, хоронив правнла, що о.цержував у сїм монастирі, 

і ширив їх усю.ци, ку.ци сягав ЙОГО вплив. Се різко про
являє СЯ в о.цнім ·памятнику .цуховної лїтер;\тури ХІІ-ого 
віку, а іменно в посланию воло.цимиРськОго епнскопа Си
мова .цо печерського монаха Полікарпа : "Хто не знає. мене 
грішного епископа Симона і краси соборноі церкви воло
.цимирськоі і .цругоі суз.цальськоі, ЩQ я сам збу.цуВав? 
Скілько в них г6ро.ців і сіл і збирають .цесятину з усеі 
тоі землі і всім тим воло.ців наша нічогість І Скажу тобі, 
що всю ту славу і честь я вважаю грязю і волів би 11 

тріскою стирчати за воротами або сьмітвм валяти ся в пе
черськім монастирі, та щоби ЛIQ.ци тим поки.цали ся, або 

бути о.цним з тих убогих, що просять милостині пеРеА 
воротами чесної Лаври: ЛУ';lше сеї .цочасНої чести AЛJI 
мене о.цен .цень в .цомі Божої Матери, як тисяч лїт В оселях 
грішників". 

Тойже .цух, який виявив Тео.цозиЙ у своїм житlО 
й устрою монастиря, на .цовго оставав у ЙОГО монастиpL 
За ним появив СЯ цїлий ря.ц борців, котрих .ціла записувані, 

переказувані устно, служили приклцом ,цля інших мона

стирів і ширили в українськім наро.цї ві.цомиЙ напрям рео 

лїl'іАних пог ля.ців. Відтіль випливало, там скріпило ся 

і утвер.цило ся се Розширене розумінв, що Бог люби~ 
в християнині: .цобровільне терпінє, моренє себе постом 

у.цаленв ві.ц по.цружної звязи, втомляючу молитву, СЛЬОЗИ 

смуток, зітханя, жаль, убожество, - що монастир вс.,. 

ДОРОl'ою до спасеня, і в сьвіті, коли не зовсїм неможливо 
то вельми трудно спасти ся: тілько НЦЇЯ на молитвм 

по.цвижників може .цавати РОЗРЦУ; тому треба подавати 
монастирям .цари і наділяти їх богатствами, щоби у них 
молили ся за грішників. 

В тім напрямі були сьвітлі сторони. Вони проявЛЯАИ 
ся вже в тім, що монастирі були головними провідниками 
кристияньства; а про .цобродіЙниЙ вплив хрИстияньств. 

чей і невірні люди сумнївати ся не можуть. Та з другоІ")' 
боку відзнака монашого стану і .пошана чернечого ЖИ'l'IІ 
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вносили односторонність у реліrійні погляди. Думка, що 

Богу всего милійше самітне, трудяще житє ченця, і чоловік 
тим близший спасеня, чим дальше від сьвіта, в"перала 

християнську чесноту з сего сьвіта: набожні люди змагали 

не до того, щоби в людськім товаристві, в сьвіті звершати 

діла любови Христовоі; іх ідеал житя Богу милого був не 
посеред людських відносин, але навпаки, поза ними. Спа
сенє лекшим здавалось одинокому, BiдopBa~OMY від людий 
затворникови; а навпаки житє з людьми доводило .до 

неминучого гріха; - так думали РуСИНИ, коли тимчасом 
після духа Євангелия слідувало думати на відворот. Словам 
Христа - що той не гідний Його, хто Його ради і Єван
гелия не оставить вітця, матери, жінки і всього, що йому 

.дороге в сьвіті - надавали змисл вступленя в монастир, 

коли тимчасом вони· домагали ся від посліАовника Христо
вого висше віА усяких родинних і крівних відносин ставити 
праВАУ, . оповіщену наукою Спасителя і потвеРАжену при· 
кладом Його Jl$итя і смерти. Високе змаганє страдати за· 
праВАУ, за ближних, обернуло ся у змагаН6 страдати АЛЯ 
сцмого страданя ; сереАНИК став цілю; борба з ди'яволом, 
в образі зла і зіпсутя людського товариства, зміняла ся 

борбою з марами, що ТРИВОЖИЛИ розстроєні нерви зморе
ного пустинника. Безженність, котру колись преАкЛадав 
апостол яко стан віАповіднійший, і то Ао часу АЛЯ деяких 
йому ПОАібних, в,; тяжку Аобу просліАованя, - вивисшено 

саму по собі яко мужність і тим понижено ПОАРУЖНИЙ 
СОЮЗ; то, що могло бути участю тілько немногих, одарених 
спосібностю "вмістнти", ставилось коли не обовязуючою, 
то все таки висшою чеснотою, достойною змаганя, і за

мінялось у днвог лядне насилуванє ПРИРОАИ; наконець ша
ноба АЛЯ сліз, смутку, болю, убожества, загально АЛЯ 

нещастя, що приказав Учитель АЛЯ пільги в горю, 'АЛЯ 
lJ&астя людського,. змінило ся у навмисне домаганє сліз, 
смутку, болю і убожества. Таким способом льоrічно ви
ХОАНЛа безцільність діл любови ХРИСТОIJОЇ; КОМІ страданє 
вважало ся само по собі цілю, то не треба було змагати 

Ао його зменшеня на землі; навпаки ЗАавало ся, що треба 
про се Абати, щоби люАи страдали : Ао того доводила 
односторонність, що випливала з панованя монашого на· 
пряму в християньстві. Коли ідеал християнськоі муж ности 
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був поставлений поза горожан ським товариством під 
умовою насилуваня людськоі~ природи, то його не могли 

осягнути не тілько всї, але й більшою частию ті, що йому 

віддавали ся виключно; відтіль вийшло, що наслїдки зма
ганя до такого ідеалу були більш усього противні духови 

Христової науки, іменно: лицемірство, обмана самого себе, 
сьвяточництво і притупленє ума. З виїмкою немногих 
людий, котрим звисше дано було осягнути висший монаший 
ідеал, з виїмкою бідолах, слабих душею і тїлом, неспо

сібних до суспільної працї - монастирі наповняли ся людьми. 

ЩО вмовили в себе то, чого в них не було, жалкими самому

чителями. що уявляли собі, що Богу миле насилуванє даної· 
Богом духовної і тїлеСНQЇ природи чоловіка, а більш усього 
самолюбами, дармоїдами і лицемірами. що надягали на 
себе личину сьвятости. Поза монастирями цїлий сьвіт пе

ребував у грубій похотливости і в темній невіжі. пануваАИ 

й на дальше і розвивали ся гріхи. дїяли ся насиля й зло

дїЙства. лила ся ріками людська кров. люди гнобили одні 
других; між тим набожне чутє потїwало ся тим, ЩО так 
конечно має бути на сьвітї по волі Божій. і дбало прими

рити ся з CYM~ЇHЄM і божеством у виповнюваню деяких 
видимих з~ичаїв, що зближали житє до чернечого ідеалу, 
поставленого поза сьвітом і горожанським товариством. 



IV. 

І(иязь 801l0ДИ"'ИР tAОИО148Х. 

Між ,цавними князями ,цотатарської ,цоби піс.ля Яро
слава ніхто не лишив по собі такої голосної та ,цоброї 

памяти, як Боло,цимир Мономах, князь ,цїЯЛЬНИЙ, СИЛЬНИЙ 
во.,ею, що визнд:чив ся з,цоровим умом посере,ц своіх 

братів, князів руських. Около його імени обертають ся 
майже всі важні по,цїі руськоі історії в ,цругій половині 

ХІ-ого і в першій четвертині ХІІ-ого в. Сього чоловіка 
можна справе.цливо. назвати пре,цставником свого часу. 

С.ловянсько-руські наро,ци, що з незапамятних часів жили 
ві.ц,цїльно, мало-по-малу пі.цчиняли ся власти киівсьюіх 
князів і таким способом за.цачею їх спільної іСториі стало 
постепенне і повільне творе'нє І ,цержавної цїлости. В якім 

виді і в якім ступнї могла проявити ся та цїлістыlцiJiтии 
,цо ці!l\КОВИТОГО з,ційсненя - се залежало вже ві,ц нас.лї,цних 

умов ra обставин. СуспілJний устр.m у тих наро,ців мав ті 
загальні .цля всіх признаки, щО BOHJ:I скла,цали землї, котрі 

тягнули ,цо г6ро,ців, своіх осере,цних точок j в своїм часї 

,цробили ся вони на части, хоч зберегали ,цо певного ступня 

звязь, як між роз,цробленими частями, так і значнїltwими 

о,циницями, і. ві,цтіль ПОХОДИЛО, ЩО були ,цва роди г6ро,ців: 

C'l'арші А менші j останні були зависимі від перших, але 

з признаками внутрішньої саМОС1'іАности. Члени землї зби

рали ся в г6ро,цах ра.цити про своі ,ціла, а вести розправи, 

обороню вати землю і упр~вляти нею мав князь. Спершу 
політична власть київських князїв проявляла ся тілько 

в тім, що вони зБИРaJ\И ,цанину' з під~ласних j дальшим 

ступнем ,цо сильнїйшої єдности і звязи між землями було 

розміщенє синів киівського князя в ріжних землях, а на

слідком того було розвітвленє княжого роду на BiTKJI, 
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більше а.бо менше відповідні роз:ложеню розвітвлеНl() 

земель. 

Се розміщенє княжих синів почало ся I,Ue в поганьстві,. 
та грубі варварські звичаї не допускали 'розвинути ся 

якому-небудь новому порядкови; сильнїАші братя виганяли. 
слабих. Так із синів Сьвятослава остав ся оден тілько 
Володимир; у Володимира було багато синів і всіх він 
розмістив по землях; та Сьвятополк за приклцом по
ганських предків став виганяти братів; дїло скінчИJ\О СЯ 

ТИМ, що, з виключенєм окремо виділеної полоцьк ої землі, 

ит дістала ся старшому синов" Володимира, Ізяславови,. 
>lКО удїл матери, уся остання Русь була пЇА.властю одного 
київського князя Ярослава. Сене була монархія в нашім 
розуміню слоАа і зовсім не вела Ао тривкоі злуки земель 
між собою, а навпаки, чим більше земель могло нагрома

дити ся під властю ЄДИНОГО князя, тим менше могла та 

єдина власть наглядати над ними і мати вплив на хід подій 

в тих підвласних землях. Навпаки, коли по принятю хри-· 
стияньства разом з одною вірою входив на Руси і оден 
письменний язик і однакі норовственні, політичні і правні 
розуміня, то хоч У ріжних землях перебували і своі князі,. 

то· ті князї походженєм з єдиного КНЯЖОГО роду зберегали 
більше або менше однакі разуміня, привички, перекази, 

погляди, були при тім під кермою єдиної Церкви, отже 
своєю управою допомагали розширеню питоменностиЙ. 

і признак однакових у всїх землях і вели їх до зєдиненя 

між собою. 

Після Ярослава починає ся вже непереривно ся доба,. 
що звичайно називає ся удїльною, Окремі ~нязі явили ся 
в землї Сіверян або чернигівській, в землі смоленських 

Кривичів, у землї волинській, в землї хорватській або га-· 
лицькіЙ. В землї новгородській спершу зважали як би на 

правило, що там князем мав бути найстарший син киівського 

князя, та се правило дуже скоро уступило силі народного 

вибору. Яемля полоцька вже перше мала окремих князїв~ 
В руській або київській землі видїлило ся князюванв пере
яславське і до того князюваня після розділу Ярослава 
прилучена віддалена ростовська волость. В дійсности не. 
було анї правил для розміщеня князів, анї порядку іх 

наслїдства, ані навіть прав кождого лиця з княжого роду' 
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на князю ван є, деб то ні було; відтіля опісля природно 

мусіли виходити непорозуміня, що доводили неминучо до 

усобиць. Само собою розуміє ся, що то здержувало хід 
розвитку тих засновків осьвіти, які Русь одержала з хри

стиянською вірою. Та ще більш спиняло сей розвиток 

сусідство з кочовими народами і неперестанне ворогованє 

з ними. Здавало ся, начеб доля судила Руси бачити у себе 
прихожих із сходу гостий, що зміняли одні других: в Х-ім 
віці і в першій половині ХІ-ого в. вона терпіла від Пече
нігів, а від половини ХІ-ого в. іх змінили Половці. При 
внУтрішнім розладі і княжих усобицях Русь не могла обез
печити ся· і охоронити ся від такого сусідства, тим більшt: 
що князі самі призивали чужинців у своіх усобицях оден 

против другого. 

Володимир родив ся в 10~-iM р., рік перед смертю 

діда свого Ярослава. Він був сином Всеволода, найбільш 
.любленого із синів Ярослава. Тимчасом коли Ярослав 
інщих синів розмістив по землях і· назначив ім уділи, 

Всеволода держаВ.усе коло себе, хоч дав йому уділ близький 
від Києва Переяслав і віддалений Ростов. Старець Ярослав 
умер на руках у Всеволода. Мати Володимира, остання 

подруга Всеволода, була дочкою грецького імператора 

Константина Мономаха; Володимир одержав по ДЇдови 
з материнського боку імя Мономаха. Таким робом мав 
він три імена: одно княже - Володимир, друге хрестне
Василь, третє по дідови з материнського боку - Мономах. 

В тринайцятім році житя займав ся він вже війною 
та ловами,що після тодішних поглядів личило КНЯЖQМУ 

родови. Володимир В тіJl случаю не був виімкою, бо в тих 

часах князі загально дуже рано робили то, що після наших 
поглядів личить тілько ДОРОСЛИМ; іх навіть женили в ХАО
Щlчім віці. Отець niслав Володимира в Ростов, а дорога 
вела через землю Вятичів, що ще тоді не хотіли супокійно 
підчиняти ся княжій власти Рурикового дому. Володимир 
не довго був у Ростові і скоро появив ся В Смоленьску. 
На Руси ТИJlчаСОJl починало ся двояке горе, одно за 
другим, що роздирало край цілі віки. Спершу підняли ся 
княжі усобиц'ї. Початок до тих усобиць був ось-який. 
РеетиСАаВ; син помершого Ярославича Володимира, утік 
У Тмуторокань, г6род положений на Таманськім полуострові 
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а приналежний тоді чернигівському князеви, що помістив 

там свого сина r ліба. Ростислав вигнав того r ліба, але 
й сам не вдержав ся по нім. Подія ся, одна з многих 
подібних у слідуючих часах, здав ся сама по собі замітна 
іменно тому, що вона була тоді першою в тім роді . .після 
того проявила ся вражда між полоцы9fии князями і Яро

славичами. В 1067-ім р. ПОЛОЦЬКИЙ князь Всеслав напав 
на Новгород і ограбив його; за то Ярославичі пішли ,на 
него війною, розбили і взяли в полон. 

В послідуючім 1068-ім р. настало інше горе. Найшли 
із сходу Половці, кочовий наріД туркоманського племени; 
вони стали нападати на руські землі. В перший раз <:терли 
ся з ними Русини невдачно. Киівськогокнязя Ізяслава 
розбито і в слід за тим прогнали його самі Киівляни, 
з котрими він і перше жив у незгоді. Ізяслав вернув у Киів 

3 помочю чужоземців-Поляків, а його син по варварськи 
казнив і мучив Киівлян, що вигнали його вітця; тому-то 
Киівляни при першій нагоді знов позбули ся князя. Ізяслав 
знов утік, а замісць него засів на киівськім столі брат 

Аого Сьвятослав, що перед тим князював у Чернигові; тоді 
чернигівською землею став управляти Всеволод, а сина 
Аого Володимира Мономаха посадили на князю ван в в См 0-

Аеньску. • 
За !3есь час князюваня Сьвятослава служив йому 

Володимир яко старшому князеви, бо отець Володимира, 

Всеволод, був у згоді з Сьвятославом. Таким робом Во
J\ОДИМИР з поруки Сьвятослава ходив на. поміч Полякам 
против Чехів, а також в справі всього Ярославового пле
мени воював проти полоцьких князів. В 107З-ім році вмер 
Сьвятослав і на киівськім столі знов засів Ізяслав, що на 
сей раз, як здав ся, погодив ся з Киівлянами і з своім 
братом Всеволодом. Сей князь вивів з Володимира Во
J\ИНСЬКОГО сина Сьвятославового Олега, щоби там посадити 
свого власного сина. Олег остав без уділу і прибув у Чер
нигів до Всеволода. Володимир був тоді в дружних відно

синах з тим князем, приіхав із Смоленьска в Чернигів 
і гостив його з вітцем своїм. Та Олегови досадно було, 
ЩО він не володїв землею, де князював його отець і де 

прожив він дитинний вік. В 107З-ім році він утік з Черни

гова в Тмуторокань, де по Ростиславі жив уже подібний 
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йому князь, біг лець Борис, син помершого Вячеслава 
Ярославича. Не' треба думати, щоби такого рода князі 
дійсно мали які небудь права на то, чого добивались. 

Тоді ще не було установлено і не війшло в звичай, щоби 
усї члени княжого роду конечно мали у дїл, як рівнож не 

утвердило ся правило', 'щоби у всякій землі були князями 
лиця приналежні до одної княжої вітки своїм походженєм. 

В самім розпорядку Ярослава не видно, щоби він, роз
міщуючи своїх синів по землях, мав загодя на думцї 

розтягнути право осаджених синів на їх нащадків. Сини 
Ярослава також не установили такого права, як то видно 

в Смоленьску і на волинї. l) Тілько полоцька вітка держала 
ся опорно наслїдства в своїй кривській землі, хоч Яросла
вичі хотїли відсїля її виперти. Відносини зовсїм не були 
означені, не було загально принятих і осьвячених часом 

князївських прав на князюванє, отже з того розумно, що 

кождий князь, як тілько позваляли на те обставини, старав 

ся настанавляти своя ків, а особливо синів, як були у него,

і в такім случаю не жахав ся виперти з місця іншого 

князя, менше собі близького. Від таких поступків не могла 
князїв здержати думка про нарушенє чужого права, тому 

що такого права ще не буАО. З свого боку було зовсїм 

природно для князя гледїти князюваня, так як князювали 

його отець і рідня а особливо там, де був князем його 

отець, де може й він сам родив ся і де змалку навикав 

у думцї заступити місце вітця. Такий князь міг найлекше 

найти собі помLч у воївних чужоземцїв. І справді звернули 
ся до Половцїв Олег і Борис, що утїкли В Тмуторокань. 
Не вони перші вмішали сих ворогів Руси в вї внутрішні 
усобицї. Скілько нам відомо, був першим Володимир Мо
номах, що показав їм дорогу до такого вмішаня. Після 
власної звістки Володимира Мономаха, поміщеної в його 

І) Ще раньше вмер Вячеслав, що князював у Смоленьску; князі 
перевели ТУАИ з Волині Ігоря, а по смерти Ігоря назначили там 
князем ВОЛОАимира Мономаха мимо Аітий Ігоря. Так само на Волині 
не було права насліАства між князями, а киівські князі поміщували 

там своіх синів; так коли князював у Києві Ізяслав, на Волині був 

його син, а коли Сьвятослав заВОЛОАів Києвом, ТО помістив там 
свого сина; колиж Сьвятослав умер а Ізяслав знов став князем у Києві, 
став на Волині князювати син Ізяслава. 
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поуцї, він l1&е перед Олегом і Борисом, за житя· свого 
АЯАЬка Сьвятослава Ярославича, ВОАИВ Половцїв на по
.лоцьку землю. 

Олег і Борис. кинули. ся з Половцями на сіверську 
землю. 8сеВОЛОА вийшов ім на зустріч, але його розбили. 
Олег легко завОЛОАЇВ Черниговом; Чернигівці ПРИНЯ.ІІ.И 
його самі, бо знали його ЗАавна: мабуть він і· РОАИВ СЯ 
В Чернигові. Коли опісля 8сеВОЛОА разом з київським 
князем Ізяславом хотїв віАИяти Чернигів у Олега, Черни
гівці показаАИ ся прихильними Олегови. Тимчасом 8сеВОЛОА 
і Ізяслав вспіли зайняти стїни окільного г6РОА8 і СП8.ІІ.И.ІІ.И 
буАЇВ.ІІ.Ї, 11&0 нахОАИЛИ ся в обширі утвореній тим окілЬним 
г6РОАОМ. Населенцї не ЗАавали ся і уйW.II.И Ао внутрішнього 
г6РОАа, так званого "більшого", і боронИ.ІІ.И сй Ао останних 
СИ.ІІ.. Олега з ними не було в г6РОАЇ: не піААержував він 
своєю приявою і запобігливостю того опору, з яким ТОАі 
стояли за него Чернигівцї, і мабуть ПОХОАИЛО воно із щирої 
ПРИХИ.ІІ.ьности Чернигівцїв Ао него. 80ЛОАИМИР був ТОАЇ 
з вітцем. Почувши, що Олег з Борисом ЇАе проти нщ на 
визволеН6 Чернигова і ве.де з собою Половців, остави.ІІ.И 
облогу і пішли на зустріч ворогам. Наступила битва на 
Нїжатинській Ниві пЇА селом тоіж назви. Бориса убито, 
Олег утік. Та іх витязі АОРОГО заП.ІІ.атили за свою побїАУ. 
Київський князь Ізяслав ПО.ІІ.ЯГ у тій битві. 

Смерть Ізяслава АостаВИ.ІІ.а Київ 8сеВОЛОАОВИ. Чериигів 
втерявши нцїю на Олега ЗАав ся і в сїм г6РОАЇ ПОС8АИ.ІІ.И 
ВОЛОАИмира Мономаха. Олег і брат його Роман Сьвято .. ' 
славич намагали ся вигнати 80ЛОАИМИра з Чернигова, але 
нцармо. 80ЛОАИМНР випередив ік, вийшов з військом пЇА 
Переяслав і без битви позбув ся суперників; він помирив 

ся з Половцями, що помагали Сьвятославичам. Половцї 
і Хазари, що були з ними, ЗРЦИ.ІІ.И своїх союзників: Олега 
виправили в ЦаРГОРОА, а Романа вбили. 8,ОЛОАИМИР умів 
Ауже. ВАатно РОЗ6АИНИТИ противників. 

Оставши на князюваню в Чернигові, 80ЛОАИМИР був 
приневолений з усіх боків розпраВ.ІІ.ЯТИ ся з противниками. 
Тмуторокань знов вирвала ся зпіА його В.ІІ.ЦИ: там засі.ІІ.И 
інші Ава беЗУАі.ll.bні князі, сини Ростислава 80ЛОАИмировИча. 
Половці ненастанно неПОI(ОЇ.ІІ.И чернигівсь~ землю. Хоч 
80ЛОАИМИР заключив з ними союз пЇА Переяславом, та 
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союз сей не міг бути тривкий: переД09СЇМ Половцї, яко 

нарід хижацький, не дуже сьвято держали всякі договори; 
вдруге Половцї розбивали ся на орди під проводом всяких 

князьків або ханів і звали ся в лїтописях наших "чадю"; 
тим часом як одні мирили ся з руським князем, другі на

падали на його край. Володимир розправляв ся з ними 
скілько можна було вдатно. Таким робом, коли два поло
вецькі князьки пустошили сторони сїверського при города 

Стародуба, Володимир призвав на поміч іншу орду і розбив 
їх. Опісля розігнав він під Новим Городом (НовгороДом
Сїверським) орду іншого половецького князя і визволив 
полонників, що Половцї забрали в свої становища, звані 

в лїтописях "вежами". На півночі були у Володимира 
завзятими ворогами - полоцькі князї. Князь Всеслав 
напав на Смоленьск, що був у власти Володимира і після 
того, як отець посадив його в Чернигові. З пімсти за се 
Володимир наняв Половцїв і водив ЇХ пустошити землю 

полоцьку: тодї дісталось і Миньску ; там, після власного 

сьвідоцтва Володимира, не оставлено анї челядина (слуги) 
анї скотинн. З другого боку Володимир воював з Вяти
чами: сей словянський нарід все ще завзято не піддавав 

ся власти Рурикового дому і Володимир два рази ходив 
війною на Ходоту й сина його - проводирів сього народу. 
По приказу вітця займав ся Володимир також справами 
на Волинї. Сини Ростислава заволодїли були сим краєм. 
Володимир вигнав їх і посадив Ярополка, Ізяславового 

сина. Колиж сей князь не погодив ся з київським, то Во
лодимир по приказу вітця вигнав його і посадив на Волинї 
князя Давида Ігоревича .• а слїдуючого року (1086) знов· 
посадив Ярополка. Т одї власть київського князя в тім 
краю була ще сильна і князїв настановлювано і змінювано 
після його верховної волї. 

В 1093 роцї вмер Всеволод. Володимир не бажав по
користувати ся своїм положенєм і заняти київський столець,. 
бо привиджував, що з того вийде усобиця. Він сам післав 
закликати на київське князюванє сина Ізяславового Сьвя-· 
тополка (що. князював у Турові). Сей був старший від 
Володимира лїтами і мав певно багато прихильників у ки

ївській землі. За весь час князюваня Сьвятополка був 
Володимир його вірним союзником, поступав з ним усе. 
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згідно і нї трохи не думав позбавляти його власти, хоч 

Київляни вже не любили Сьвятополка, а Володимира. 
Володимир став ся, так сказатиб, душею всеї руської 

землї; коло него обертали сл всї єї політичні події. 

Ледво що засїв Сьвятополк у Києві, лк ПОЛОRЦЇ 
прислали до него послів, щоби заключив з ними мир. 

Сьвятополк привів Ї:3 собою з Турова дружину, ЛЮДИ Й 
собі близьких. З ними вїн про всьо радив і вони пораЛАМ 

Аому засадити послів половець ких у темницю; коли після 

того Половцї стали воювати і облягли оден з пригородів 
київської землї - Троцький, Сьвятополк випустив задер
жаних послів і сам предкладав мир, та Половцї вже не 

хотїли мирити ся. Тодї Сьвятополк став радити ся з Ки

ївлянами; радні його роздїлили ся в гадках: одні, більш 

відважні, поривали ся до бою, хоч У Сьвятопалка було 
готових зброАних тілько 800 людиА; інші раяли, щоби 

бути більш обережними; наостанку рішили, щоби просити 

у Володимира помочи для оборони київської землі від 
Половцїв. 

Володимир виправив ся з своєю дружиною і закликав 
також свого брата Ростислава, що князював у Переяс.'\аві. 
Військо трех князїв зійшло ся на березі ріки Стугни і там 
зібрала ся рада. 

Володимир гадав, ЩО лучше, як би нї було, помирити 

ся, тому що Половцї були зєдинені силами; тогож дока
зував боярин по імени Ян та ще дехто з дружини, та 
Київляни запалили ся і хотіли конечно бити ся. Їм уступили. 

Військо перейшло ріку Стугну, пішло трема віДДІлами, 

так як було трех князів-проводирів, - перейшло Трипілє 

і стало між валами. Се було 20. мая 1093 р. 

Тут Половцї наступили на Русинів і виставили гордо 
в іх очах свої знамена. Спершу пішли вони на Сьвято

полка, розбили Аого, відтак ударили на Володимира і Рости
слава. В руських князів мало було сили в порівнаню з не
приятелем; вони не видержали і стали втікати. Ростислав 
утонув при переправі через Стугну; Володимир сам мало 
що не пішов на дно, кинувши ся спасти потопаючого брата. 
Тїло втонувшого привезли в Київ і похоронили У сьв. 
Софії. Смерть Ростислава приписували Божій карі за жор
стокий поступок з черцем печерським старцем ГРИГОРИ6М. 

4 М. КОС1'омаР1В «kтории України» 
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Про старця сего говорили ТОДЇ. ЩО він має дар віщуна. 
Стрітивши старця Ростислав заПlІтав його: від чого при
ключить ся ЙОМУ смерть? Старець Г рliГОрlІЙ відповів: ВЦ 
води. РостислаВОВІ! се не сподобалось і він ве.\Їв Г Рlf

гори я кинути В Днїпро; і :~a сю ПРОВІІН)", як ГОВОРIІ.\If, 
постигла Ростислава смерть від ВОДІІ. 

На тім не скіНЧIІЛО ся. Половцї діЙш.\1І ДО Києва і ~Ііж 

Києвом а Вишгородом на У~)QЧllщі ЖС.\анї в другий раз 

РО:іБIlЛИ РУСІІнів тогож року ~3. ЛIJПЦЯ. 
Після тої побіДIІ ПОАОВIJЇ ~)():!cї.\1I ся по ~Ч'СЬКlIХ се.\а.х 

і а<1БЩЩЛIІ ПОЛОНІІІІкіп. РовеСНIІК ОПIlСУЄ ~)i:!KlIl\IlI чертаМIf 
СТ<НІ ()іДIIІІХ f.>УСlшів. КОЧ)ІІХ натаГ<1МIІ гна,\1І BO~lOГII в свої 

вежі: .. Сумні. амучені. втомлсні tk:IХ.\їбям та безвідям, 

нагі та босі. ЧOf>ні від ПІІЛУ. :1 :lак~)івав.\t'Шll\Ш ногами, 

:1 IIt'Вt'сеЛIІМIІ ЛIfЦЯМIІ ііШЛIІ 1'011І1 В нt'ВОАЮ і говорили одиі 

ДО ДРУГІ ІХ: я :1 такого,то Гl)~)()да. я З такого-то села, роз

ка:lуваЛIІ про ('ВОЮ РОДІІНУ і :~ с,\ьо:~аl\Ш ЗВОДІІЛИ очи на 

ІН'()О ДО Ik.СIНlШIІІ)ОГО, ІЦО ЗI!аt> BCt' TaiiHt'''. 

В слїдуючім 1094-ім Р()\.!Ї СI,ВИТО\lОЛК думав ПОЛОЖIfТИ 

KOlll'I.!I, Ilеlцастнм РУСЬКОГО народу, заКЛЮЧIІВ :1 Половцями 
МIlР і ОЖI'IIНВ СЯ З ДОЧКОЮ 110ЛОIН'I,!.I,КОГО хана Тугоркаиа. 

Та іІ сей рік був Щ' меlІШС тижкші для руської землї: 

саранч« ВШIИlцила хлїб і T~H\ВY на полях. а ('по~)іднеН6 
І<иїВСI,КОI'О князя З половецьким не збеРСl'ЛО Руси від 
ПОЛОВЦЇ8. Коли одні Гlоловцї мирились і споріднювалн СЯ 
3 РусинаМІІ, інші ВС'ли на ВОЛОДlІмщ)а ЙОГО невмолимого 

суверник" Олег". Олег" з"слали БУЛIІ Вllзантийцї на Родос, 
та НС ДО8ГО він там перебував. В 1О93-ім ~юцї він вже був 
у Тмуторокані, вигнав в.ідтіль двох князїв таКІІХ бездомних 
як і "іll (Давида Ігоревича і ВолодщН\ РостислаВlІча) і сидїв 
якиіісь час супокійно в сім гОродї. Та в 1094-ім роцї при
кликав він Половцїв і пустив ся добувати ту землю, де 

князював отець його. Володимир не дер ся з ним, від
ступив йому добровільно Чернигів, здає ся також тому, 

що в Чернигові, як і перше, були прихильники Олега. 
Сам' Володимир виїхав у Переяслав. 

Тодї B~ei як видно, виробив ся вповні характер Во
лодцмира і 8 нїм дозріла гадка дїлати не ДЛЯ особистих 
своїх' виглядів, а в хосен всеї руської землї, на скілько він 
міг "'Гой хосен розуміти; найбільшеж - рішучо, зєдиненими 
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силами охоронити руську землю від Половців. Доси видїли 

ми, що Володимир, скілько було можна, бажав довести 

до супокою між Русинами й Половцями; та з того часу 
він стає завзятим і непримиримим ворогом Половців, воює 

З ними, підіймає на них усіх руських князів і з ними всї 

сили руських земель. Вражду сю розпочав він поступком 
з 'двома половецькими князями: Китаном і Ілтарем. Сї 
князї прибули під Переяслав договорювати ся про супокій, 

розуміє ся з наміром сей супокій нарушити, як і перше 

робили. Китан став між валами, за ГОРОДО1\f, а Ілтар із 
знатнїйшими людьми приїхав у город; з руського боку 

виправив ся до Половцїв закладником син Володимира 
Сьвятослав. 

Тодїж прибув від Сьвятополка Київлянин Славята 
і раяв убити Ілтаря, що приїхав до Русинів. Володимир 
спершу не рішав ся на таке віроломство, та до Славяти 
пристали дружинники Володимира і говорили: "Нема гріха 
в тім, що ми нарушимо клятву, тому що вони самі дають 

клятву, а потім гублять руську землю і проливають хри

стиянську кров". 

Славята з руськими молодцями підняв ся продерти 
ся в половецький стан за городом і вивести відтам МОНО

махового сина Сьвятослава, післаного до Половців за
кладником. З ним разом взялись за се дїло Торки (нарід 
тогож племени, що й Половцї; та яко поселенцї київської 
землі вони вірно служили Руси). В ночи 24. лютня вони 
не тілько щасливо визволили Сьвятослава, але убили Ки
тана і його людиЙ. 

Ілтар був тоді у боярина Рати бора ; рано 24. лютня 
Ілтаря з його дружиною закликали снідати до Володимира; 

але ледво-що Половці війшли в кімнату, де іх закликали, 
.як за ними замкнули двері і син Ратиборів Ольбег постріляв 
іх зверха скрізь отвір, зроблений в кімнатніЙ стелі. Русини 
оправдували свій віроломний поступок тим, що іх вороги 

були також віроломні. Та Володимир став після того взи
вати руських князів проти Половців, а між тими й Одега, 
BtA котрого зажадав видачі сина убитого Ілтаря. Олег не 
видав його і не йшов до князів. 

Киівський князь Сьвятополк і Володимир взивав Олега 
до Києва на раду про оборону руськоі землі. "Іди в Киів" 
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говорили йому князі, "тут ми умовимо ся про руську 

землю перед епископами, ігуменами, перед мужами BiT~iB 

наших і перед городськими ЛЮДЬМИ, як нам обороняти 

руську землю". Але Олег гордо відповів: "Не пристало 
СУДИТИ мене епископам, ігуменам та смердам" (т. є мужикам, 
сказавши по нашому). 

Тоді князі, що ПРИКЛИkали Олега, післяли йому від 
себе таке слово: "Коли ти не йдеш на невірних і не при
ходиш до нас на раду, то значить ти задумуєш на нас 

лихо і хочеш помагати поганцям. Най Бог нас розсудить". 
Се була обява війни. І так, заміСЦI;» того, щоби ЙТИ 

звдиненими силами на Половців, Володимирови довелось 
іти віАною на своіх. Володимир з Сьвятополком вигнали 
Олега з Чернигова, облягли його в Стародубі і держали 
в облозі доси, ПОі{И Олег не попросив супокою. Йому 
Аарували супокій з умовою, щоби він конечно прибув 
у Киів на раду. Киів - говорили князі - найстаршиА 
г6РОА в руській землі; там треба нам зiRти ся і зробити 
лц. Обі сторони цілували хрест. Се було в маю 1096 р. 

Тнмчасом роздратовані Половці набігали на Русь, 

хан половецький Боняк із свовю ордою палив околиці 

Кивва, а тесть Сьвятополка Тугоркан, не зважаюч.и на 
CnОРЇАненв з київським князем, обляг Переяслав. Воло" 
АИМИР З Сьвятополком розбили його 19. мая; сам Тугоркан 
по.мг у бою і зять Аого Сьвятополк привіз тіло тестя 
в Киів; його похоронили між Авома дорогами: одна вела 

в Берестово, а друга в печерськиА монастир. В липцю 
Бон_к повторив свій напад і 20. дня рано вдер ся в пе
черськнА монастир. Монахи, відслуживши утреню, спочи
вали ПО КеАИЯХ; Половцї виломили ворота, ходили по 
келиях, брали що ім попадало в руки, спалили церковні 

ПЇВАенні і північні двері, війшли в церкву, забирали з неі 
образи і глузували з християнського Бога і закону. Тоді 
ПОАовt&Ї спалили загородний княжий двір, званий червоним, 
11&0 зБУАував· Всеволод на видубицькім горбі, де опісля 
поставлено видубицький монастир. 

Олег не думав сповнити договор і .явити ся в Київ 
на княжий зізд. Замісць того явив ся він у Смоленьску 
(Ае тоі.іне знать яким способом засів брат його Давид). 
Там набрав він війс;ка і вийшовши відтам, пішов долі Окою, 
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ударив на Муром, що АЇстав ся в управу синови Мономаха 
Ізяславови, посадженому на князюванє в сусідній ростов:' 
ській землї. (Отець Олега, сиДЯчи.в Чернигові, князював 
тодїж і в Муромі і тому Олег вважав Муром своєю вітчиною). 
Дня 6. вересня 1096 р. Ізяслав поляг у бою. Олег взяв 
Муром і закував усїх найдених там Ростовців, БілозерцїВ 
і Суздальцїв: видно, що Ізяслав управляв Муромцями 
з підмогою людий своєї землї. В Муромі і його волости 

було ще тодї поганьство ; край заселяв нарід фінського 

племени, Мурома, і держав ся. при князях тілько через 
дружину, що тут мабуть була одинок~м словянським на

сененєм в тих часах. У . Ростові, Суздалі й Білозерську 
навпаки словянсько-руське живло вже перше пустило свої 

коренї і краї сї мали своє місцеве руське населенє. 
Олег, відвоювавши Муром, взяв Суздаль і nоcтynив 

строго з його поселенцями: одних взяв у полон, других 

розіслав по своїх городах і забрав їм майно. Ростов здав 
ся Олегови сам. Згордїв Олег успіхами і забажав підчи
нити своїй власти і Новгород, де князював другий син 

Мономаха, Мстислав, молодий князь, великий любимець 
Новгородцїв. Новгородцї випередили забаги Олега і перше 
чим він міг стати з військом на новгородській землі, самі 

на него виправили ся в ростовсько - сузJtальську землю. 
Олег утїк з Суздаля та казав з досади спалити за собою 

город і опинив ся В Муромі. Мстислав вдоволив ся тим, 

що вигнав Олега з ростовсько - суsдальської землі, котра 
нїкол!,! не була удїлом ні Олега, ні його вітця. Опісля 
предложив він Олегу супокій і лишив йому до волі поро

зуміти ся із своїм вітцем. Мстислава спонукувало до 
уступчивости се, що Олег був його хрестним вітцем. Олег 
нїби то згодив ся а сам думав з необачка напасти на 
свого похрестника; та Новгородцї дізнали ся про його 

намір перед часом і разом з Ростовцями і Білозерцями 
приготовили ся до бою. Вороги стрітили ся одні з другими· 
на ріцї Колакші в 1096-ім р. Олег, побачивши у против
ників розпущене знамя Володимира Мономаха, подумав~ 
що сам Володимир Мономах прийшов з більшою силою 
на поміч синови і утїк. Мстислав 3 Новгородцями і Ростов
цями пішов слїдом його, взяв Муром і Рязань, мирно 
обійшов ся з Муромцями Й Ростовцями, тілько визволив 
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люднй ростовсько - суздальської области, що Олег держав 
у городах Муромі і Рязани полонниками; після того Мсти
слав післав до свого суперника таке слово: "Не втїкай 
більше, пішли до своїх братів з просьбою; вони тебе не 

позбавлять руської землї". Олег обіцяв так вчинити, як 
раяв йому витязь. 

Мономах обійшов ся ласкаво із своїм суперником, 
і памятником тог дїшних BiAHO~klH його до Олега остало 
ся сучасне письмо його до Олега, дуже важне особливе 
не тілько тому, що в многім обясняє особистість князя 

Володимира Мономаха, але й тому, що се взагалї оден . 
з немногих образцїв тодїшнього способу вислову. "Мене
пише він - спонукав написати до тебе мій син, твій 

похрестник і теперішнїй сусїд: він прислав до мене мужа 

свого і грамоту і так каже: пого.дім ся й помирім ся, 
а братови моєму суl1. прийшов; не будьмо йому местни
ками; покладаймо все на Бога; най вони CTaHYT~ переl1. 
Богом, а ми руської землі не погубім. Я послухав і написав; 

чи ти приймеш моє письмо добре, чи з насьмішкою -
покаже твоя віАповіАЬ. Коли убили моє і твоє Аитя перед 

тобою і ти побачив кров його й тіло, що зівяло неначе 
ледво-що пропукла цьвітка, чому ти, над ним стоячи, не 

вникнув у думки душі своєї і не сказав: на що я се зробив? 
На що задля кривди сего марного сьвіта причинив соБІ 

гріха, а вітцеви й матери сліз? Тобі було б тоді покаЯТIІ 
ся Богови, а до мене написати розважливе письмо і при

слати невістку мою до мене... вона тобі не вчинила нІ 
доброго ні злого; яб з нею оплакав мужа єі та весіА! 

іх наміСІР» весільних пісень. Я не бачив перше іх радощів 
ні іх вінч8ИЯ; пусти ії як можна скорше, я поплачу з HelO 

разом і посаджу на місці наче тужну горлицю на сухім 
дереві, а сам потішу ся в Бозі. Так було й за вітців наших 
Суд прийшов йому від Бога, а не від тебе І Колиб ти, 
взявши Муром, не займав Ростова, а прислав до мене 
миб погодились; розберн са .. , чи тобі слїдувало післати 
до мене, чи мені до тебе? Коли пришлеш до мене ПОСАа, 
або попа і грамоту свою напишеш з правдою, то й аесе· 
лость свою візьмеш і серце наше прихилить ся до тебе 
і будемо жити лучше, як перше; я тобі не ворог, на· 
lІестннк". 
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Тодї наконець склало ся то, що довго задумувано, 

а нїяк не могло сповнити ся. В городї Любечи зїхали ся 

князї Сьвятославичі - Олег, Давид і Ярослав, київський 
Сьвятополк, Володимир Мономах, волинський князь Давид 
Ігоревич і червоно руські князї Ростиславичі: Володар 
і Василько. З ними були їх дружинники та люди їх земель. 
Цїль їх ради була - уложити й приняти способи оборони 

руських земель від Половцїв. Цїлим ділом управляв Мо
номах. 

"На що губимо руську землю - говорили тоді князі, -
чого ворогуємо між собою? Половці пустошать землю; 
вони втішають ся тим, що ми між собою воюємо. Най же 

з того часу у всіх нас буде єдине серце; збережім свою 
вітчину !" 

На сім зізді князї постановили, щоби всі вони воло

діли своіми волостями: Сьвятополк Києвом, Володимир 
уділом вітця свого Всеволода: Переяславом, Суздалем та 
Ростовом; Олег, Давид і Ярослав - уділом іх вітця Сьвя
тослава: сіверською землею і рязанською; Давид Іго
ревич - Волиню, а Василько й Володар - городами 
Теребовлею й Перемишлем з їх землями, що складали 
край, опісля званий Галичиною. Всі цілували хрест з тою 
умовою, що як хто небудь з князів нападе на другого, 

то всї мають зброїти ся на провинника усобицї. "Най 
буде на се хрест чесний і вся руська земля". Так поста
новили вони в тім часї. 

Доси Володимир був у приязних відносинах з Сьвя
тополком киівським. Сей останній був чоловік тісного 
ума і слабого характеру і підчиняв ся Володимирови, як 

взагалї люди його вдачі під.,иняють ся особам сильнїйшим 

волею і розумнїЙшим. Та звісно, що такі люди склонні 
підозрі вати тих, котрим ми.мовільно підлягають. Вони ім 

покірні, але в душі ненавидять їх. Давид Ігоревич був 

заклятим ворогом теребовельського князя Василька і хотів 
присвоїти собі його землю. Вертаючи на Волинь з Любеча 
через Київ, він впевняв Сьвятополка, що Василько з Во
лодимиром задумали позбавити Сьвятополка київської 
землї. Сам Василько був чоловік ємкоі вдачі j вже він 
водив Половцїв на Польщу j відтак, як сам опісля признавав 
ся, думав іти на Половців, але коли йому вірити, не думав 
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вдіяти ніякого лиха руським князям. За підмовою Давида 
Сьвятополк запроснв до себе Василька на імянини тодї, 
як сей вертаючи з Любеча домів проїзджав мимо Києва 
і не заїзджаючи в город опинив СЯ У видубицькім монастирі, 
виславши свій табор вперед. Оден із слуг Василька або 
підозрівав зраду, а може бути що й хто-небудь остеріг 

його, тому не раяв князеви їхати в Київ. "Тебе хотять 
спіймати" - говорив-він. Та Василько, надіючись на хрестне 
цїлуванє, подумав троха, перехрестив ся й поїхав. 

Було рано 5. листопада. Василько війшов у дім до 

Сьвятополка і застав у него Давида. Після першого при

віту вони усїли. Давид мовчав. "Остань ся у мене на 
празник", сказав Сьвятополк. - "Не можу, брате, відповів 
Василько, я вже вислав свій табор вперед". - "Ну, так 
поснїдай з нами", сказав СьвятопОltк. Василько згодив ся. 
Тодї Сьвятополк сказав: "Посидїть тут, а я піду, кажу 
дещо приготовити". - Василько '()став ся з Давидом 

і почав розмову з ним, але Давид мовчав, начеб нічого 

не чув. Наостанку запитав Давид слуг: "Де брат?" -
Стоїть в СЇНЯХ, - відповіли йому. - "Я піду за НИМ, а ти, 
брате, посидь", сказав він Василькови і вийшов. Т одї слуги 

зараз наложили на Василька окови і приста.вили до него 

сторожу. Так минула ніч. 
На другий день Сьвятополк скЛикав віче з бояр і людий 

київської землї і сказав: "Давид ГОВОРИТЬ, що Василько 
убив мого брата Ярополка і тепер раду радить з Воло

димиром; ХОТЯТЬ убити мене і відняти мої городи". Бояри 

і люди київські сказали: "Ти, княже, повинен берегти 
свою голову. Як Давид говорить правду, най Василько 
буде вязнений, а як неправду, то най Давид прийме месть 

від Бога і відповідає перед Богом". 
Відповідь була двозначна і обминаюча. Ігумени були 

сьмілїйші і стали просити за Василька. Сьвятополк зсилав 
ся на Давида. Сам СЬВЯТОПОЛК готов був визволити Ва
силька, але Давид раяв осліпити його і говорив: "Як ти 
його визволиш, то не буде ккязюваня нї мені, нї тобі". 

СЬВЯТОПОЛК вагав ся, та відтак зовсім піддав ся Давидови 
і ЗГОАИВ ся на гидке дїло. 

СлїДУЮЧОЇ ночи вивезли. Василька в окова."{ у Білгород 
і завели до невеликої кімнати. Василько побачив, як Торчин, 
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що їхав з ним, острив ніж, догадав ся в чім дїло і почав 

кричати і з плачем взивати Бога. Війшло двох конюхів: 
оден Сьвятополків, по імени Сновид Ізечевич , другий 

Давидів - Дмитро; вОни постелили коверець і взяли ся 
до Василька, щоби положити його на коверець. Василько 

став з ними бороти ся; він був сильний: двох не могло 

з ним справити ся; прийшли на поміч інші, звязали його, 

звалили і знявши з печи доску, положили на грудь і конюхи 

сїли на ту доску; та Василько скинув їх з себе. Тоді 
прийшло ще двох людий, зняли з печи другу доску, зва

лили її на князя, самі сїли на доску і придавили так, що 

у Василька затріщали кости на груди. Вслїд за тим Торчин 
Беренда, вівчар Сьвятополків, приступив до діла: заміряючи 
ударити ножем в око, він не вцілив і прорізав Василькови 
лице; аде потім вже у дач но вийняв у него обоє очий одно 

за другим. Василько став без памяти. Його взяли разом 
з коверцем, на котрім лежав, положили на віз і повезли 

дальше дорогою у Володимир. 

Проїзджаючи скрізь город Звиждень, привезли його 
до якоїсь попаді і дали ій випрати закровавлену княжу 

сорочку. Попадя випрала, наділа на Василька і гірко пла

кала, тронута тим видовищем. Тоді Василько очуняв і за
кричав: "Де я?" Йому відповіли: "В Звиж.денї городі". -
"Дайте води І" сказав Василько. Йому подали води, він 
випив і мало-по-малу зовсїм очуняв, згадав, що з ним 

дїяло ся, і пощупавши на собі сорочку спитав: на що 

зняли? "Я би в тій закровавлений сорочцї умер і. став 
перед Богом". 

Пообідавши, лиходП повезли його у Володимир, де 

наспіли шестого дня. Давид помістив Василька на дворі 
якогось володимирського населенця Вакія і поставив коло 
него трийцять сторожів під проводом своїх княжих 'отроків, 

Улана і Колчка. 
Почув про сеперше всїх князів Володимир Мономах 

і здрігнув ся. "Сего не бувало нї за дідів, нї прадідів 
наших", говорив він. Без проволо~и призвав до себе чер

нигівських князїв Олега й Давида на раду в r ородець. 
"Треба направити лихо - говорив він, - інакше ще більше 
лихо буде, стане брат брата убивати, і погибне земля 

руська, і Половцї візьмуть землю руську". Давщ і Олег 
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Сьвятославичі також затривожились і казали: "Щось по
дібного ще не бувало в родї нашім". Справдї не бувало: 

в родї княжім перше лучали ся варварські братоубийства, 

та ослїплюваня не бувало ще. Такі проступки принесла 
у варварську Русь грецька просьвіта. 

у сї три князї виправили до Сьвятополка своїх мужів 
з таким словом: "Нащо накоїв ти лиха в руській землі, 

нащо устремив ніж у братів? Нащо ослїпив брата? Колиб 
він був винен перед тобою, то тиб повинен був переко

нати його перед нами і доказати вину його; він був би 

караний, а тепер скажи: в чім його вина?" Сьвятополк 
відповів: "Менї сказав Давид Ігоревич, що Василько вбив 
брата мого Ярополка і мене хоче вбити, щоби забрати 

волость мою: Турів, Пиньск, Береатє і Погоринє, говорив, 

що він закляв ся з Володимиро~: щоби Володимир засїв 
у Києві, а Василько в городї Володимирі. Я нехотя беріг 
свою голову. Не я його ослїпив, а Давид; він його й завіз 
до себе". 

"Сим не ви мовляй ся - відповіли князі, - Давид 
його ослїпив, та не в своїм городі а в твоїм". 

Володимир з князями й дружинами хотїв переходити 

через Днїпро проти Сьвятополка; Сьвятополк в страху 
збирав ся втїкати, та Київляни не пустили його і післали 

до Володимира мачоху його й митрополита Миколая з таким 
словом: 

"Молимо тебе, князю Володимире, і разом з тобою 
братів твоїх князів, не губіть руської землі; як станете 

з собою воювати, поганцї утїшать ся і візьмуть землю 

'нашу,' що добули отцї і дїди ваші трудом і хоробростю; 
вони боролись за руську землю й чужі землї добували, 

а ви хочете погубити руську ~емлю". 

Володимир поважав вельми свою мачоху і нахилив 

ся до вї просьби. "Правда, сказав він, отці й дїди наші 
берегли руську землю, а ми хочемо її погубити". 

Княгиня, повернувши в Київ, принесла втішну вість 

Київлянам, що Володимир нахиляв ся до супокою. 
Князї стояли лївобіч Днїпра, в бору, і пересилались 

із Сьвятополком. Наконець останнв їх слово було таке: 
"Коли се провина Давидова, то най Сьвятополк іде на 
Давида, най або візьме його, або зжене з князюваня" . 
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Сьвятополк цілував xper:;T, що поступить по волі Во
лодимира і його товаришів. 

Князі ~ібралн ся йти на Давида, а Давид.дізнавшись 

об сім бажав погодити ся з Васильком і заставити його 
самого відклонити від Давида небезпеку, котрій підлягав 

Давид за 8асилька. 
В ночи прикликав Давид якогось Василя, про котрого 

містить ся в літописи ціле оповіданє. Давид сказав йому: 

"Василько сеі ночи говорив Улану і Колчцї, що хоче 
від себе післати свого мужа до князя Володимира. Посилаю 
тебе, Василю, іди до іменника свого і скажи йому від 
мене: Як ти пішлеш свого мужа до Володимира і Воло
димир верне ся, я дам тобі гqроД, який схочеш: чи Все

волож, чи llleпель, чи Перемиль ". 
Василь пішов до Василька і переказав йому слова 

Давида. "Я нічого такого не говорив - сказав Василько, -
та готов післати мужа, щоби не проливали задля мене 

крови; дивно тілько, що Давид дає мені своі городи, а мій. 

Теребовля, у него. Йди до Давида і скажи, най пришле 
до мене Кульмія. Я пішлю його до князя Володимира". 
Василь ходив до Давида а вернувшись сказав, що Кульмія 
нема. 

Василько промовив: "Посидь трохи зо мною". Він 
казав слузі вийти і говорив до Василя: 

"Зачуваю, що Давид хоче мене видати Ляхам, не 
наситив ся він ще моєю кровю; ще більш хоче упити ся 

нею. Я багато лиха вдіяв Ляхам і хотів ще вдіяти і мстити 
ім за руську землю. Най видає мене Ляхам; смерти я не 
боюсь. Скажу тобі тілько. по правді. Покарав мене Бог за 
мою гордість; до мене прийшла вість, що йдуть до мене 

Берендичі, Печеніги, Торки, і я сказав собі в думці: як 
будуть у мене Берендичі, Печеніги, Торки, скажу я братрви 

своєму Володареви й Давидови: дайте мені свою меншу 
дружину, а самі пийте собі й веселітесь; яж зимою пі.цу 
на ляцьку землю, а на літо завоюю ляцьку землю і ві

.цомщу за руську землю. Ві.цтак я хотів заволо.цїти .цунаЙ
ськими Болгарами і поселити іх у себе, опісляж хотів 
просити ся У Сьвятополка й Володимира йти на Половців: 
або славу собі наЙ.цу, або голову положу за землю руську; 

іншої думки у мене в серці не було, ні про Сьвятопо~ка, 
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ні про Давида. Кленусь Богом і його судом страшним, не 
думав ~ про ніяке лихо братам; та за моі гордощі укорив 

мене Бог ·і смирив І" - Не звісно, чим скінчили ся ті 
пересправи Давида з Васильком, та мабуть Василько 
здержав Володимира, тому що він в сїм році не нападав 
ва Давила. Наступав великдень. Давид не випустив Ва
снлька, а навпаки хотів загорнути волость ослїпленого; 
він пішов туди з військом, але у Божська стріти в Аого 
Володар. Давид був такий же трусливиА, як лиходїй. Він 
не відважив ся вступати до бою і запер ся в Божську. 
Володар обляг його і післав до него таке слово:. "Нащо 
накоів ти лиха та ще не каєш ся. Схаменись!" - "Хибаж 
я се вчинив - відповів Давид, - хибаж у моїм городі 
ее сталось? Всему винен Сьвятополк: я бою ся, щоби 
й мене не взяли І не вчинили зо мною тогож; нехотя був 
я приневолений пристати на його раду, я був у него 

в руках" .. 
Володар не перечив йому, дбаючи тілько об сїм, як 

би визволити брата з неволі. "Бог сьвідком усе му тому -
післав він сказати Давидови, - а ти випусти мого брата, 

і я з тобою помирю ся". 

Давид втішив ся, казав привести слїпого і віддав 

Його ВОЛOJ~ареви. Вони заключили супокій і розійшли ся. 

Та другоі весни (1098) Володар і Василько з військом 
ішли на Давида. Вони підійшли до города Всеволожа, 
взяли його приступом і запалили; населенці утікали, Ва.

силько всіх іх велів вигубити і мстити за себе на невинних 

ЛЮДЯХ, - заиічає літописець. Василько показав, що хоч 
він був безталанний, та все не любив так руської землі, 

як говорив. Брати підступили під Володимир. ТрусливиА 
Давид запер ся в нім. Брати-князі післали до Володимирцїв 
таке слово: 

"Ми прийшли не на ваш город і не на вас, а прийшли 
ми на ворогів своіх: на Туряка, Лазаря і Василя, - вони 
підмовили Давида; він іх послухав і вдіяв лихо. Коли хо
чете бити ся за них - і ии готові; а не хочете, - так 

ВИА8Йте ворогів наших". 

ВОЛОАИиирські городяни зібрали ся на віче і так ска
зали Давидови: 
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"Видай сих мужів, ми за них не бємо ся j за тебеж 
бити ся можемо; коли не видаси, - ми отворимо город, 
,а ти сам про себе дбай, як хочеш". 

Давид відповів: "Іх тут нема, я їх післав у Луцк; 
Туряк утїк У Киів, 'Василь і Лазар в ТуриЙску". 

"Видай тих, кого вони хотять, крикнули городяни, 
а нї, то - ми здаємо ся!" 

Давидови нічого було робити. Він післав за своіми 
любимцями: Василем і Ла~арем і видав іх. 

Брати Ростиславичі по розсьвітї повісили Василя і Ла
заря перед городом: а сини Василька розстріляли їх стрі

лами. Потім відступили від города. 

Після такої розправи пішов на Давида Сьвятополк; 
доси вагав ся він сповнити княжий засуд і укарати Давида 

за сей проступок. Давид гледїв помочи у польського князя 

Владислава Германа, та сей взяв у него гроші за поміч 

і не поміг. Після семинедїльної облоги у Володимирі, Давид 
здав ся і поїхав у Польщу. 

У велику суботу 1098-0ГО р. Сьвятополк війшов У Во
лодимир. Зайнявши Волинь, київський князь подумав, ЩО 
добре булоб тим-же способом заволодїти й волостями 

Ростиславичів, за котрі він зачав війну з Давидом. 
Володар випередив напад, вийшов проти КИІВСЬКОГО 

князя і взяв з собою сліпого брата. Вороги стрітили ся 

на урочищі, званім Рожново-поле. Коли війська готові були 
ударити одно на друге, знов явив ся слїпий Василько 
з хрестом у руці і кричав, звертаючи річ свою до Сьвя

тополка: 

"Се хрест, котрий ти цілував перед тим, як позбавив 
мене очий! Тепер ти хочеш відняти в мене душу! Сей 
чесний хрест розсудить нас!" 

Наступила завзята битва. Ростиславичі побідили. Сьвя-, 
тополк утік У Володимир. Витязі не пігнали ся за ним. 
"З нас досить, стати на своїй межі", говорили вони. 

Тоді У Ростиславичів і у іх ворога Давида було спільне 
дїло: боронити себе від Сьвятополка, тим більше що ки
ївський князь не думав лишити їх в супокою. Посадивши 
одного із своіх синів, Мстислава, у Володимирі Волинськім, 

післав він другого, Ярослава, до Угрів заК\ликати їХ H~ 

Володаря, а сам уйшов у Київ, задумуючи мабуть посадити 
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того самого Ярослава в у дїлї Ростиславичів, коли їх вижене 
так, як вигнав Давида. Сьвятополк хотїв покористувати ся 

враждою, що повстала між Ростиславичами й Давидом. 
щоби придбати володарство своїм синам. Давид прибув 
з Польщі і зійшов ся з Володарем. Закляті вороги поми-: 

рили ся і Давид лишив жінку свою у Володаря, а сам 

виправив ся найняти половецьку орду, котрою управляв 

воївний і жорстокий хан Боняк. Здає ся, Давид вспів 
переконати Володаря, що дїйсно провйнником лиха запо-· 
дія ного Василькови не був він, а Сьвятополк. 

Володар сидів у Перемишлі. Прийшли Угри із своім 
королем Кольоманом, на поклик Ярослава Сьвятополко
вича, і облягли Перемишль. На щастє Володаря Давидови 

не прийшло ся. далеко їздити за Половцями: він стрітив 

Боняка десь недалеко і привів його під Перемишль. 

У вечер перед битвою з Уграми Боняк о півночі від-' 

іхав від війська в поле і став вити по вовчому. Йому 
вторували голоси многих вовків. Така була половецька 
ворожба. "Завтра - сказав Боняк - ми побідимо Угрів". 
Дика ворожба половець кого хана сповнила ся. Боняк -
говорить сучасний літописець - збив Угрів на прах, так 

як сокіл збиває галок. Угри втікли. Багато їх потонуло 

у Вігорі і Сяні. Давид посунув ся під Володимир і зайняв 

володимирську волость. В самім городї сидів Мстислав 
Сьвятополкович з залогою, зложеною знаселенців воло

димирських пригородів, Берестян, Пинян і Вигошівцїв. -
Давид став робити приступи: дощем сипали ся з обох 

боків стріли; облоговцї закривали ся рухомими вежами; 

обложенцї стояли на стїнах за досками ; такий був то

дїшний спосіб війни. Підчас одної такої перестрілки, 12. 
червця 1099 р., стріла крізь дірку доски ранила на смерть 

князя Мстислава. Обложені по його смерти терпіли тяжку 
облогу до серпня, наостанку Сьвятополк прислав до них 
на відсїч військо. Серпня 5. Давид не устояв у бою з при
сланим військом і утїк до Половцїв. Витязї не на довго 
заволодїли Володимиром і Луцком. Давид прийшов з Бо
няком і забрав Їм сей і другий город. 

Намір Мономаха злучити князїв на спільне дїло проти 
Половцїв не тілько не довів до бажаної мети, але довів 

напротив до довголїтної війни між князями; з того вийшло 
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АдЯ руськоі землі ще більше горе. Однак слідуючого 
1100-0ГО року таки вдало ся Мономахови знов зібрати між 
князями раду і переконати Давида Ігоревича, щоби піддав 
ся княжому су дови. Давид сам прислав до князів в тій 

справі послів. Жаль, що не знаємо подрібно приготованя 
до сего діла. Серпня 10-0ГО князі: Володимир Мономах, 
Сьвятополк, Олег з братом Давидом зійшли ся у Витичеві ; 
протягом двайцяти днів, 30. серпня, вони знов зійшли ся 
на тім місці і вже тоді був з ними Давид Ігоревич. 

"Хто має на мене жалобу?" спитав Давид Ігоревич. 
"Ти присилав до нас", сказав Володимир, "і заявив, 

що хочеш жалувати ся перед нами за свою кривду. Ось 
тепер сидиш з братами на однім' коверці. На кого маєш 

жалобу?" 
Давид нічого ~e ·відповів. 

Тоді князі сіли на коний і стали окремо кождий із 
своєю дружиною. Давид Ігоревич сидів окремо. Князі ра
дили про Давида: спершу кождий князь із своєю дружиною, 
а відтак радили між собою і післали 'Давидови від кождого 
князя мужів. Сі мужі сказали Давидови таку річ: 

"От-що говорять тобі брати: не хочемо тобі дати 
володимирського стола за се, що ти устромив ніж між 
нас, вдїяв ее, чого ще не· бувало в руській землї; та ми 

тебе не беремо в неволю, не діємо тобі ніякого лиха, сиди 

собі в Бужську та в Острозі; Сьвятополк додає тобі Дубен 
і Чорториск, а Володимир дає тобі 200 гривен та ще Олег 
і Давид дають тобі 200 гривен". 

Опісля князі післали до Володаря таке слово: 
"Возьми до себе брата свого Василька; буде вам 

обом Перемишль. Хочете, жийте разом, а не хочете -
відпусти Василька до нас; ми. його живити мем І" 

Володар сердито приняв таку преАдОГУ; Сьвятополк 
і Сьвятославичі хотіли вигнати Ростиславичів з їх волости. 
Вони взивали до участи в сім ділі Володимира, що після 
зізду у Витичеві поіха~ у північні своі землі і. був над 
Волгою, ЯК прийшов до него зазив від Сьвятополка йти 
на Ростиславичів: "Коли ти не підеш з нами, то ми 
будемо самі по собі, а ти сам по собі". Видно, що й на 
витичівсь~ім зізді Володимир не 'годив ся з князями і не 
зовсім похваляв іх постанови: "Я не можу йти на Ростисла-
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вичів відповів він ім - і зломати хрестне цілуванє .. 
Коли останнє вам не до вподоби, то приймайте перше" 
(т. є постанову в Любечі). Володимир був тодї сердитий, 
як вказують і слова в його поуцї, що відносять ся до 
описаної подН. Тому він уважав відповідним навести слова 
з псалтиря: "Не ревнуй лукавим людям, не завидуй без
законним'" 

Дїйсно, то, чим закінчили князі свої усобицї, мало 
доказувало справедливости. Володимир не перечив ся 
з ними багато, бо бажав як би ні було закінчити усобиці, 

щоби зібрати сили руських земель против спільних во

рогів - Половцїв. 
Сьвятополкови, яко київському князеви, хотїло ся 

подібно своім попоредникам, власти над Новгородом і для 

того бажав він посадити у НовгородУ свого сина; тим

часом там уже був князем син Мономахів Мстислав.. Во
лодимир уступив Сьвятополкови, а замісць новгородського 
князївства Сьвятополк обіцяв Мстиславо ви Володимирське. 

Мономах закликав Мстислава з Новгорода в Київ, але 
вслід за Мстиславом приїхали новгородські посли і повели 

таку річ Сьвятополкови: 
"Ті, що нас прислали, приказали сказати: не хочемо 

Сьвятополка ні сина його; коли в него дві голові, то по
силай його. Нам дав Мстислава Всеволод, ми його випле
кали, а ти, Сьвятополку, утікав від нас". 

Сьвятополк не міг переговорити іх і спонукати Новго
родців, щоби сповнили його волю. Мстислав знов вернув 
ся в Новгород. Новгород своїм положенєм за непри
ступними болотами та дрімучими лісами чув ся безпечним. 
Там годі було навести анї Половців, анї Ляхів; годї було 

з чужоземною помочею заволодїти Новгородом. 
З того часу Володимир ·без впину звертав свою дї

яльність на те, щоби захистити руську землю від Половців. 
В 1101-ім р. Володимир підняв князів проти них, та По
ловці, почувши про збори руських князів, прислали одно
часно від ріжних орд просити супокою. Русини згодили СЯ 
на супокій, готові покарати Половцїв за перше віроломство. 
В 110З-ім р. нарушили сей супокій Половці і Мономах 
спонукав руських князів підняти зєдиненими силами перший 

зачіпвиА пощ на половець ку землю. В лїтописи описаний 
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сей похід дуже симпатично і видно, що він зробив вплив 

на сучасних. Ки:ївський князь із своєю дружиною і Воло

димир із своєю зійщли ся на Долобску (на лївім боцї 

Днїпра близько Києва). Князї радили в шатрі. Сьвято
полкова дружина була проти походу. Тодї роз лягали ся 

такі голоси: "Тепер весна, як можна відривати смерда 
(пахаря) від рілї; він має пахати землю". . 

Та Володимир на ее відповів: "Дивно, що ви не жа
луєте емерда, а жалуєте коня, котрим він пахає. Почне 

смерд пахати, набіжить Половчин, візьме у него коня 

і його самого ударить стріJЮЮ, вдере ся в село і жінку 
й дїтий його візьме в полон". 

Дружина Сьвятополкова нїчого на се не могла ска
зати і Сьвятополк промовив: "Я готов". 

"Багато добра вчиниш" - сказав йому на те Мономах. 
Після 'долобської ради князї стали зазивати черни

гівських КШIЗЇв до участи в ПОХОДЇ, а за ними й інших 

князїв. Давид послухав, а Олег відмовив ся нездоровлєм. 
Він нерадо псрсдирав ся з'Половцями, котрі помогли йому 
взяти ЧеРllигіп, і мабуть обчисляв, що дружба з ними 
станс в пригодї j:iOMY j:i його дїтям. Прибув із своєю дру

жиною полоцький княЗD Давид Всеславич, прибули й деякі 
інші ЮІЯЗЇ. Русини йшли кінно й пішо: сї останні суднами 
по Дніпру до Хортицї. По чотиродневній виправі степом 

від Хортицї стрітили Русини на урочищі, званім Сутїнь, 
4. цьвітня Половцїв і побили їх на голову. Половцї втеряли 
до двайцять князїв. Оден із князїв, Белдюзь, попав ся 
в полон і давав за себе великий окуп золотом, сріблом, 

кіньми й СКОТИНОЮ, але Володимир сказав йому: "Багато 
разів постановляли ви' з нами договор, а відтак ходили 

воювати руську землю; чому ти не вчив синів своїх та 

роду свого не ломати договору і не проливати християн

ської крови?" Він велїв отже вбити Белдюзя і Посїчи його 
тіло. Русини набрали тоді багато овець, скотини, верблюдів 
і невільників. 

В 1107-ім р. воівний Боняк і старий половецький князь 
Шарукань думали відомстити Русинам за попередні по
громи, та їх розбили на голову під Лубнами. В 1109-іи р. 
Володимир посилав воєводу Дмитра Ігоревича на Дон: 
Русини нанесли ще більше шкоди половецьким вежам. 
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За те на другий рік Половцї пустошили сторони Пере
яслава; а слїдуючого року Володимир знов з князями 

підняв похід, що більш усїх придбав собі слави в очах 

сучасних люднй. Переказ звязав з ним чародїйні віщуваня. 

Розказують, що 11 лютня в ночі над печерським мо

н~стирем появив ся огненний стовп: спершу він став над 
камінним столом, перейшов відтіль на церкву, потім став 

над гробом Теодозия, наконець підняв ся в сторону східну 

і щез. Появі сїй"'оваришили блискавицї й громи. r рамотїї 
толкували, що се був ангел і віщував Русинам побіду над 
невірними. Весною, Володимир з своіми синами, київський 

князь Сьвятополк із своїм сином, Ярослав іДаnид з сином 
другої недїлї посту виправили ся на Сулу, перейшли через 
Псьол, Ворсклу і 23. марця прийшли на Дон, а 27. в страстний 
понедїлок розбили на голову Половцїв на ріцї Сальницї 
і вернули домів з великою добичю і полоном. Тодї, го
ворить літописець, слава про походи руські дійшла до всїх 

народів: r реків, Ляхів, Чехів і дійшла навіть до Риму. 
З того часу на довго Половцї перестали тривожити руську 
землю. 

В 1113-ім р. умер Сьвятополк і Київляни, зібравши ся 

на віче, вибрали Володимира Мономаха своїм князем; та 

Володимир вагав ся; між тим Київляни, недовольні' побо
рами свого покійного князя, напали на дім його любимця 

Путяти і розграбили Жидів, котрим потакував Сьвятополк 
за свого панованя і повіряв збирати доходи. Іншим разом 

післали Киівляни до Володимира послів з такою річю : 
"Йди, княже, в Киів, а як не підеш, так розграблять і кня
гиню Сьвятополкову і бояр і монастирі; і будеш ти одві
чати, коли розграблять монастирі". Володимир прибув 

У Київ і засів на столі по виборі киівськоі землі. 
Час його князюваня до смерти, що наступила 1125-го р., 

був цвитучою добою в давній істориі київської Руси. Вже 
ні Половцї і ніякі інші чужоземці не тривожиЛи руського 
народу. Навпаки, сам Володимир посилав сина свого 

Ярополка на Дон, де син його заВОl9вав у Половцїв три 
городи і привів собі жінку, дочку яского князя, незви
чайну красавицю. Другий син Володимира, Мстислав, 
з Новгородцями поразив Чудь на балтийськім побережю, 
третій, Юрий, побив на Волзї Болгар. У Аільні князі не 
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сьміли починати усобиць, слухали Мономаха а в случаю 

непослуху почули ЙОГО сильну руку. Володимир прощав, 

JlК хто в першин раз нарушив лад, за другим разом строго 
карав. Так н. пр. коли Глїб Мстиславич, оден з кривських 
князів, ~апав на Слуцк і спалив його, Володимир пішов 
на Гліба війною, але Гліб поклсmш ся ВОЛ(),l.tимирови, 

просив супокою і Володимир лишив його князювати 

в Миньску. Кілька лїт пізнїйше, мабуть за " і1КИЙ сам 
проступок, Володимир вивіз Г лїба 3 МИНhска, де він також 
вмер. Так само в 1118-ім р. ВОЛО,l.tимир зібравши князїв 
пішов на ВОЛИНСЬКОГО князя Ярослава Сьвятополковича, 

і коли Ярослав покорив ся йому і ударив чолом, він лишив 

ЙОГО у Володимирі і сказав йому: "Все ЙДИ, КОЛИ Я тебе 
завізву". Але відтак Ярослав напав на Ростислаиичін і навів 
на ннх Аяхів; t<piM того він зле оtjхо,l.tив ся із сво(-;ю жінкою; 
Володимир С<:РДИН ся на н<:го й за то. ВОЛОДИМИР вигнав 
Ярослава, а Володимир Волинський віддав свому синови 
Андрееви. Яrос,\ав Нi.lмагап ся відоtjрати Володимир з по
мочю Ляхів, Угрів ; Чехів, та не вспів; а Ляхи зрадливо 

його вСнлн. 

Не так вдачні були діли ;v1oHoMaxa з ГреЦИf:J(). Він 

віддав ДОЧКУ свою за Льва, сина визаНТИЙСЬКОI'О iM,,~pa

тора ДіШ'ена, ал~ вслїдза тим у Византиї наступив пере
ворот. Олексїй Ком нен :іігнав tjYB Ді()Іена. Лев хотїв 

З помочю тестя добути собі незалежну країну в грецькій 

Аержаві на Дунаю, але його вбили убийцї, котрих наслав 
Комнеи. Лев лишив сина, ДЛЯ котрого Мономах добивав 
ся тоіж самої країни .. що перед тим Лев. Спершу воєвода 
&лодимирів Войтишич посадии tjYB ВОЛОДИМИР()ВИХ по
садників У грецьких дунайських городах; але Греки про

гиали іх, а в 1122-ім р. Володимир помирив ся :-4 наслїд

ником Олексія, Йоаном Комиеном, і віддав за него онуку 
свою, дочку Мстислава. 

Володимир Мономах ЯВЛЯЄ СЯ в руській iCTOP~ї. за
конодавцем. Ще раньше, за ДЇТИИ Ярослава, ВІИШЛИ 
В "Руську Правду" важні зміни й доповненя. Дуже важною 
зміною було ее, що усунено мееть за убийство, азамісць 
того введено грошеву кару - виру. ее вимагало, щоби 

змінити праводавство і установити багато стати й задля 
ріжних случаїв обид і проступків, що вимclгали платнї вир 
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в усякім розмірі. Таким робом всякі розміри вирної платні 
назначувано на кривди і побої ріжного рода, що заіІОДЇЯЛИ 
одні другим, так як і за крадіж ріжних предметів. Неза

лежно від платні вирноі за деякі проступки, як н. пр. за 
розбоі і підпали, провинник підлягав заточеню і роз

грабленю - давній народній карі. Убийства злодія· не 
вважали убий ством, як воно стало ся при самій крадежи, 

коли злодія ще не спіймано. - Коли Мономах скликав 
і зложив раду з тисяцьких: київського, бі.лргородського, 

переяславського і людий своєі дружини, постановлено деякі 

важні статї, щоби обезпечити добробит населенцїв. Обме
жено самовільний побір відсотків, що за Сьвятополка до
ХОДlfЛО до великого надужитя і визвало по смерти сего 

князя просл~дованє Жидів, що були лихварами. - За 
Володимира установлено, що лихвар може брати тілько 
тричи відсотки і як візьме три рази, то вже тратить сам 
капітал. Крім того постановлено дозволені відсотки: 10 кун 
за гривну, що становило майже третину або трохи більш, 

коли маємо вважати згадану тут гривну гривною кун 1). 
Часті війни і напади Половцїв нищили капітали. 

Являли ся довжники, що не мали спромоги виплатити ся, 
а під видом іх були й обманцї. Торгові справи були для 
купців _ небезпечні; тому й сі, що ім давали гроші, також 
були в небезпеці втеряти свій капітал. Відсїль і високі 
відсотки. Деякі торговці брали у ДРУГИХ купців товари, 
не вплачуючи за них гроші наперед, а виплачували по 

випродажи з відсотками; з того поводу виходили обмань

ства. За Володнмира розріжнювано між тим купцем, котрий 
не міг виплатити ся, що потерпів несподівано від огню, 

води або ворога, і тим, що занапастив чужий товар або 

пропив, або "пробив ся" т. Є почав бійку а потім мав 
заплатити виру або "продажу" (низший вид вири). Коли 
купець не мав спромоги заплатити, належало зважати: 

З якої причини ее було. В першім случаю т. е при неспо
дїванім знищеню, купець не підлягав насилі, хоч і не був 

1) Гривна була - гривна срібла j гривна кун. Гривна срібла 

була Авояка : більша, ЩО СКЛ8А8ла ся із срібних кусочків ваги віА 
43-49 зол., і гривна мала - в кусочках віА 32-35 золотих. Сім гривен 
кун склцало гривну срібла, отже гривна кун становила приближно 

ВЇА 6-7 або· віА 5~ золотників срібла. 
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зовсїм свобідний від заплати довгу. Деякі брали капітал 

від ріжних осіб, а також від князїв. На случай неспромоги 
уплати такого торговця, його вели на торг і продавали 

його майно. При тім гість т. є чоловік з іншого міста або 
чужоземець мав першеньство перед іншими вірителями, 

а за ним князь, а потім вже інші вірителї забирали, що 

лишило ся. Набіги Половцїв, лихва, користолюбність князів 
і іх урядників - все причиняло ся до того, що в народі 

прибувало бідолах, що не могли вижити і йшли в найми 

до богачів. Сї люди звали ся тоді "закупами". З одного 
боку ті закупи брали від хазяїна гроші і втїкали від него, 

а з другого хозяїни обвиняли ЇХ О ріжні видатки в госпо
дарстві і на тій підставі гнобили а навіть повертали в не
волю. Закон Мономаха дозволяв закупови жалувати ся 
на хозяїна перед князем або судями, накладав визначену 

пеню за кривди йому заподїяні і гнобленє, боронив іх вЇА 

домаганя хозаїна на случай запропащеня або ушкодженя 
якої-небудь річи, коли дїйсно закуп був невинний; але за 

то з другого боку - грозив закупови повною неволею 

на ·случаЙ, як утече, не сповнивши умови. Крім закупів, 

що служили по дворах хозяїнів, були закупи "ролейні" 

(поселені на землях і обовязані до роботи власникови). 
Вони одержували плуги й борони від властника, що по
казує, як збіднів нарід; хозаїни не рідко напастували таких 

закупів з тою приключкою, що вони попсували дані ЇМ 

рільничі наряди, і повертали в неволю вільних людий. 

Відтіль вийшла потреба означити: кого іменна вважати 
холопом. Законодавство Володимира Мономаха означило 

тілько три случаї поверненя в холопство: перший случай, 

коли чоловік сам добровільно продавав себе в холопи або 

коли хоз аїн продавав його на основі попередних прав над 

ним. Але таке купно мало конечно відбувати ся при 
сьвідках. Другий случай поверненя в неволю настУпав, 

коли входила в подруже жінка невільничого походженя 

(мабуть лучалось, що женщини гледїли визволу з неволї 
у виходї замуж). Третий случай, коли вільний чоловік без 

усякого договору стане слугою приватного чоловіка 

(тіуньства без умови, або привяже ключ до себе без 

умови). Мабуть се тому було постановлено, що деякі люди 

принлвши службу позволяли собі на всякі непорядки 
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й обманьства, але що не мали условин, то хазяїни не 

могли від них домагати ся винагороди. Тілько виказаних 

тут людий можна було повернути в холопство. За довгиж 

не можна було і всякий, що не міг заплатити, міг відро

бити свій довг і відійти. Воєнні полонники, як видно, також 

не ставали холопами, тому що про се нема'згадки в "Руській 
Правдї" при вичисленю случаїв неволї. Холоп був тісно 

звязаний з хозяїном: хозяїн платив його довги а також 

звертав ціну річи, котру вкрав його холоп. Перше, за 

Ярослава, коли холоп побив вільного чоловіка, тодї прий
мали і сьвідоцтво холопа, як він служив у свого хозяіна. 

За холопа і рабови не накладали вири, але убий ство хо

лопа або рабині без причини підпадала карі грошевій 

князеви "продажи". Після деяких даних належить до часів 
Мономаха віднести .постанову про наслїдство. 

Взагалі після тодішнього руського звичайного права, 

всї сини наслідували зарівно, а дочкам обов язували ся 

видавати придане при виході замуж j меншому синови 
діставав ся вітцївський двір. Кождому однак вільно було 
розпорядити своім майном в завіщаню. В правах нас,l\ЇД
ства боярів і дружинників і в правах смердів була та 
ріжниця, що наслідство бояр і дружинників ні в якім 

случаю не діставало ся князеви, а наслїдство смерда 

(простого хлібороба, пахаря) припадало князеви, коли 
смерд вмерав бездітним. ·Жінчиного майна не міг чоловік 
нарушити. Коли вдова не виходила замуж, то була повною 

хозяйкою в домі покійного чоловіка і діти не· мог л~ ії 

вигнати. Замужна женщина мала з мужчиною однакові 
юридичні права. За убийство або обиду ій заподїяну. 
платили однакову виру як за убийства або обиди. запо

діяні мужчині. 

Місцем суду в старовину були: княжий двір і торг. 
і се означує, що був суд княжий, але був також суд на

родний - вічевий j здає ся, що постанови Руськоі Правди 
мали метою lІайбільш збереженє княжих справ, а не обій

мали всего вічевого суду, що придержував ся давних 

обичаів і установ. котрі насували СЯ даними случаями. 
Доказами на суді були: зізнаня сьвідків, присяга, і на

останку проба водою і зелізом j але коли введено се 

останн. - не анат". 
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Доба Володимира була часом процвиту уміЛОl 1 пись

менської дїяльности на Руси. В Києві і в інших городах 

кладено нові церкви украшені живописю: так за Сьвято
полка збудовано в Києві Михайлівський Золотоверхий 

Q. 
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MOl-lастир, KOТfJU1'U СТІни стоять доси, а близько Києва 

Видубицький монастир на місцї, де був загородний двір 
Всеволода; крім того Володимир перед 'смертю поклав 
прегарну церкву на Альті, на тім місцї, де убито Бориса. -



-70-

До сего часу відносить ся уклад первісної наШОl ЛlТОПИСИ~ 
Ігумен Сильвестер (около 1115-1'0 р.) уложив В одну книг~ 
уривки, ЩО вже перше 6ствували, і мабуть сам додав до 

них оповіданя про подП, котрі сам бачив. Між творами, 
що війш"и в його І<НИГУ, були й писаня печерського лїто

писця Нестора, від чого цїлий Сильвестрів літописний 
збірник має в ученім сьвіті назву Несторової літописи, 

хоч і несправедливо, ') бо не все в ній написав Нестор, 
а при тім не все міг написати оден тілько' чоловік. Гадка 

описувати події, і укладати 'ЇХ порядком після літ появила 

ся тоді, як познакомили ся письменннки з византийськими 

літописцями, з котрих деякі, як Амартоль і Малала, були 

тоді звісні в словянськім перекладі. Сильвестер дав почин 
руському лУтописаню і вказав дорогу іншим після себе. 
Його збірник продовжали другі літописці після .літ і роз
вітвив ся на багато частий, відповідно ріжним землям 

руського сьвіта, що мали свою віддільну історию. Прямим 
і близшим по місцевости продовженєм Сильвестрового 
літописного збірника була літопись, . що займала ся пере
важно -київськими подїями; иаписали її в Києві ріжні ЛЇто

писці, що зміняли ся оден за Другим. ЛЇтопись ся зве ся 

"киівською"; вона займає часи Мономаха, іде через ціле 
ХІІ. столїтє і перериває ся на подїях перш"х літ ХІІІ. сто
.літя. В часах Мономаха багато мабуть переложено з визан
тийської лїтератури, як доказують рукописи, що случайно 

зберегли ся і відносять ся іменно до кінця ХІ-го і початку 
ХІІ-го столітя. З нашої первісної .лїтописи видно, що Ру

сини письменні могли читати в своім язиці Старий Завіт 
і житя ріжних сьвятих. - Тодіж за прикладом византий
ських житєписцівпочали складати житя руських людий, 

котрих поважали за сьвятість житя й смерти. Тоді вже 
було написане житє перших основників печерського мо

настиря: Антонія і Теодозия, і преподобний Нестор, Пе

черськмй літописець, дав почин Патерикови або збірникови 
жити й печерських сьвятих. Твір сей доповнювано опісля 
новими додатками і він c~aB відтак любимою книжкою до 

І) Найновійші дос,ЛіАН виказа,Ли, ЩО автором Начальноі лїто
писи (Пов1>сть временнЬІХЬ л1>1'ь) був преп. Нестор. (А. Шахматовь, 
Несторь лt.:rописець. Літер. наук. Збірник "Привіт 1. ФраllКОВИ", 
Львів 1916, П., стор. 31-53). 
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чита ня у набожних людий. В ту добу наШІсав житя сьв. 

Ольги і сьв. Володимира монах Яків, тодїж зложено дві 

ріжні від себе повісти про смерть князїв Бориса й Г лїба, 

з котрих одну приписують томуж монахови Якову. Ровесник 

Мономахів, київський митрополит НИКИфор, родом Грек, 

лишив нам одно Слово і три Послания: з тих два звернені 

до Володимира Мономаха, а між тими одно "обличительне" 
проти латинян. Тодї вже наконечно виробив ся роздїл 
Церков; було ворогованє між письменниками одної і другої 
Церкви і Греки старалися впоїти Русинам свою ненависть 
і злобу до західної Церкви. Другий ровесник Моно махів, 

ігумен Данило, відбув подорож у Єрусалим і лишив по 
собі опис тої подорожи. 

Неперечно, крім орИіінальних первотворів і перекладів 

властивого РСЛЇіійного письменьства, було тодї на Руси ще 
поетичне письменство, що мало менше - більше прикмети 
давного поганьства. В случайно збереженім поеТИЧl:Іім па
мятнику з кінця ХІІ-го СТОЛЇтя: "Слово О полку Ігоря" 
згадує ся про сьпівця Бояна, ЩО сьпівав про події старо

вини і між іншим про подП ХІ-го столїтя; з деяких признак 

можна ПРИПУСТИТИ, що Боян СtJпівав також про походи 
Мономаха на Половцїв. Сего Бояна так поважали, що 
потомство прозвало його Соловівм старинних часів. - Сам 
Мономах написав "Поуку своїм дїтям" або так звану 
"Духовную". В ній Мономах розказує подрібно події свого 
житя, свої ПОХОДИ, свої лови на диких коний (зубрів ?), 
ДИКИХ кабанів, турів, лосів, медведїв, - свій образ житя, 

занятя, в котрих добачаємо невтомну дїяльність. Мономах 

дав дітям пораду, як поводити ся. Сї поради, крім за

гальних християнських моральних наук, піддержувані мно

ГИМИ виписками з сьвятого письма, доказують начитаність 

автора і містять у собі багато важних черт, як личного 

характеру Мономаха, так і його віку. Він зовсім не каже 
князям карати смертю кого небудь. Колиб ПРОВIlННИК 
навіть заслужив кару смерти, говорить Мономах, то й тоді 
не треба губити душі. Видно, що князі тодішні не окру

жали ся царською величю і були доступні для всіх, що 

мали до них діло: "Най не посьміють ся ті, що приходять 
до вас, з дому вашого ані обіду вашого". Мономах навчав 

дїтий все робити самим, у все вг лядати, і не здавати ся 
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на тіунів і отроків. Він завіщає ім, щоби самі. судили і бо
ронили вдів, сиріт та вбогих, не позволили сильним губити 

слабих, приказує, щоби кормили і поіли всіх прихожих. 

r остинність вважає він першою чеснотою: "Більше всего 
шануйте гостя, ВІдкіля б він ні прийшов: чи посол, чи 
знатннй чоловік, чи простий, всіх гостіть ідою і питєм, 

а коли можна й подарками. Сим вславить ся чоловік по 
всій землі". Він приказує ім відвідувати хор их, віддавати 
останню прислугу вмерлим, зважаючи на те, що всї смертні, 

привитати кождого на зустріч добрим словом, любити 

своіх жінок, та не давати і,м над собою власти, шанувати 

старших як вітців, а молодших як братів, удавати ся до 

духовни~ О благословеньство і зовсім не чванити ся своїм 

станом, зважаючи на те, що все поручив ім Бог на ко

роткий час, і не зберегати в землі богатств, бо се великий 

гріх. Що до війни Мономах рає дітям не здавати ся на 

воєвод, самим' поставляти сторожу і не бенкетувати та не 

висипляти ся в походї; підчас сну не здіймати з себе 

збруї, а в ,переході скрізь руські землі ніколи не позво

ляти, щоби військо робило пакости людям по селах або 
нищило хліб на полях. Наостанку, він каже ЇМ вчити ся 
Й читати і наводить яко приклад вітця свого Всеволода, 
що сидячи дома вивчив ся пять язиків. 

Мономах умер коло Переяслава в любимій церкві, 
збудованій на Альтї 19. мая 1125-го р., в сїмдесять другім 
році житя. Тіло його перевезено в Київ. Сини і бояри 
понесли його до сьв. Софії, де його й поховали. Мономах 
лишив по собі память доброго князя. "Всї лихі думки 
ворогів - говорить лїтописець - Бог дав під його руки. 
вистачений добрими звичаями, славний побідами, він не 

величав ся, не чванив ся, по заповіди Божій добро чинив 

ворогам своїм і безмірно був милосерний для старців 
і вбогих, не щадив свого майна, а все роздавав убогим". 

Монахи славили його за побожність і за щедрість мо
настирям. Ся добродушність, злучена з рішучою ДЇяль
ностю і розумом, винесла його так високо і в очах людий 

'сучасних і в памяти нащадків. 

Мабуть народні епічні пісні про часи київського князя 

Володимира "Краснов Солнишко", так звані билини Воло
димирового циклю, відносять ся не до одного Володимира 
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Сьвятого, але й до Мономаха, так що в поетичній памяти 

народу сі дві особи злили ся в одну. Наш погляд по

тверджує ось яка подїя: в Новгородській літописи під 
1118-им роком Володимир З сином своїм Мстиславом, 

князем новгородським, завізвав за безлад і грабіж з Нов

города сотського Став ра і посадив його в тюрму з деякими 
провинниками, новгородськими бояра~IИ. Між билинами 
Володимирового циклю єсть одна билина про Ставра бо
ярина, котрого киівський князь Володимир засадив у по гріб 

(тюрмами тоді були погреби [ПИВНИЦі]), але Став ра визво
лила його жінка, переодївши ся в мужеську одіж. Імя Во
лодимира Мономаха так поважали нащадки, що опісля 
склала ся казка, начеб то внзантийський імператор прислав 

йому знаки царського достоїньства, вінець і коронацийний 

плащ, і кілька столїтий опісля московські царі вінчали ся 
вінцем, що називали "шапкою" Мономаха. 

Розбираючи все безпристрастно, треба примітити, ЩО 
Мономах у своїх поуках і у виімках літописців (де про 
него згадка) являє ся більш бездоганним і добродушним, 
як у своіх поступках, в котрих проглядають хиби часу. 

вихованя і товариства, посеред котрого він жив. Такий 
на пр. поступок з двома половеЦЬRИМИ князями, убитими 
з нарушенвм даного слова і прав гостинности. Завіщаючи 
синам здержливість у війнї і людяність, сам Мономах 
однако мимоходом признає ся, що при занятю Миньска, 
в котрім він мав участь, не лишено при житю ані челя

дина, ані скотини. Наостанку він хоч і дбав про руську 

землю, але й себе не забував і,· караючи князів дійсно 
винуватих, відбирав іх уділи і віддавав своім синам. Та 
все він в істориї мати ме велике значінв, ЩО живучи 

в суспільности, котра ледво що виходила з варварства, 
повертаючи ся в такім товаристві, де всякий гонив ся за 

вузкими свовкористними цілями, ще майже не розуміючи 
сьвятости права й договору, оден Мономах держав знамено 

спільноі для всіх правди і збирав для сеї суспільности 
сили руськоі землі. 



v. 
Князь 1\ндрій &ОГОllюБСIDКИЙ. 

В другій половині ХІІ-го СТОЛЇ'rя в Ростовсько-Суздаль
ській землі появляють ся зароди того ходу подій, що 

розвинув ся і усталив ЩІ вже під впливом татарського 
забору. Наш давний літописець, перелічуючи вітки сло

вянсько-руського племени, вказує на Полян, Деревлян, 
Сіверян і Т. А., але, говорячи вж,'е по переказу про подіі 
ІХ-го іХ-го столітя, залічає в склад руського сьвіта Мерю. 
околицю заселену фінським племенем. тоіж назви, що 

займала обшир нинішних rубернtи: воло,!tИмирськоі, яро
славської, костромської і части ·московської і тверської; 

на рівні з тим народом ставить суплемінні й сусіАні йому 
племена: Мурому на південь від Мери і Весь на північ BЇ.!t 

тоіж Мери по бігови Шексни і около Білоозера. Вже в не
запамятні часи словянські поселенцї заходили в околиці 

тих народів і поселяли ся там, як то показують словянські 
назви города Ростова в землі Мери і Білоозера в землі 
Веси. Жаль, що не знаємо ходу словянськоrо населюваня 

в сих землях; неперечно, що вона з ПРИНЯТЄ1'4 християнь

ства змагала ся, повставали городи з руськими населенцями, 

а самі туземцї приймаючи ~рkСТИЯньство теряли разом 
з 1І0ганьством свою наро,4НЇСть і постепенно зливали ся 

з Русинами, Аеяюж покщали свою Аавну вітчину і утїкали 
дальше на схід. Недавні розкопки могил заходом ф. Ува
рова в землі Мери показують, ·що поганьство і давна на
родність вже вигасали в ХІІ-ім столітю,а БОАай пізнійші 
могили з признаками мерянської наРОАНОСТИ можна BЇ.!t
нести Ао сеї Аоби. Після письменних памятників в ХІІ-ім 
столїтю стрічаєм о в сих місцях значне число гOPO.!tїB не
перечно руських: - Ростов, Суздаль, Переяслав-Залїський, 
Дмитрів. Углич, ЗуБЦів, Молога, Юрів, Володимир, Москву, 
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Ярославль, Галич-Мерський, Городець і и. Неспокої в пів
Аеиній Руси спонукали єї тамошних населенцїв переселяти 
(:я в СЮ околицю. Нарід Мери стояв на низькім ступні 

просьвіти, не творив самостійного політичного тіла і при 

тім не був воївний, як показує лихе оружє в його могилах j 

тому він легко підчиняв СЯ власти і впливови Руси. В сїм-то 
краю, котрий заселювали приходцї з ріж них словянсь!{о

руських земель, творила ся нова вітка словянсько-руської 

народности, що дала почин московському народови; ся 

вітка в дальшій добі істориї обняла всї інші народні вітки 

в руській землі, богато' з них зовсїм заГQрнула і злила 

з с,обою, а інші вітки підчинила своєму впливови. Недостача 
(:ьвідоцтв про хід - руського заселюваня в сім краю ста" 

новить в нашій істориї вельми важну прогалину, котрої 

:нїчим заступити. При всїм тім однак можна вже і у давних 

часах замітити сі прикмети, що взагалї становили ві.ц.цїльні 

признаки московської народности : скупленє сил у власній 
землї, напрям розширити СВОЇ оселї і підчинити ~обі інші 
.з"емлі. Се пробиває ся вже в історії борби Юрия суздаль-
ького за Київ з Ізяславом Мстиславичем. Се був перший 

почин напряму підчинити руські землі першеньству східно
.руської землї. Юрий хотїв утвердити ся в Києві, тому що, 
очивидно, не радо проживав у східній сторонї j та коли 
розберемо значінє тогочасних подій, то побачимо, що вже 

'тоді разом з тим ЛУЧИВ ся напрям руських поселенцїв 
.суз.цальськоі землї володіти в Києві. Се видно з того, що 
Юрий після овла.ци Києвом держав ся в нім з пі.цМОГОЮ 
Суз.цальцїв, що з НИМ прийшли. Київляни Г ледїли на кня
зюванє Юрия, ЯК на чуже володарство, а опісля по смерти 

Юрия в 1157 р. поубивали всїх Суздальців, котрим Юрий 
поручив управу краю. Опісля. син Юрия Андрій не думав 
вже переселяти ся в Киів і хотів оставати в суздальській 
землї, володїти Києвом і іншими руськими землями таким 
робом, щоби суздальська земля обняла передове стано

вище, як перше Київ. Від Андрея починає визliачати ся 

яркими чертами самостійність суздальсько - ростовської 
землі і разом з тим напрям до передованя в руськім сьвітї. 
В сю добу виступив у перший раз на історичне видно 
МОСКОВСький нарід. Андрій був першим московським князем; 

.він СВОЄЮ ДЇЯЛЬНОСТЮ дав почин і показав взорець своїм 
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нащадкам; вони-то мали прц обставинах прихил~них до-· 

вершити тото, що зазначив їх предок. 

Андрій родив ся в суздальській або докладнїйше 

в ростовсько-суздальській землї, там прожив він ди~инний 

вік і першу молодість, там відобрав він перші вражіня, 

після котрих склали ся у него погляди на .житє і понятя. 

Доля кинула його у вир безвихідних усобиць, що відбу
вали ся у Південній Руси. Після Мономаха, що був князем 
київським з вибору землї, князювали в Києві оден за другим 

два сини його, Мстислав і Ярqполк; спору В них за землю 
не було, і іх можемо залїчити до справдешних земських 
вибраних князів, як і ЇХ вітця, тому що Київлянам дорога 

була память Мономаха і вони любиJ\'И Його синів. Але 
в 1143 році чернигівський князь Всеволод Ольгович вигнав 
третього Мономахового сина, слабого і неспосібного Вя
чеслава, і оружно заволодїв Києвом. Сим відкрила ся 
дорога до безконечного неладу в Південній Руси. Всеволод 
держав ся в Києві з підмогою своіх Чернигівцїв. Він хотів 
обезпечити для свого роду Киів: Всеволод предложив 
Київлянам вибрати брата його Ігоря. Київляни мимоволї 

згодили ся. Та як тілько Всеволод умер, в 1146 р., Київляни 
вибрали собі князем сина старшого Мономаховича, Ізяслава 

Мстиславича, а Ігоря зложили. Колиж за Ігоря підняли 
війну його брати, Київляни убили прилюдно Ігоря, дарма 

що. він вже відцурав ся сьвіта і вступив у печерський 

монастир. 

Ізяслав щасливо справив ся з Ольговичами, та проти 

него підняв ся новий невсипучий суперник, дядько його, 

князь суздальський Юрий Довгорукий, молодший син Во
лодимира Мономаха. Почала ся довголітна борба і в сій 
борбі брав участь Андрій. Справи замотували ся так, що 
здавало ся, усобиці не буде кінця. Киів кілька разів пе
реходив то D руки Ізяслава, то в руки Юрия; Киівляни 
зовсім збили ся з дороги: впевняють Jзяслава, що готові 
умирати за него, а відтак перевозять Юрия через Днїпро 
до себе і приневолюють Ізяслава втікати; приймають до 
себе Юрия, опісляж зносять ся з Ізяславом і призивають 
його до себе, а виганяють Ю.рия; та взагалі легко усту
пають всяк,ій силі. Киівляни не зважаючи на таку непостій
ність, виltfушену обставинами, незмінно любили Ізяслава 
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і ненавидїли Юри я з його Суздальцями. Підчас тої усобицї 
Андрій нера:;! показував хоробрість у битвах, та нераз 
намагав ся довести до згоди між роздратованими супер

никами, але все було безуспішно. 1151 р., коли Ізяслав на 

час осягнув рішучу перевагу, Андрій вговорював віт ця, 

щоби переселив ся в суздальську землю, і спішив ся сам 

перше від него переселити ся до сего краю - у Воло

димир-на-Клязмі, при город, що дав йому отець яко удїл. 

Але Юрий нїзащо не хотїв лишити Південної Руси, знов 

зачав добивати ся Києва, наостанку в 1154 р. заволодїв 

ним і посадив Андрея у Вишгородї. Юрий бажав мати 

того сина близько себе, здає ся тому, щоби передати йому 

київське князюванє, і в ТІй цїли він призначив віддалені 

від Києва городи Рос.тов і Суздаль меншим своїм синам. 
Та Андрея не манили нїякі надТі в Південній Руси. Андрей 
був стількож хороБРI1Й, скілько й розумний, стількож ви

рахований у своїх намірах, скілько й сьмілий У виповненю. 

Він був дуже жадний влади, щоби міг погодити ся з то

дїшним станом в Південній Руси, де доля князя ПQстійно 

залежала і від забагів інших князїв і від примхи дружин 

і городів. Крім тог.о сусїдство Половцїв не давало і на 
будуче нїякої поруки на установу порядку в Південній 

Руси, тому ЩО Половцї були добрим орудєм князїв, котрі 
задумували силою добивати ся городів. Андрій рішив ся 

самовільно утечи на все в суздальську землю. Крок був 

важний; сучасний лїтописець вважав се потрібним особливо 

замітити, що Андрій рішив ся на то без вітцївського бла

гословеня. 

у . Андрея, як видно, доспіла тодї думка не тілько 

віддалити ся в суздальську землю, але утвердити в нїй 

осередок, з котрого можноб правити руськими справами. 

Лїтопись говорить, ЩО З ним були в порозуміню ' його 
свояки, бояри Кучкови. Думаємо, що він мав тодї багато 
сторонників як в суздальській землї, так і в київській. ее 
перше видно з того, ЩО в ростовсько - суздальські й землі 
,l\юбили його і скоро опісля оказали сю любов, наста

новляючи його князем по виборі і про се друге сьвідчаТIjI 

признаки значного переселеня населенцїв київської землї 

в суздальську. Але Андрій, що поступав в сім случаю 
проти вітцївської волі, був приневолений осьвятити своі 
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поступки в очах народу яким небудь правом. До сеї пори 

в почутю Русинів ДЛЯ князїв єствувал0 двояке право -
походженя і вибору, але оба ті права переnутали ся і вте

ряли значінє, особливо в Південній Руси. Князї, мимо 
всякого старшиньства по родї, добивали ся княжих столів, 

а вибиранє перестало бути однодушним вибором всеї 

землї і залежало від воєнної то~пи - від дружини, так 

що в самім дїлі удержувало ся ще тілько одно право -
право бути князями на Руси особам з Рурикового дому. 

Але який князь мав де князювати, для того вже не було 

нїякого іншого права крім сили й успіху. Треба було устано

вити нове право. Андрій найшов його; се було висше 
пряме благословенє релігії. 

Був у Вишгородї в женськім монастирі образ Пр. 
Богородиці, привезений з Царгороду; після переказу ма
лював його сьв. 6вангелист Лука. Розказували про него 

чуда, говорили між іншим, що, поставлений під стїною, 

образ сей в ночі сам відходив від стїни і ставав посеред 

церкви, неначе показуючи, що бажав перейти в інше місце. 

Взяти його явно не було можна, тому що населенцїб на 
се не позволили. Андрій задумав крадькома взяти його, 

перенести в суздальську землю, дарувати таким робом сїй 

землі сьвятиню поважану на Руси і тим зазначити, що 

над сею землею спочиває особливе благословенє Боже. 

ПіДМОВИВШJl сьвященика женсы>;гоo монастиря Миколая 
і диякона Нестора, Андрій забрав у ночі чудотворний 

образ з монастиря і разом з княгинею і помічниками 

своїми зараз опісля утїк в суздальську землю. Підчас по

дорожи того образу в суздальську землю дїяли ся чуда: 

В дорозї уздоровляв він хорих. Андрій мав на Думцї 

підняти город Володимир висше старших городів Суздаля 
і Ростова, та він держав сю думку до часу в танНІ, тому 
переїхав через Володимир з образом і не ЛИЦ11!В його там, 

де він опісля по його думці мав бути. Та не хотів Андрій 
везти його ні в Суздаль нї в Ростов, тому що після його 
думки не треба було тим городам давати першеньства. 

Десять верст від Володимира в дорозї до Суздаля стало 

ся чудо: конї під образом нараз стану ли; запрягають 

інших СИJ\ЬНЇйших, і ті не могуть рушити воза з місця. 



-79 -

Князь задержав ся; розпняли шатро. Князь заснув 

а рано оповістив, що йому являла ся у снї Божа Мати 

з грамотою в руках і наказала не везти єї образу 'в Ростов, 

а поставити його у Володимирі, на тім же місцї, де при

ключив ся сей привид, покласти камінну церкву в імя 

Різдва Богородицї і оснувати при нїй- монаётир. В память 
такого привиду живописано образ, що зображав Божу 

Матїр в такім видї, як явила ся Андреєви з грамотою 
в руцї. Тодї на місцї привиду заложено село, назване Бо

голюбовим. Андрій поклав там богату камінну церкву; 

єї наряди і образи були укра шені Дорогоцїнними камінями 
і розпусткою (емайлю), стовпи і двері блищали позолотою. 

Там поставив він тимчасом образ; на рамах, для него 
споруджеНlIХ Андреєм, було 15 фунтів золота, багато жем
чуга, дорогоцїнного ка:\!іня і срібла. 

Село Боголюбово, заложене" Андреєм, стало любим 
місцем його побуту і від тогож пішло в істориї прозвище 
Боголюбського. 

H~ знаємо, що робив Андрій до смерти вітця, та 
неперечно він в тім 'іасї справував ся так, що догодив 

усНі землї. Коли отець умер в Києві по бенкетї у якогось 
Петрила, 15-го мая 1157 р., Ростовцї і Суздальцї з усею 
землею вибрали однодушно Андрея князем усеї своєї 

землї і таким робом нарушили заповіт Юрия, що призначав 
Ростов і Суздаль молодшим синам. Та Андрій не поїхав 
нї в Суздаль, нї в Ростов, а оснував свою столицю у Во
лодимирі, поклав там величаву церкву Успеня Богородицї 

з ~озолоченим верхом!) з білого каменя, привезеного 

водою з Болгариї. В тій церкві постав.ив він взятий з Виш
города образ, що з того часу почав звати ся Володи
мирським. 

З того часу Андрій явно зазначив свій намір вчинити 
Володимир, що доси був тілько пригородом, головним 
городом усеї землї і поставити його висше старих городів, 

Ростова і Суздаля. Андрій памятав про се, що в старих 
городах були старі перекази й привички, котрі обметали 

') Після одних вістий була одна баня, після інших - пять;. ее 
перше пра,вдоподіБНЇЇ1ше, TO!'l/Y ЩО в тих часах ставлено звичайно 
церкви з одним верхом. 

5 М. Костомарів .IcТОРИJl України. 
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власть князя. РОСТОВЦЇ і СУ:JД<lЛІ)ЦЇ вибрали Андре н на 
вічі. Вони вважали власть князя НІ!3ШС СІЮЄЇ віЧl'130Ї власти; 

живучи в Ростові або Суздалї міг Андрій дізнавати опору 

і був би приневолений іти під лад ГЩЮДЯНd:\I, що ГОРДИ_\!! ся 

своїм старшиньством. Нав'!аки у І30ЛОДИІ\1ІІрі, котриїІ завдя

чував йому своє вивисшенє, СЕОЄ НОЕС стаРШlІlІЬСТВО над 

землею, воля народна мала йти руї(а в руку :3 13().\СIO !шязя. 

Город Володимир, перше малий і нсз!!ачний, СІІЛЬНО розріс 
ся і населив ся за Андрея. НасеЛСIІЦЇ ііого були наіі6ільше 

переселенцї, що зайшли до Андрея з Південної Руси на 

нову оселю. На се ясно ю~азують назви урочищ у Воло

димирі; там були ріка Либедь, Псчерний город, Золоті 

Ворота з церквою над НI1МИ, як У Києві, і ДССЯТЮltlа 
церква Богородицї. НаСЛЇДУЮ'1ІІ Киїп дав Андрій церкві, 
що поклав у Володимирі, десятину із своїх стад і з торгу 

і крім того город Гороховець і села. Андрій ставив ба
гато церков, закладав монастирі і не жалував видатків на 

украшенє храмів. Крім церкви Успения, що дивувала су

часних людий величностю і блеском іконостаса, сьвіЧНИІ<ів, 

стїнною живописю та багатою позолотою, він поклав 
у Володимирі монастирі Спаський, Вознесенський, соборну 

церкву Спаса в Переяславі, церкву сьв. Теодора Страти
лата, котрому приписував своє спасенє підчас одної битви, 

коли разом з вітцем брав участь у княжих усобицях на 

полуднї; також поставив церкву Покрови при устю Нерли 
і багато інших камінних церков. Андрій спроваджував до 
того митцїв З Заходу, а між тими стало розвивати ся 
і руське мистецтво, так що за Андреєвого наслїдника 
руські митцї вже без по мочи чужоземцїв ставили і живо

писали свої церкви. 

В ставленю богатих церков пробиває ся як добробит 

краю, так і полїтичниЙ.хист Андрея. Кожда нова церква 

була важною подїєю, що розбуджувала увагу народу і по
вагу для єї основника. Андрій розумів, що духовеньство 
становило тодї одиноку просьвічену силу, і умів приєднати 

любов його, а тим самим скріпляв свою власть у народї. 

В житю видавав ся він ровесникам набожним і богочестивим 
чоловіком. Його все можна були видіти в церкві, як він 
мОлив ся, як проливав слези жалю і голосно зітхав. Хоч 
його княжі туіни а навіть духовні, котрим він сприяв, 
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по:шаляли собі грабити и Інші лиха чинити, але Андрій 

прилюдно РОЗ.l,авав милостиню убогим, кормив черцїв 

і за то чув, як похвалювали його християнське милосердє. 

Часто по ночах він входив до церкв,,!, сам засьвічував 

сьuічки і довго молив ся перед образами. 

В тих часах залїчаЛI1 до благочестивих подвигів князя, 

що становили його славу, також війни його з невіg.ними. 

В сусїдстві з волостю Андрея, над Волгою, було царство 

Болгарське. Болгари, нарід фінського, або імовірнїйше мі

шаного племени, ще в десятім столїтю приняли мугаме

даньство. Вони давно вже жили в незгоді з Русинами, на

бігали на руські краї і руські князї нераз ходили бити ся 

з ними: такі бої вважали богоугодним дїлом. Андрій два 

рази воював з тим народом і перший раз виправив ся 

з війском проти него в 1164 р. Він взяв з собою сьв. 

образ Богородицї, привезений з Вишгороду; духовеньство 
йшло пішки і несло образ під знаменами. Сам князь і цїле 

війско перед походом приймало сьв. тайни. Похід скінчив 

ся вдачно; князь болгарський утїк; Русини взяли город 
Ібрагимів (В наших лїтописях Бряхимів). Князь Андрій 
і духовні приписували сю побіду чудотворній силї образу 

Богородицї; подїю сю поставлено рядом з многими чу
дами, що походили від того образу, і на спомин тогож 

установлено празник з водосьвяченєм, що й доси відбуває 

ся І-го серпня. Патриярх царгородський тим радше по
твердив сей празник, бо припадав разом з празником 

грецького імператора Мануіла, що побив Сараценів, а 00-

біду сю приписували чудотворнlИ силї животворящого 

хреста і хоругви із зображенєм Христа Спасителя. 

Але не так прихильний бажа ню Андрея був Rатриярх 

Лука Хризоверх, коли Анрій звернув ся до него з прось

бою, щоби посьвятив митрополитом для Володимира свого 

любимця Теодора. Сею новою установою хотїв Андрій 
рішучо підняти у гору Володимир, що залежав від ростов

СЬІ<ОЇ епархії; тодї Володимир не тілько став би висше 

Ростова і Суздаля, але набрав би ще передового ДYXOB~ 
ного значіня' в радї руських городів інших земель. Але 
riатриярхи після давного звичаю східної Uеркви не легко 
і не зразу годились на всякі зміни в порядку церковноr 
управи. І сим разом не згодив ся патриярх на таку важну 



- 82-

переміну, тим більше, що ростовський епископ Нестор ще 

жив і утїк тодї В Царгород перед Андреєм, котрий його 

не любив і ПРОСЛїдував. По кількох лїтах однако, 1168 р., 

любимець Андрея Теодор поіхав у Царгород і випросив 
собі посьвяченє хоч не на митрополита, то на епископа 

ростовського. Він хоч вважав ся ростовським, але на ба

жан є -Андрея мав жити у Володимирі, позаяк на се по

зволив патриях. Таким робом його любимий Володимир, 
хоч не міг у духовній управі одержати того першеньства 

на Руси, приналежного Києву, а всеж ставав висше Ро
стова, яко місце побиту епископа. Як Андрій нїзащо мав 

Київ, так і любимець його Теодор згордїв, що не хотїв 
знати київського митрополита: він не· поїхав до него за 

благословенєм а вважав, що доволї йому поставленя 

в епископи від патриярха. Але сим нарушив він давний 

порядок на Руси, отже володимирське духовеньство не 
хотїло його слухати; нарід ворушив ся. Теодор замкнув 

церкви і заборонив відправляти богослуженє. Коли вірити 

лїтописям, то Теодор з тою метою, щоби силою прине
волювати до пое.луху його верховній власти, позваляв собі 
страшенні варварства: мучив непокірних ігуменів, монахів, 

сьвящеників і простих людий, виривав їм бороди, відру

бував голови, випікав очи, вирізував язики і забирав 

lt'Iайно у своїх жертов. Хоч літописець і говорить, ЩО він 
поступав таким робом не слухаючи Андрея, котрий його 

посилав висьвятити ся у Киів, то годї припустити, щоби 

все то могло діяти ся під управою такого властилюбного 

князя проти його волї. Коли подібні варварства не пере

садні, то могли вони дїяти ся тілько за відомостю Андрея, 

а бодай Андрій J'ивив ся крізь пальцї на провини свого 
любимця і пожертвував його тілько тодї, коли побачив, 

що народне зворушенє змагає ся і може мати небезпечні 

наслїдки. Якби се ні було, Андрій післав наостанку Тео
дора до київського митрополита, котрий велів лиходїєви 

відрубати праву руку, відрізати язик і виколоти очи. ее 
- після византийського звичаю. 

Андреєви не вдало ся поставити свій Вол<;>димир у цер
ковних відносинах на ступінь митроrlOЛїі. Та Андрій в тім 
зглядї зазначив уже рано се, що склало ся опісля за його 

наслїдників. 
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Андрея посадила на князюванє уся земля з ущербом 
прав менших братів, що мали князювати там після запо

віту вітцівського. Рішучий у своїх справах Андрій випе
редив всякі з їх боку змаганя до усобиць, разом вигнав 

своїх братів Мстислава, Василька, осьмилїтного Всеволода 

(1162) і прогнав від себе двох племяників Ростиславичів. 
Брати разом із своєю матерю, грецькою царівною, випра
вили ся в Г рецию, де грецький імператvр Мануіл приняв 

їх дуже радо. Се вигнанє не тілько не було. подїєю. про

тивною землї, але навіть у лїтописях се приписують не

начеб земській волї. Андрій виганяв також бояр, котрі 

не здавали ся йому зовсїм вірними. Такі способи скупл~ли 
в його руках єдину власть над усею ростовсько - суздаль
ською землею і тим самим давали сїй землї значінє най

сильнїйшої між руськими землями, тим більше, що була 

вільна від усобиць і -спокійна в тім часї від усякого на

паду зза границї. Та з другого боку сими способами Ан

дрій призбирував собі щораз більше ворогів, що були 

готові при нагодї погубити його всяким можливим робом. 

Взявши у свої руки власть у ростовсько-суздальській 
землї, Андрій зручно користував ся усїма обставинами, 
щоби показати своє першеньство у всїй Руси; вдаючи ся 
в усобицї в інших руських землях, він бажав, рішати їх по 

своїй волї. Головною і постійною цїлю його дїяльности 

було понижити з~ачінє Києва, позбавити давного стар

шиньства над руськими городами і перенести се старшинь

ство на Володимир, а разом з тим підчинити собі вільний 

і богатий Новгород. Він добивав ся того, щоби після свого 

бажаня віддавати ті два важнїйші городи з їх землями тим 

князям, котрих він схоче посадити на князюванє і котрі 

з вдяки за се будуть признавати його старшиньство. Коли 
по смерти Юри я Довгорукого повстав спір о Київ між 

чернигівським князем Ізяславом Давидовичем і Рости
славом, братом Ізяслава Мстиславича, hндрій опікував ся 

Ізяславом, хоч перше сей князь був ворогом його ві'і"ЦЯ. 

В 1160 р. він зїхав ся з ним на Волоцї і задумав вигl-fати 

РостислаВОВQГО сина Сьвятослава з Новгороду. В Новго
родї вже від кількох лїт був нелад; закликали і виганяли 

то тих, то інших кн яз їв. Недовго перед тим, ще за Юрияу 
князювали там брат Андрея Мстислав~ В 1158 р. НОВГО-
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родцї вигнали його і закликали синів Ростислава, Сьвято
слава і· Давида: першого посадили в Новгородї, другого 
В Торжку, але й проти них скоро утворило ся в Новго

родї неприязне ·сторонництво. НаДЇЮЧIІ ся п.омочи від того 

сторонництва, Андрій. післав у Новгород таку жадобу: 
"Най буде вам відомо, що я бажаю добивати ся Новго

рода добром або злом; щоб ви цїлували менї хрест, що 

хочете мати мене своїм князем, а менї вам добра бажати". 

Такий відклик скріпив зворушенє в НОі3городї, часто стали 
збирати ся бурливі віча. Спершу Новгородцї, ведені при

хильниками Андрея, колотили ся тому, що Новгород удер

жує разом двох князїв і домагали ся вигнати Давида із 

Торжка. Сьвятослав сповнив їх волю! вислав брата з нов

городської землі, але й потім противники його не дали 

Сьвятославови супокою, підбурювали проти него нарід 

і довели до того, що товпа спіймала ·С;::ьвятослава на Горо
дищу і відослала під сторожею в ЛаДQГУ; його жінку зам
кнули в монастир сьв. Варвари; закували княжих дружин

ників, майно їх заграбили, а відтак післали просити у Ан
дрея сина на князюванє. Андрій дбав, щоби їм по змозї 

давати не тих князїв, яких вони домагати-муть ся, а тих., 

котрих він сам їм дати схоче. Андрій післав їм не сина, 

а свого племяника Мстислава Ростиславича. Але в слїду
ючім році (1161), коли Ростислав побив і убив Ізяслава 
Давидовича і укріпив ся в Києві, Андрій погодив ся з ним 

і велїв Новгородцям взяти знов до себе на князюванє 

того Сьвятослава Ростиславича, котрого вони недавно ви
гнали і притім, як виражає ся лїтописець, "на всїй волї 

його". Андре єви очи·видно було все одно, чи сей, чи ін
ший князь князюьати - ме в Новгородї, щоби тілько сей 

князь був посаджений з його руки, та щоби таким спо

собом для Новгородцїв війшло в звичай приймати князїв 
від суздальського князя. В 1166 р. умер київський князь 
Ростислав, чоловік уступчивий, що під конець погодив ся 
з суздальським князем і йому догоджував. Київським князем 

вибрали Мстислава Ізцславича. Крім того, що сей князь 
був сином ненависного Андреєви Ізяслава Мстиславича, 

з ~отрим так завзято боров ся його отець, Андрій сам 

ненавидїв сего князя, але й Мстислав був не з таких, щоби 

догоджувати кому небудь, хтоб тілько задумав показати над 
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ним власть. У покійного Ростислава було пять сині.в: Сьвя
тослав, що князював у НОВГОРОАі, ДаВИА, Роман, Рурик 
і Мстислав. Спершу Мстислав Ізяславич жив з тими своіми 
стрийними братами в ЗГОАі, та потім на велику Р8АЇсть 
АНАрея між' ними приязнь стала розривати ся. Почало ся 
задля НОВГОРОАа. НОВГОРОАці як і перше не ПОГОАИЛИСЬ 
із своїм князем Сьвятославом і вигнали його, а вЇАтак 
післали Ао київського Мстислава просити в него сина. 
Мстислав, не бажаючи колотнечі з Ростиславичами, зво
лікав з рішенєм. Тимчасом зневажений Сьвятослав УАав 
ся Ао АнАрея ; за Сьвятославом стали смоленські князі, 
його брати. З ними злvчили ся і Полочани, що перше не 
були в ЗГОАЇ з НОВГОРОАОМ. ТОАі АНАрій рішущо зажадав 
віА НОВГОРОАЦЇВ, щоби ВОНИ знов приняли вигнаного Сьвя
тослава: "Не БУАе нам іншого князя ·крім сеl'О", велів він 
ім сказати і прислав Щі поміч Сьвятославови і його союз
никам sійско проти НОВГОРОАа. Союзники спалили Новий 
Торг, спустошили НОВГОРОАські села і перетяли звязь Нов
ГОРОАа з Києвом, щоби не Аати НОВГОРОАЦЯМ зійти СЯ 
з Мстиславом київським. НОВГОРОАці почули зневагу своіх 
прав, побачили, як Ауже напосїли ся на іх своБОАУ, роз

палили ся і не тілько не ЗАали ся на Аомаганє АНАрея, 
але убили посцника Захария і ,ltеяких інших, CTOPOHlЦfкiB 
Сьвятослава, за тайні зносини з сим князем, вибр8;І\И ін
шого посадника іменем Якуна і наАшли наГОАУ спо
вістити про все Мстислава Ізяславича і ще раз ПРОСИЛИ" 
у него сина на князюванє. В тім часі як раз вспіли ки
ївські бояри Бориславичі РОЗАвоіти Мстислава ЗАвома 
Ростиславичами ДаВИАОМ і Рури ком 1). Коли ВСЛЇА за тим 

І) Суперечка почала ся з ТОГО, щО слуги РостиславиЧЇв украли 
Мстиславові коні і наложили на них своі знаки. Бояри Бориславичі, 
Петро і НеС1'ОР, впевнили ДаВИАа, що Мстислав з пімсти за се хоче, 
прикликавши іх на обіА, взяти піА сторожу. По якімсь часі Мстислав. 
спраВАі запросив на обіА ДаВИАа і Рурика. Сі князї з намови· бояр 
зажаАали насампереА, щоби Мстислав цілував хрест, що ім не ВАів 
ніяког.о лиха. Мстислав оБИАИВ ся; оБИАила ся за него й Аружииа 
його: "Не ГОАИТЬ ся тобі хрест цілувати - говорили його АРУЖИН
ники -; без нашої ВЇАомости тобі ГОАі бу}.о ні зцумувати, ні чи
нити то, що вони говорять, а ми всі знавмо ТВОЮ щиру любов Ао 

братів, знаємо, що ти правий переА Богом і лю,4ЬМИ. Пішли Ао них 
і скажи: я цілую хрест на се, що не зцумував ніякого лиха проти 
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Новгородцї знов прислали до Мстислава просити сина, 
він вже не вагав ся і післав до них сина свого Романа. 
Ростиславичі по сїй подїї стали явними ворогами Мсти
слава. Андрій зараз і покористував ся тим, щоби йти на 
Мстислава. Рязанські ~ муромські князі вже перше були 
з Андреєм у згоді, злучені війною проти Болгар. Поло
чани війшли з ним у союз з ворогованя проти Новгорода; 

на Волинї був його союзнИJ<ОМ дорогобужський князь 
Володимир, дядько Мстислава, давнійший НОГО суперник 
за Київ. Андрій тайно знїс ся з князями сіверськими 
Олегом і Ігорем; в Переяславі руськім князював брат 
Андрея r лїб незмінно йому вірний; з r лїбом був також 
другий брат, молодий Всеволод, що вернув з Царгорода 
і дістав князюванє в Остерськім r ородцї в Південній Руси. 
Всего, таким способом, було до 11 князїв З дружинами 
і ратниками. Суздальським війском проводив син Андрея 

Мстислав і боярин Борис Жидиславич. На боцї Мстислава 
був брат Андрея Михайло, що князював у Торжку; не 
знаючи, що проти него зброять ся, Мстислав Ізяславич 
вислав його з Берендїями на поміч СИН0 ви в Новгород; 

та Роман Ростиславич перетяв йому дорогу і взяв його 
в полон. 

Підручники Андрея зійшли ся з війсками ріж них 
руських земель у Вишгороді і з початком марця заложили 
стан під Києвом, близько кирилівського монастиря, і роз

суваючи ся окружили весь город. Загально Києвляни нї

коли і перше не видержували осади і здавали ся звичайно 

князям, що приходили добувати Києва силою. І тепер 

вони видержали тілько три днї. БерендГї і Торки, що сто
яли за Мстиславом Ізяславичем, склонні були до зради. 

Коли вороги стали сильно напирати з заду на Мстислава 
Ізяславича, київська дружина сказала йому: "Чого, княже, 
стоїш, нам їх не перемогти. ес Мстислав утїк до Василева, 
не вспівши взяти з собою жінки й- сина. За ним гнали 
і стріляли. Києва добули 12. марця, в середу другої не-

вас, тілько ВИ мені видайте того, що на мене лихословить." Обі сто
рони цілували на се хрест, але Давид потім не сповнив бажан я 

Мстислава. "КОЛИ я видам тих, що мені говорили - сказав він -, 
то опісля мені ніхто нічого не скаже". Звідтіль і остиг ли взаємини 
між МСТf{славом і Ростиславичами. 
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дїлї посту 1169 р., і цїлий розграбl1ЛИ спалили в ДВОХ 

днях. Не щаДIІЛИ нї старих, нї малих, нї полу, нї зросту, 

нї церков, нї монастирів. Запалили навіть печерський мо

настир. Вшзезли з Києва не тілько приватне майно, але 

й обра~и, ризи і дзвони. Така жорстокість буде нам зро

зуміла, коли згадаємо, як перед дванайцяти лїтами Київ

ляни повбивали у себе всіх Суздальцїв по смерти Юрия 
Довгорукого; певно між Суздальцями були люди, ЩО 
мстили ся тепер за свою рідню; що до Чернигівцїв, то 

вони давно ворогували на Київ, а се ворогованє змагало 

ся від довгої вражди між Мономаховичами й Ольговичами. 
Андрій діпняв своєї ціли. Давний Київ втеряв своє 

вікове старшиньство. Колись город богатий, заслужив собі 

у чужоземців, що й'ого звідували, назву другого Констан
тинополя, та вже й перше усе теряв свій блеск через 

усобицї, а тепер його ограбили, спалили, позбавили много 
населенцїв, поубив~вши або позабиравши в неволю, об

сьміяли і збезчестиЛИ інші руські землї, неначе" мстили 

ся на нїм за ЙОГО прежнє володарство над ними. Андрій 

посадив в нїм свого покірного брата Г лїба, з наміром на 

будучину настановляти там таког,О князя, якого йому схоче 

ся дати Києву. 

Справивши ся з Києвом, Андрій по черзї хотів спра
вити ся і з Новгородом. Ті самі князі, що ходили з ним 

на Київ, з тнми самими війсками, що знищили давну сто
лицю руської землї, пішли на північ, щоби приготовити 

таку саму долю й Новгородови, яка довела ся Києву. "Не 
будемо говорити - розправляє суздальський лїтописець, 

прихильний Андреєви і ЙОГО полїтицї, - що Новгородцї 
праві, що вони здавна від прародичів князїв наших вільні; 

а КОЛll6 і так було, то хибаж прежні князі казали їм ло

мати хрестне цїлуванє і сьміяти СЯ З внуків їх і правнуків?" 
Вже в трех церквах новгородських на трех образах пла
кала Пресьв. Богородиця: вона привидїла лихо, що зби
рало ся над Новгородом і його землею; вона молила Сина 
свого не передавати Новгородців погибели як Содому 
і Гомору, але помилувати іх як Ниневитян. Зимою 1170 р. 
явило ся грізне віИско під Новгородом - Суздальці, 
Смольняни, Рязанцї, Муромцї і Полочани. Протягом трех 
днїв вони взносили остроги коло Новгорода, а четвертого 
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дня почали приступ. Новгородці били ся хоробро, але від-, 

так стали слабнути. Вороги Новгорода, надїючи ся побіди, 

заздалегідь наперед ділили між собою жеребом новго

родські улиці, жінки і дїти новгородські, подібно як се 

вчинили з Киівлянами; але в ночи з вівтірка на середу 

другої неділі посту - як оповідає переказ - новгород
ський архіепископ Іван молив ся перед о'бразом Спаса 
і учув голос від образу: "Іди на Ілиіну улицю в церкву 
Спаса, возьми образ Пресьв. Богородицї і винеси на за

бороло стіни і вона спасе Новгород". На другий день Іван 

з Новгородцями виніс образ на стіну у ЗаГОРОдllOГО кінця 
між Добрининою і Пруською улицею. Туча стріл посипала 

ся на него; образ обернув ся назад; з очий ЙОГО потекли 

слези і упали на феЛdН епископа. На Суздальців найшов 

дур; між ними повстав' нелад і ВОН" стали стріляти одні 

на других. Так оповідає переказ. Князь Роман Мстиславич 

у вечері 25. лютня з Новгородцями пnGив СУ:1дальцїв І ІХ 

СОl9зників. Сучасний літописець, 'розказуючи про сю по
дію, нічого не говорить про образ, але приписує сю по

біду "силі чесного хреста, заступленю Богородицї і мо
литвам владики". Вороги утїкли. Новгородці піймали стілько 

Суздальцїв, що продавали їх за безцїн (по 2 ногати І). Лє
(енда про спасенє Новгорода мала важне значінє в буду

ЧИJ:lї, піддержуючи моральну силу Новгорода в борбі ЙОГО 

з суздальськими князями. Опісля вона мала навіть за
гальне церковне значінє в цїлій Руси: образ, котрому при
писували чудотворне спасенє HOBropO.l,a від Андреєвого 
війска, став під іменем Знаменського одним, з наifзнаме

нитших образів Божої Матери, почитаних ІІа Руси. Празник 
в єі честь' установили Новгородцї 27. листопада, і право
славна Уерква його і1 доси обходить. 

Незабаром, однако, ворогованє остигло й Новгородці 

погодили ся з Андреєм. Слїдуючого року вони не злюби,\и 
Романа МстислаВИ'lа і вигнали від себе. Тодї був неврожай 

і повстала дорожня в НОВГооРодї. Новгородцям треба було 
брати хліб із суздальської землї, і не було головною при

чиною скорого супокою З Андреєм. За його згодою вони 

І) В гривні 20 ногат. По обрахованю Kapa~I:iIIHa 6 IІОІ'ат рівні 

50 К. Т. 11. прим. 79. 
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взяли собі князем Рурика Ростислави ча, а в 1172 р., про
гнавши його від себе, випросили 9 Андрея СИQа Юрия. 

Новгород все таки виграв у тім зглядї, що Андрій був 

приневолений поважати права Новгорода і хоч посилав 
йому князів, та вже не інакше, як на всій волї новго

родській. 

Мимо пораженя Києва, Андреєви довело ся ще раз 
посилати там військо, щоби у держати його в своїй власти. 

Князь Г лїб постановлений Андреєм умер. За згодою 
Ростиславичів заняв був Київ дядько їх Володимир доро

гобужський, давний союзник Андрея, але Андрій наказав 
йому без проволоки виїхати і заявив, що відступає Киів 

Романови Ростиславичеви, князеви лагідному й покірному. 
"Ви назвали мене своїм вітцем - наказав Андрій сказати 
Ростиславичам, - хочу вам добра і даю Романови братови 
вашому Київ". По якімсь часї Андрій задумав вигнати 

Романа Ростиславича. Чи він був невдоволений з Рости
славичів, добачаючи в них гордощі, чи просто наміряв 

посадити там брата і тому треба йому було їх вигнати, -
як би се не було, він зачіпив тих князїв, післав до них 

свого меЧНИІ<а Міхна і жадав видачі Григория Хотовича 
і двох інших лиць; .,вони - говорив він - зігнали з сего 
сьвіта брата мого Г лїба; вони всї нам вороги". Ростисла
вичі знали, що· ее із сторони Андрея ніщо інше тілько 

зачіпка, тому не рішали ся видати людий, котрих уважали 
певними, і дали їм спосіб спасти ся. Сего тілько й треба 

було Андреєви. Він написав їм таке строге слово:. "Коли 
ви не жиєте по моїй волї, то ти, Рурику, забирай ся геть 

з Києва, а ти, Давиде, забирай ся з Вишгорода, а ти, 
Мстиславе, з Білгорода; лишає ся вам Смоленьск: там 

ДЇАЇТЬ ся, як знаєте". Роман послухав і поїхав у Смоленьск. 
Андрій віддав Київ братови Михайлови, з котрим погодив 
ся. Михайло лишив ся поки-що в Торческу, де перше кня
зював, і післав у Київ брата свого Всеволода з·племянником 

Ярополком Ростиславичем. Та інші Росtиславичі не були 
такі безмовні, як Роман. Вони вислали до Андрея посла 
з обясненями, але Андрій не дав відповіди. Тоді. вони 
в ночи війшли до Києва, спіймали Всеволода і Ярополка, 
облягли самого Михайла вТорческу, принеВО.lЦfЛИ його 

зречи ся Києва і вдоволяти ся Переяславом, ЩО йому 
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відступили, а самі вернули в Київ і посадили на київськім 

столї одного зпоміж себе: Рурика Ростислави ча. Сам не
постійний Михайло, котрого Андрій обезпечив у Києві, 

відступив знов від Андрея і пристав до Ростиславичів, бо 
він вже против Андрея і Ростиславичів виступав за Мсти
славом Ізяславичем, Андрій, дізнавши. ся про все, вельми 
розсердив ся, а тут як раз радили йому дати поміч против 

Ростиславичів: чернигівський князь Сьвятослав Всеволо

дович задумував підчас замішок заволодїти Києвом і під

мовляв Андрея на Ростиславичів; разом з ним держали ся 
й інші князї Ольговичі. Посол присланий в імени тих князїв 

говорив Андреєви : "Хто тобі ворог, той і нам ворог; ми 
з тобою готові". 

Гордий Андрій прикликав свого мечника і сказав: 

"Ідь до Ростиславичів і скажи їм ось-що: ви не поступаєте 
по моїй волі; за то ти, Рурику, забирай ся в Смоленьск 
до брата в свою вітчину, а ти, Давиде, забирай ся в Берлад, 
не позваляю тобі бути в руській землї; а Мстиславови 

скажи так: ти всього накоїв; я не позваляю тобі бути 

в руськіЙ землї". 
Міхно переказав Ростиславичам поруку свого князя. 

З усїх найбільш не стерпів сеі річи Мстислав. "Він - го

ворить ровесник - змалку не привик нїкого бояти ся 

крім єдиного Бога. Він велів остричи Міхнови волося на 

голові і бородї і сказав: "Іди до свого князя і перекажи 
від нас свому князеви ось-що: Ми тебе доси вважали 

вітцем і любили, а ти прислав до нас такі річи, що вважає·ш 
мене не князем, а підручником і простим чоловіком; роби, 

щось задумав. Бог усему судя!" 
Андрій розярив . ся, як побачив остриженого Міхна 

і почув, ЩО сказав Мстислав. Під головним проводом 

Андреєвого сина Юрия і боярина Жидиславича виправило 
ся велике військо суздальськоі землї - Ростовці, Суздальцї, 

Володимирцї, Переяславцї, Білозерцї, Муромцї і Рязанці. 
Андрій висилаючи їх сказав: "Виженіть Рури ка і Давида 
з моєї вітчини, а Мстислава возьміть: нічого йому не ро

біть і привезіть до мене". До них прилучили ся Новгородці. 
Вони йшли через смоленську землю; бідний Р-оман, поба

чивши в себе таких гостий, не міг супротивляти ся і був 

приневолений на жадобу Андрея післати з ними своіх 
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Смольнян. У ся та сила вступила в чернигівську землю 

і там злучив ся з нею Сьвятослав Всеволодович з братами. 

З другого боку Андрій підняв на Киів сили полоцькоі 
землі: турівських, пинських і городенських князів, підчи

нених Полоцкови. Михайло Юрєвич відступив від Ростисла
вичів і разом з Всеволодом і двома племянниками поспішив 

заволодіти Києвом. Ростиславичі не спиняли його. Рурик 
запер ся в Білгороді, Мстислав у Вишгороді, а Давида 

післали в Галич просити помочи у Ярослава (Осьмомисла). 
Все військо переважно напирало на Вишгород, щоби взяти 
Мстислава, як приказав Андрій. Багато було крику, шуму, 
траскоту, пилу, мало убитих, але багато ранених. Девять 

неділь стояло се військо. Стрий ний брат Ростиславичів, 

Ярослав Ізяславич луцький, що прийшов з усею волинською 

землею, гл едів для себе старшиньства і київського стола, 

чого добивав ся також Сьвятослав Всеволодович черни

гівський, найстарший князь у війську. Самого Андрея тут 
не було, щоби рішити сей спір своєю могучою волею j 

а всі ті князї самі того не пізнавали, тільки тому явиЛи 

ся під Вишгород, щоби дати змогу Андреєви назначити 

в Київ такого князя, якого йому схоче ся. Ярослав, не 
погодивши ся з Сьвятославом Всеволодовичем, відступив 
від союзників, перейшов до Ростиславичів і посунув ся. на 
Білгород, щоби злучити ся з Руриком Ростиславичем і уда

рити на облоговців. В тім часї союзникам грозив прихід 
Галичан на поміч Ростиславичам, на візванє Давида. З свого 
боку більша часть союзників не мала нї поводів, ні охоти 

дальше вести завзяту війну. Смольнян втягнули були зовсім 

на силу. Ho~гopoдцї були несупокійні і змінні, легко ости

гали до дїла, до котрого приступили мимоходом ; здає ся, 
що й Половчани й інші війська з білоруських городів не 

визначали ся особливою ревностю, бо для них се було 
зовсім рівнодущно, до кого буде належати Киів. Се все 
разом було причиною, що, як тілько союзники побачили 

зріст неприятельської сили, то в стані їх повстав переполох 

j вони нічю перед досьвітком утїкали в такім неладї, що 

багато при переправі через Днїпро потонуло. Мстислав 
випав з міста, пігнав за ними, заняв їх табор .і забрав 
полон. Ся по біда над дванайцяти князями і силами так 

великих земель вславила Мстислава Ростиславича між 
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ровесниками дала йому назву Хороброго. "Так то - го

ворить . лїтописець, - князь Андрій, що був розумний 

в усїх справах, а втратив з мисJ', свій неповздержностю: 

розпалив ся гнївом, згордїв і несправедливо похвалив ся; 

а похвалу і гордощі диявол вселяє в серце чоловіка". 

Ростиславичі відступили Київ Ярославо ви луцькому, 
котрий, як можна було надїяти ся, не довго в нїм ПРОСИДЇR, 

і бідна стара столиця знов стала переходити з рук до рук. 

Але доля єї вже не залежала від волї суздальських князїв, 
як то хотїло ся Андреєви. Слї,дуючого року Ростиславичі 
готові були погодити ся з Андреєм, як тілько на київськім 

престолї сяде брат їх Роман. Андреєви певно милїише 

було би бачити там покірного собі Романа, як ненависну 
вітку lзяслава Мстиславича або Ольговичів, родових ворогів 

Мономахового племени; здає ся і Ростиславичі мали се на 
думцї, війшовши з Андреєм у зносини. Та Андрій отягав 
ся з рішучою відповідю. "Підождїть троха - сказав він, -
пішлю до братів своїх на Русь". Андрій, як видно, не 

рішив у своїм розумі, в чию· користь висказати суд. Не
сподївана, насильна смерть перетяла всї його наміри. 

При всїм своїм розумі, хитрости, переворотности, 

Андрій не установив нїчого тривкого в руських землях. 

Одинокою понукою усеї його дїяльности була .жадоба 

власти; він бажав утворити около себе таке положенє, 

щоби міг. переміщувати князїв з місця на місце, як ша

хових хлопцїв, посилати Їх з дружинами сюди й туди, по 

своїй волї приневолювати дружити ся між собою і сварити 

ся та спонукати їх усїх, чи хоч чи нехоч, признавати його 

найстаршим і передовим. В тій цїли він досить зручно 

користував ся непевними і часто недоладними відносинами 

КНЯЗЇВ, незгодою між городами і землями, підбурював 

і роздував пристрасти сторонництв. Добру услугу робив 
йому також внутрішнїй нелад у Новгородї і неурожаї нов

городської землї і давне відчуженє полоцьк ої землї від 

інших руських земель, і родова неприязнь Ольговичів 
і Мономаховичів, і несподївані зворушеня в родї спору 

Ростиславичів з Мстиславом lзяславичем. Найбільшеж до
помагали йому ті дикі протигорожанські прикмети ще 
неуладженої суспільности, при котрих люди не вміють 

погодити особисті цїли з суспільними, і легко можна 
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розрухати пристрасти надїєю на обопільний грабіж. Все 

то однако були часові способи і тому мали часовий ха

рактер. Крім жадоби особисто верховодити над князями, 

у Андрея ледво був який-небудь інший ідеал нового ладу 

для руських земель. Що до його відносин до власної 

суздальсько-ростовської землї, то він г.ледїв на ню, неначе 

на окрему землю від решти Руси, однак мала вона пану

вати над Русю. Таким робом дбав він про добробит своєі 

землї, старав ся збогатити її реліrійною сьвятинею і в тім 

часї віддав на спустошенє Київ з усім тим, що було там 

здавна сьвятого для усеї Руси. Як оцінила його заходи 

сама суздальсько - ростовська земля, показує його смерть. 
Властилюбний князь, вигнавши братів і тих бояр, що 

не зовсїм його слухали, володїв у своїй землі самовласно. 

Він забув, що його вибрав нарід, і обтяжав нарід подат
ками з підмогою своіх посадників і тіунів і самовільно 

карав смертю, кого хотїв. Страшенні варварства, перека

зані в лїтописях про епископа Теодора, його любимця, 

доволі кидають мрачну тїнь на добу Андреєвого князю· 

ваня, хоч би тілько половина того, що розказували, була 

правда. Андрій, як видно, щораз робив ся більше й більше 

жорстоким. Він постійно жив у селї Боголюбові; там постиг 

його конець. Був у него улюблений слуга Яким Кучкович. 
Князь при казав казнити його брата. Яким почав говорити 
до своїх приятелів: "Сегодня того, другого казнив, а завтра 
каз нить і нас: справмо ся з тим князем!" В пятницю 28. 
червця 1175 р. зібрала ся рада в домі Кучкового затя 

Петра. Було там людий 20 а між ними ключник 'Андреів 
Амбал, родом Ясин (Яси - нарід кавказського племени: 
думають, що се Кабардинці), і Жид Єфрем МоЙзич. Замітно 
(яко загальна черта подібних людий), що прибічними Андрея 
були чужоземці: причуваючи, що своі мають повід нелю· 

бити його, він очивидно думав обезпечити ся тим епосо

бом - і помилив ся. На раді рішили вбити князя тоіж 

ночи. Андрій, після вісти одноі лїтописи, спав сам оден, 
після інших, коло него був хлопець. Сприсяжені вийшли 

на своє дїло і вступили на сам перед до погребу, напили 

ся для відваги вина а потім пішли до Андреєвої спальнї. 

"Пане, пане!" сказав оден, стукаючи в двері. 
~ "Хто там'?" відкликнув ся Андрій. 
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"Прокіп", відповіли йому. Прокіп був вірним слугою 
Андрея. 

-" "Ні, паробче, ти не Прокіп" , відповів, догадавши 
ся, Андрій і кинув ся г ледіти меча. Був у него меч сьв. 
Бориса, котрому він приписував особливу силу, але меча 

у себе не найшов: Амбал ключник вчасно його виніс. 
Сприсяжені виломали двері і кинули ся на Андрея. 

Князь був сильний і став бороти ся з ними. В пітьмі убийцї 

ранили одного із своїх, але відтак, розізнавши князя, уда

ряли його мечами, саблями і списами. Думаючи, що вже 

скінчили з ним, відійшли вони, але князь зібрав останні 
сили, вискочив за ними, пустив ся із сходів і сховав ся 

під сіни. Убийцї почули його стогнанє. 
"Князь зійшов з сїний вниз", закричав оден. 

"Подивім ся", сказали інші і кинули ся назад до спальнї. 
Князя там не. було. 

"Ми згинули - закричали вони, - скорше, скорше 
г ледіть його!" 

Запалили скоро сьвічки і слїдом крови на сходах 
найшли князя: він сидїв, притиснувши ся за сходним 

стовпом, і молив ся. 

Петро Кучкович відсїк йому праву руку. Князь вспів 

промовити: "Господи, В руки твої передаю духа мого!" 
і закінчив житє. 

Вже засвитало. Убийцї н"айшли Прокопа, княжого лю
бимця, і забили його. Відтіль знов війшли вони на сїни, 

набрали золота, Дорогоцїнних камінїв, жемчуга, всякого 

майна і "ви~лали вложивши на коний, що приготовили ЇМ 

однодумцї їх. Саміж вони надягнули княжу збрую і зібрали 

своїх. "Що~', говорил~ вони, "як на нас прийде дружина 

володимирська?" - "ПішлеМ0 у Володимир", рішили ли

ходумцї. 

Вони післали до Володимирцїв, сповістили ЇХ про 
подїю і велі;ли повісти : "Коли хто З вас що небудь подумає 
на нас, то ми з тими справимо ся. Не в нас самих була 
дума; і ваші в одній думі з нами". 

Володимирцї відповіли: "Хто з вами в думі, той з вами 
най буде, а наше діло сторона". 

Цілий дім Андрея розграбили. Так поступали відпо
відно тодїшним звичаям і поглядам. Майно казненого гро-
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мадською волею все віддавали на "поток'Ь и разграбленіе" 

(задержаНІ> і грабіж). Розодїте тїло князя викинули на 
город. 

Був між слугами князя оден Київлянин Кузьмище. 
Дізнавши ся, що князь убитий, він ходив і питав то того, 

то іншого: "Де мій пан?" 
Йому відповіли; "От там в городї лежить, та не сьмій 

його діткнутись. Се всї тобі говорять: хочемо його кинути 

псам. А хто прибере його, той наш ворог і того убємо". 

Але Кузьмище не налякав ся погрозою, найшов тїло 

князя і став голосити над ним. До него йшов Амбал. 
"Амбал, враже - закричав Кузьмище, побачивши 

його, - кинь коверець або що небудь постелити, або чим 

небудь прикрити нашого пана!" 
"Геть! - сказав Амбал - ми його викинемо псам". 
"Ах ти єретику - закричав Кузьмище, - як псам 

викинути? А памятаєш, Жиде, в якій одежи ти прийшов 
сюди? Ти цїлий в бархатї стоїш, а князь лежить голий І 
Змилуй ся, подай щонебудь". 

Амбал кинув йому коверець і корзно (верхнїй плащ). 
Кузьмище обвинув тим тїло вбитого і пішов до церкви. 

"Відчинїть сьвятиню !" сказав Кузьмище людям, котрих 
там стрітив. Сї люди були вже з радощів пяні. Вони Bik 
повіли: "Кинь його тут В присїнку. От ще ти собі напитав 
з ним смутку!" 

Кузьмище положив тїло в присїнку, накрив його 

корзном і голосив над ним так: 

"Вже, пане, тебе твої парібки не знають, а перше, 
бувало, гість прийде з Царгорода або з інших сторін 
руської землї, то чи латинник, чи християнин, чи по ганець, 

ти бувало скажеш: поведїть його в цеfЖJ3У і в палати, НС~Й 

видять всї правдиве християньство і хрестять ся; і Болгари 
і Жиди і всяка погань - всї, що видїли славу Божу і цер

ковну прикрасу, плачуть за тобою j а ті не кажуть тебе 

в церкві положити" . 
Тїло Андрея лежало два днї і дві ночи в присїнку. 

Духовеньство не рішало ся відчинити церкву і відправити 
над ним панахиду. На третїй день прийшов ігумен мо

настиря Кузь"Ми і Даміяна, звернув ся до боголюбських 

крилошан і говорив: 
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"Чи довго нам г ледїти на стаРШI!Х ігуменів? Чи довго 
сему князеви так лежати? Відчинїть сьвятиню, Я відправлю 

панахиду; вложім його В домовину, най лежить тут, поки 

злоба не перестане.: тодї приїдуть з Володимира і понесуть 

його там". 

За його порадою відчинили церкву, положили тїло 

в камінну домовину і відсьпівали над ним панахиду. Сего, 

як видно, вже нїхто не спиняв. 

Тимчасом показало ся, що убиицУ вдїяли поступок, 

котрий многим ІІ!-'ипав дуже до вподоби. Управи Андреєвої 
ненавидїли. Нарід, почувши, що його вбили, кинув ся не 

на убийцїв, а навпаки робив дальше, що вони розпочали. 

Боголюбовцї розграбили цїлий княжий дім, де було нагро

маджено' ,золота, срібла, дорогої одежи, повбивали його 

дїтських і мечників (післанцїв і сторожу), дістало ся і май

страм, котрих збирав Андрій, замовляючи в них роботу. 

Грабували й у Володимирі, але там якийсь духовний, 

іменем Микулиця (мабуть той самий піп Миколай, що поміг 

в 1155 р. Андреєви тайно взяти у Вишгородї образ Бого
родицї), в ризах перейшоlЗ городом з чудотворним образом; 

ее зробило таке вражінє, що зворушенє втихло. Вість про 

убий ство Андрея скоро розійшла ся по землї: всюди нарід 
ворушив ся, нападав на княжих посадників і тіунів, котрими 

всї гидили ся задля способів Їх упраВl!; їх доми ограблено, 

а інших навіть убито. 

Не раньше як в шість днїв по смерти князя, Володи
мирцї неначе схаменулись і рішили привезти тїло вбитого. 

Пятого липця· З0НИ вислали ігумена· богородицького мо
настиря Теодула, з деместником (церковним сьпіваком) 
Лукою і з двигарями за тїлом у Боголюбово, а Микулицї 
сказали: збери всїх попів, вберіть ся в ризи, станьте 

перед образом Богородицї, перед Срібними воротами і ждіть 

князя! - Срібними воротами звались, ті ворота, що вихо
дили на дорогу в Боголюбово; З противного боку були 

Золоті ворота. 

Народня товпа вийшла з города. Коли похоронний 

похід став приближати ся, показало ся княже знамя, чутно 

було погребальний сьпів, тодї намісць злоби виступив 

смуток; згадали, що покійник лишив не тілько лихі дїла, 
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але й добрі, згадали його ревність в ставляню церков 

і оплакуваЛIІ князя. 

Його поховали в церкві сьв. Богородицї. Непсречно, 
що ненависть до Андрея не була участию одного незна

·ІЮГО сtоронництва, але їі подїляв нарід. Інакше годї 
обяснити сю обставину, ЩО тїло князя лежало непоховане 

цїлий тиждень і нарід, почувши про насильну смерть свого 

князя, звер~ув ся не на убийцїв НОГО, а на ЙОГО повірників 

і слуг. Та з другого боку, коли поступки сего князя без

мірно властилюбного викликали злість народу, то все таки 

його дїяльність у своїй основі годилась з духом і характером 

тої землї, котрою він управляв. Се найяснїйше можна 
бачити із слїдуючих подій і усеї істориї р'остовсько-суздаль

ського краю до самого татарського' нападу. 

Ростовці і Суздальцї, особливо сї перші, були невдо

волені Андреєм за відзн~ку обявлювану городови Воло

димирови і почуванє досади зара,З проявило ся по смерти 

Андрея. Ростовцї прикликали племянників Андреєnих, 
Ростиславичів, але вони не сьміли явити ся в держаJ3і 

дядька і проживали в рязанській землі. Володимирцї за
кликали брата Андреєвого Михайла, що жив у Чернигові. 

Дійшло було до усобиці: Ростовцї взяли верх, приневолили 
Володимирцїв приняти одного З Ростиславичів, Ярополка, 
і відзивали ся про Володимирцїв так: "Вони наші холопи 

і мулярі: ми їх гьрод спалимо' або посадника в нім від 
себе настановимо". Та посаджені князї Ростиславичі, до
годжуючи одним Ростовцям, обурили против себе неспра

ведливими поборами Володимирцїв і цїлу землю. "Ми 
'вільних князів приймаємо до себе", говорили Володимирці. 
Тому, коли Володимирці прогнали від .себе Ярополка 
Ростислави ча і знов закликали до себе Михайла, то вся 

.земля була по сторонї города Володимира. Михайло скоро 
вмер і Володимирцї на вічи вибрали молодшого сина Юрия 
Довгорукого Всеволода (хрестне імя його було дМИТРQ). 
:Ростовці намагали ся повстати против него з Ростислави
чами, та не повело ся. За Ростиславичів пішов проти 
Всеволода рязанський князь Г лїб, однак його побили на 
,голову і взяли в полон разом з Ростиславич&ми і ростов
ськими бояраии, ЩО Йо.го піддержували. Г лїб умер .в тюрмі. 
Злість Волqдимирцїв на Ростиславичjв була 'J:aKa J3еЛJ:f~а. 
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ЩО вони покусили ся були ослїпити ЇХ проти волї Всево

лода. Причина тої злоби обясняє ся тим, що Ростиславичі 
разом з Рязанцями навели на землю Половцїв. З того 

часу зворушеня на довго втихають у ростовсько-суздаль· 

ській землї. З усе го видно, що і в Ростові сторонництво, 
котре ненавидїло город Володимир і добивали ся власти 

і першеньства над усею землею, складала ся перенажно 

з бояр, котрі не вміли придбати любови усе го народу 

і потягнути його за собою. В самім Ростові населенцї 

вязали бояр і віддавали їх Всеволодови. Відтак, як розбито 

Рязанцїв і розсїяно сторонництво ростовських бояр, не

прихильних Всеволодови, Ростов був супокіЙниЙ. Всеволод 
князював довго (ДО 1212 р.) і в многім дальше провадив 

полїтику Андреєву, хОч поступав більш умірковано і ла
гідно. В ростовсько-суздальські й землї взагалі любив його 

нарід. У відносинах до Новгорода він користував ся всїми 

обставинами, щоби піддержувати своє першеньство і вплив 

над ним. Але він уступав Но~городцям в случаю крайного 
опору з ЇХ боку і все удавав, що шанує новгородську 

волю. ~aMiTHO при тім, що Всеволод у справах зНовго' 
родом приневолений був хватати ся крутих способів не 

з особистої понуки, але по бажаню дружини. Таким робом, 
коли він не погодив ся з Новгородцями і обляг Торжок 

і вже готов був відступити і ПОJ'.1ирити ся, дружина кри

чала: "Княже, ми не прийшли з ними цїлувати ся", і Торжок 
занято і спалено. З многих черт видно, що гадка про 
підчиненє Новгорода була гадкою всеї ростовсько-суздаль

ської землї, а не самих єї князїв, і тому то опісля Новго

родцї так завзято воювали не ТІЛЬКО з самими князями. 
а загально із Суздальцями і ненавидїли їх навіть тодї. 

коли годили ся з ЇХ князями. З другого боку Всеволод під-
.держував першеньство над рязанськими князями і в 1208 р .• 
користуючи ся неладом у рязанській землї, посадив там 

сина свого Ярослава. Але разом з тим князем наплили 

в рязанську землю Суздальцї і взяли в свої руки всю 

управу; тому Рязанцї, що перше самі видали Всеволодови 
своїх князїв і добровільно вибрали Ярослава, не втерпіли, 
піднялись усею землею, закували СУЗдаАЬЦЇВ і засадили 
в погреби, де їх багато подусило ся. Тому Всеволод не 

з~іг удержати для себе рязанської землї. 
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КНЯЗІ) Всеволод користував ся повагою і в Південній 

Руси, годив південноруських князїв, що сварили ся між 

собою, а навіть у далекім Галичі оден князь віддавав ся 
пі,ц його опіку. По смерти Всеволода наступила коротка 
усобиця; викликали і-і переважно Новгородцї. Та в 1219 р., 
по смерти старшого Всеволодового сина Константина, на
стішовлено у Володимирі князем другого сина його Юрия, 
і ростовсько - суздальська земля до самого татарського 

нападу була вільна від княжих усобиць. Треба примітити, 
що в сїй землї князювало разом кількох князїв, братів 

і племянників Юрия, та всї вони поступали згідно. Всї 
вони рядили в згодї З народом і сама власть їх залежала 

від H~POДY. Таким робом, коли Всеволод роздїлив удїли 
між своїми синами і Ярославови віддав Переяслав-Залїський, 
то Ярослав, приїхаlJШИ в сей город, скликав нарід у ~o

борній церкві сьв. Спаса і сказав: "Брати Переяславцї! 
Отець мііі відійшов ,цо Бога, вас віддав менї, а мене віддав 
вам у руки. Скажіть, брати, чи бажаєте мене мати своїм 
князем?" Переяславf,&Ї відпові~и: "Вельми бажаємо, нехай 
так буде! Ти наш ·володар". І всї цїлували йому хрест. 

ее була доба добробиту Східної Руси. Земля заселяла 
СЯ; ставили церкви і монастирі, мистецтво підняло ся до 

такого ступня, що РУСtlни вже не потребували чужо сто
ронних митців: в них були свої будівничі і живописці. 

Разом з тим щирила ся там і книжна просьвіта. Ростовський. 
владика Кирило заложив біблїотеку; під його проводом 

перекладано з грецького і переписувано всякі твори ду

ховного письменьства. Кілька рукописий, що зберегли ся 
з тої доби, показують, що переписуванє доходило до 
значної краси. Княжна чернигівська ЕВфросина, дочка Ми
хайла Всеволодовича, завела в Суздалї школу для дївчат, 
де вчили грамоти, письма· і церковного сьпіву. Правда, 
книжна просьвіта була односторонна і вела до монастир .. 
ського житя, а тому обертала ся тілько у вибранім кружку 

духовних, мало проникала в народню верству, не обіймала 
житєвих потреб; але при всїм тім треба примітити, ЩО 
ростовсько-суздальська земля і з тими убогими починами 
просьвіти стояла тодї висше південних земель, де раньші 
почини всякої науки загибали від внутрішнього неладу 

і ПОАовецького спустошеня. Час Юрия був також добою 
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значного розширеня Руси на північний-схід. На місцї зливу 
рік: Сухонї і Юга заложено город Устюг, що набрав скоро 

важного торгового значіня. Камські Болгари заволоділи 

були ним, але Юрий побив їх, приневолив заключити СУ: 

покій, увільнити всіх полонників, дати закладників і обезпе

чити супокій клятвою. З другого боку Русини посували 

ся по Волзї, війшли в землю мордовську і при зливі рік 

Оки з Волгою оснували Нижнїй - Новгород. Мордва, що 
була під управою многих князьків, не в силах була устояти 

проти натиску руського племени; тодї як одні мордовські 

князї гледіли помоtfИ Болгар проти Русинів, інші, спій"ані 
з необачка, віддавали ся руським князям яко підручники 

і звали ся "ратниками" (тому що складали "роту", т. 6. 

присягу). Так в 1228 р. князї двох мордовських племен 

Мокші і Ерзи: Пуреша і Пургас, завзято воювали між 

собою. Пуреша став ся ротником князя Юри я і просив 

у него помочи проти свого суперника, а Пургас прикли
кував до себе на поміч проти Пуреші болгарського князя. 

Але болгарський князь не вспів нїчого вдїяти, а Русини 

війшли в землю Пургаса ЕР:іЮ (звану в лїТОПlIСИ Русь 
Пургасову), опустошили її і загнали Мордву в непристу:пні 

дрімучі ліси. В 1230 р. Пургас виправив ся був на Нижнїй

Новгород, але його відбили, а син Пуреші напав на него 

з Половцями і наостанку спустошив. його землю. Сї події 
сильно підмагали руське поселюванє на сходї. Чужоземці 

покидали свої давні оселї, утїкали на полудне або йшли 

за Волгу, а остатки їх, удержуючи ся в давній землї, 

приймали ХрИСТИЯНЬСТRО і скоро стаВ,али Русинами. Східно

руське народне живло, розширило ся дальше на схід, 

а разом з тим приймало в себе ЧУЖОПАемінну кров і таким 

робом, збере гаючи основу словянської народности, все 

більш і більш мішало ся з іншими. Так розвивав ся і уста

новляв ся тип MQCKOBCbKOrO народу. 



VI. 

І(иязь It\СТИСJlав Удатний. 

В першій четвертинї ХІІІ - ого столїтя визначає си 
блискучими чертами дїяльність князя Мстислава, котрого 

ровесники JIРОЗВали "Удатним" , а пізнїйші історики "У да
лим". Сю особистість можна справедливо назвати взірцем 
характеру, який тілько міг виробити ся условинами жити 

дотатарської удїльно - вічевої доби. Сей князь позискав 
знаменитість не тим, чим інші передові особистости того

часні, котрих житєписи подаємо. Він не стремів до нових 

цїлий, не надав ходови подїй нового звороту, не творив 

нового первообразу суспільного ладу. Се був навпаки 
оборонець старини, хоронитель єствуючого, борець за 

правду, але за ту. правду, котрої образ зложив ся вже 
перше. Його по ну ки і змаганя були так неозначені, як 
і змаганя, що кермували його віком. Його гарні прикмети 
і його недостачі носять на собі відтиск всего, що разом 

виробило удїльне житє. Се був найлучший чоловік свого 
часу, та не переходив тої черти, яку собі назначив дух 
попередних віків; і в тім зг лядї житє його давало вираз 

сучасній йому суспільности. 

В тих часах син наслїдував в очах сучасних. честь або 
нечесть по вітцю. Який був отець, таким перед часом 
готові були вважати сина. Сим означало ся моральне 
значінє князя при вступленю його в дїяльність. Від него 

дожидали, щоби дальше провадив вітцївські дїла, і тілько 

дальша доля зависїла .від його власних поступків. Отець 

сего князя Мстислав Ростиславич придбав собі таку добру 
память, як мало котрий з князїв. Він був сином Ростислава 
Мстиславича смоленськ ого князя, правнуком Мономаха, 
вславив ся богатирською обороною Вишгорода і відбивав 
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ся від властилюбних забагів Андрея Боголюбського. Коли 
опісля прикликали його Новгородцї, осягнув славну побіду 

над Чудю, хоробро й невсипучо беріг волї Великого Новго

рода і позискав собі горячу любов у Новгородцїв .. В 1180 р. 
він умер в молодих лїтах в Новгородї і був одиноким 

з вибраних новгородських князїв, котрим дістала ся честь, 

що похоронили їх у сьв. Софії. Память иого так дорога 
була для Новгородцїв, що гріб його був предметом по
клонів, а його ОП:СМі залїчили до збору сьвятих. Ровесники 
прозвали його "Хоробрим", і ся назва лишила ся йому 

в істориї. Та не тілько хоробростю - він визначав ся 
також побожностю і дїлами милосердя, всїми прикметами, 

котрими в очах його віку могла украшати ся княжа осо

бистість. Як ровесники любили сего князя - показує 

відзив лїтописця; крім загальних похвал, що лїтописним 

звичаєм давали й іншltм князям, про него лїтописець 

уживає таких висловів, котрі очевидно можна приложити 

тілько до него самого: "Він все поривав ся до великих 

дїл. І не було землї на Руси, щоби не хотїла його мати 
в себе і не любила його. І не може вся земля f)ycbKa за

бути прикмет його. І Чорні Клобуки не могуть забути 
його приголубленя". Ся батьківська слава, ся любов Нов

І'ородцїв до него й усеї руської землї промостили дорогу 

Ао ще більшої слави його синови. 

Мстислав Мстиславич став звісним в істориї тим, що, 

помагаючи дядько ви свому Рурикови проти чернигівського 

князя ВсеВОЛО'J.а, хоробро боронив проти него Торческ, 

та був приневолений вибирати ся з Південної Руси. Він 
дістав удїл в Торопци, що творив часть смоленської землї, 

і довго проживав там, не визначивши ся нїчим особливим. 

Він був уже не в першій молодости і мав заму жну дочку, 

коли новгородські ворохобнї вивели його на славне видно. 

Великий Новгород давно війшов у тїсну звязь, та 

разом з тим почали ся й пригоди з суздальсько-ростовською 

землею і з володимирськими князями, що мали першснь

ство в сїй землї. З часів Андрея Боголюбського князї ті 
бажали наложити руку на Новгород і старали ся, щоби 

в Новгородї були князї З ЇХ дому і оставали їх підручни

ками. Новгород завзято боронив своєї волї, та нїяким 

побитом не міг розвязати ся з володимирськими князями, 
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тому що в самім Новгородї було сторонництво, задля 

вигід прихильне суздальські й землї. До сего спонукували 

Новгородцїв їх торгові дїла. Новгородська земля була до 
крайности бідна в рільничі плоди. Добробит Новгорода 

опирав ся тілько на торговлї. Тому для Новгорода було 
щоденною потребою бути в добрих взаєминах з такою 

землею, відкіля він міг діставати хлїб для. власного про

житку і всякі сирі плоди, що вивожено за границКl, особливо 

віск, і де би з свого боку Новгородцї могли збувати за

морські товари. Київська Русь підупадала: гі HeHa~TaHHO 
пустошили кочовики і сильно розстроїли як княжі усобицї, 

так і пораженє, нанесене Києву Андреєм Боголюбським. 

Суздальсько - ростовська земля навпакИ в порівнаню з ін
шими землями була більш віддалена від нападів чужопле

мінних, менше страдала від усобиць, чим раз процвитала, 

залюдняла ся і природно стала спосібним краєм для тор

говлї. Крім того вона була в порівнаню близша до Нонго

poд~, як інші землї урожайні, і зносити ся з нею було 

тим лекше. Всяке ворогованє Новгорода з князями тої 

землї відзивало ся погубно в господарстві Новгорода 

і його торгових дїлах; тому-то в Новгороді були все богаті 

і впливові люди, що бажали, як би се нї було, жити в згодї 

з тим краєм. Суздальські князї добре розуміли таку зави
симість новгородських справ від іх краів і тому сьміло 

позваляли собі насильних поступ ків з Новгородом. Про
тягом цїлого дальшого князюваня суздальського князя 

Всеволода Юрєвича, Новгород не любив того князя, за

диріш ся з ним, та не міг визволити ся від него. Із свого 
боку Всеволод, щоби не обурити Новгородцїв, підлещував 

ся часом Їх самолюбству, показував поверховно шанобу 

волі великого Новгорода, а відтак принагідно .а.авав Їм 

почути свою зелїзну руку. В 1209 р., догоджуючи щ>ихиль
ному йому сторонництву, він вивів з Новгорода старшого 

свого сина Константина і післав другого сина Сьвятослава 
без вільного вибору, неначе бажаючи показати, що має 

право назначити в Новгород такого князя, який йому 

буде до вподоби. O.q.HaK у Новгородї крім сторонництва, 
що задля власних вигод склоняло ся до суздальського 

князя, було усе противне сторонництво, що ненавидїло 

взагалі князів еуздальської землї і не хотїло. шоби відтіль 
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kнязі приходили князювати в Новгороді. Се СТОРОJfНИЦТВО 
взяло тоді верх і звернуло ся на своіх противників -
сторонників сузда.льських князів. Нарід зложив посадника 

Дмитра, обвинив його, що обтяжає людий, розrрабував 

і спалив двори богачів, що жили з користи суздальського 

сторонництва. Всеволод, з пімсти за таку народню роз

Ііраву, велів задержувати новгородських купців, що їздили 

по його волости, відбирати в них товари і не позваляв 

з своєї. землї пускати хлїба в Новгород. Се було 1210 року. 
В тім часі якби з нечевя являє ся в новгорt>дській 

землї торопецький князь Мстислав. В давних переказах не 
видно, щоби його закликав хто-небудь. Мстислав являє· 
ся борцем за правду, а правдою для Новгорода було 

збереженє його старинної волі. Зимою ненадійно напав 
Мстислав на Торжок, спїtiмав дворян Сьвятослава Всеволо
довича іновоторського посадника, що держав ся суздаль

сько1 сторони, закував і вислав у Новгород та переказав 
Новгородцям таке слово: 

"Кланяю ся сьв. Софії і гробови вітця мого і всїм 
Новгородцям; Я прийшов ДО вас, почувши, ЩО князї вас 

гноблять; жаль менї своєї вітчини !" 
Новгородці набрали духа, замов:{ли сторонництва, 

притаїли ся користолюбивї понуки. Всї хоч чи нехоч стали 
заєдно. Князя Сьвятослава, BceBO.l\OAOBoro сина, з йоро 
дворянами посадили під сторожу на владичім дворі і післали 

до Мстислава з чесною річю: "Іди, княже, на стіл". 
Мстислав прибув у Новгород і його посадили на столї. 

Зібрало ся військо новгородської землі: Мстислав повів 
його на Всеволода, та як дійшов до Плоскої - прийшли 
до него посли Всеволодові з таким словом від свого князя: 
;, Ти . менї син, я тобі отець; визволи сина мого Сьвято

слава і мужів його, а я визволю новгородських гостий 

З іх товарами і поправлю заподїяне лихо". 

Всеволод був осторожний і умів в час уступити. 

Мстислав не мав чого дерти ся. З обох боків цїлували 

хрест. Мстислав вернув у Новгород витязем, не проливши 
ні каплї крови. 

Слідуючого року (1211), на домаганє Мстислава змі-· 
вили новгородського вдадику МитрОфана, сторонника князя 
tУЗдальського. Хоч його наставлено із згодою віча, однак 
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на предлогу Всеволода; і тому його вибір здавав ся 

тодї несвобідним. Його зложили і вислали в Торопець, 
наслїдний уділ Мстислава. На його місце вибрали Антонїя 

із Хутинського монастиря. Яко сьвітський був він боярином 

і звав ся Добриня Ядрейкович, ходив у Царгород покло
нити ся сьвятощам і описав свою подорож, а по поворотї 

постриг ся В монахи; се був чоловік противний суздаль

ському сторонництву. Мстислав їздив по новгородській 

землї, заводив лад, ставив твердинї і церкви; відтак підняв 

два походи на Чудь разом із Псковичами й Торопчанами. 
В першім - взяв чудський город Оденпе. В другім -
підчинив Новгородови всю чудську землю аж до моря. 

Взявши з підбитих данину, він дав JtBj третини Новго
родцям, а третину своїм дворянам (дружинї). 

Коли Мстислав повернув з чудського походу; прийшов 
до него заклик з Південної Руси, щоби рішив викликану 
там усобицю. Київський князь Рурик Ростиславич, дядько 
Мстислава, умер. Чернигівський князь Всев,олод, прозваний 
Червоним, вигнав з київської землї Рурикових синів і пле
мянників і сам заволодів Києвом: кілька лїт перед тим 
у Галичі народним судом повісили його свояків Ігоревичів; 
Всеволод обвиняв вигнаних київських князїв о участь 
і приняв на себе задачу местника за казнених. Вигнані 
звернули ся до Мстислава. Знов приключила ся Мстисла
вови нагода виступити за правду. Вітка Мономаховичів 
здавна князювала в Києві; народня воля землї не раз 

проявляла ся в ЇХ користь. Ольговичі навпаки покушали 
ся на Київ і захоплювали його тілько насильно. Мстислав 
зібрав віче і став просити Новгородців, щоби дали поміч 
його вигнаним своякам. 

НОВГОРОдЦї одноголосно закричали: "Куди, княже, 
поглянеш очима, туди обернемо ся своїми головами І" • 

Мстислав з Новгородцями і своєю дружиною посунув 
ся до Смоленьска. Там прилучили ся до него Смольняни. 
Військо пішло дальше, але тут на дорозї' HOBГOPOДJjї по
перечили ся з Смольнянами. Одного Смольнянина убили 
в колотнечі, а потім незгода дійшла до того, що Новго
родцї не хотїли йти дальше. Хоч як іх, намовляв Мстислав, 
Новгородцї нїчого не слухали; тодї Мстислав поклонив ся 
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ЇМ і, попрощавши ся з НИМИ приязно, дальше йшов із 

своєю дружиною і Смольнянами. 

Новгородці схаменули ся. Зібрали віче. Посадник 
Твердислав говорив: "Брати, як наші діди й отці страдалУ. 
за руську землю, так і ми ходїм із своїм князем". Всі 
знов пішли за Мстиславом, дігнали· його і злучили ся 

з ним. 

Вони завоювали городи чернигівські над Днїпром, 

ВЗЯЛИ приступом Річицю, підійшли під Вишгород. Тут 
наступив бій. Мст~слав побідив. Двох князїв Ольгового 
роду попало в полон. Вишгородцї відчинили ворота. Тоді 
Всеволод Червоний побачив, що справа його програна, 
і утїк за Днїпро, а Київляни відчинили ворота іпоклонили 

ся князеви Мстиславови. На київськім столї посадили його 

братанича Мстислава Романовича. Запровадивши лад у Києві, 
Мстислав виправив ся до Чернигова, простояв під городом 

двайцять днів, заключив мир і взяв від Всеволода дари як 

від побідженого. 

Він вернув із славою в Новгород і сам Великий Нов
город підіймав ся в гору його подвигами, бо новгородська 

земля рішала долю далеких руських країв. 

Та Мстислав мав велику охоту до трудів і подвигів, 

тому не було йому до вподоби, що в Новгородї не щезало 

сторонництво прихильне суздальській землї. Явило ся до 

Мстислава посольство з Польщі, куди вже проникла його 
слава. Краківський князь Лсшко закликав його, щоби 

відняв Галич в Угрів, котрі, користуючись бучами в га

лицькій землї, посu/\или там свого королевича. 

Мстислав на вічу поклони в ся Великому Новгородови 
сказа.в: "Єсть у мене дїла на Руси, а ви вільні в князях". 

Отже й виправив ся в Галич з дружиною. 

В Галичі іменем неповнолітного угорського короле

вича Кольомана управляли угорський воєвода Венедикт 
Лисий і боярин Судислав, голова боярського сторонництва, 

що при кликало Угрів. Мстислав· вигнав іх обох з Галича, 
засїв у тім городі і заручив дочку свою Анну за Данила, 
що князював у Володимирі-Волинськім. Данило був сином 

Романа, що два рази князював у Галичі, і його самого 
в молодости вже не раз закликали і виганяли Галичани. 



- 107-

Незабаром довело ся Мстиславови поперечити ся 

з Лешком, котрий закликав його в Галич. Князь Данило 

удав ся до Мстислава з жалобою на Лешка, що він заняв 

часть волинської землї, і просив помочи, щоби відобрати 

в него СВОЄ наслїдство. Мстислав, усе вірний даному слову, 

сказав; "Лешко мій друг, я не могу підняти ся на него; 
гляди собі інших другів!" Тодї Данило розправив ся сам 

і відобрав у польського князя край, що він собі присвоїв. 

Лешко думав, що Мстислав потакує поступкам свого зятя,. 
заключив союз з у'грами і став воювати разом і проти 

Мстислава і проти Данила. Мстиславові воєводи, ЩО по
винні були перші відпирати ворогів, лихо вели дїло і здали 

Уграм і Полякам Перемишль і Городок. Мстислав лишив 
оборону Галича князеви Данилови і його стрийному братови 

Олександрови Більському, а сам став на Зубрі. Олександер 
не послухав і відійшов, а Данило хоробро відбивав ся 

~ городї; колиж вороги лишили облогу і пішли на Мсти

слава, Мстислав велїв Данилови вийти з Галича. Данило 

по рицарськи перебивав ся крізь неприятельську силу 
з боярином Глїбом Зеремієвичем й іншими і з великим 
трудом, а при тім о голодї, злучив СЯ з Мстиславом. 

Мстислав похвалив зятя за мужність і сказав: "Іди, княже, 
тепер у свій Володимир, а я піду до Половцїв, будемо 

мстити ся за свою зневагу". 

Та Мстислав виправив ся не до Половцїв, а на північ. 

Прийшла до него вість, що князї знов гноблять його до

рогий Новгород, і він поспішив видобути його з біди. 

Коли Мстислав вийшов з Новгорода, взяло там верх 
суздальське сторонництво; поводуючи СЯ торговими спра

вами, воно рішило закликати до себе князем одного з Все

володових синів Ярослава-, чоловіка строгого звичаю. До 

него відправили ся посадник, тисяцький і десять старших 

купцїв. Владика Антонїй, хоч і в духу неприхильний такій 
перемінї, був приневолений стрічати нового князя з по

'ютом. 

Сей князь став зараз розправляти ся з неприхиль
ними _ і противниками, велїв двох з них спіймати, Якуна 

Зуб9ломича і Тому Доброщинича, новоторжського посад
ника, і відослав - їх обох закованих у Твер. Опісля, по 

намові Ярослава на вічу. сторонники ЙОГО розграбили Аім 
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тисяцького Якуна, СПlимали жінку його а князь взяв під 
сторожу його сина. Противне йому сторонництво ЗВ,ору

шило ·ся. Пруси (населенцї пруської улицї) .убили Євстрата 
і сина його Луг оту, здає ся сторонни~іR Ярослава. Роз
серджений такою народною розправою, Ярослав лишив на 

Городищі намісника Хотя Григоровича, а сам пішов у Тор
жок і задумав 'велике дїло "замінити Торжок у Новгород". 

Город Новий Торг або Торжок, новгородський при

город, давнїйше одержав важне торгове значінє. НовЬ

торжцї стали перечити ся з Новгородцями і природно 

бажали більшої або меншої независимости від Новгорода. 

Положенє Торжка було таке, що добрі відносини з суздаль

ською землею були для його населенцїв крайною конеч

ностю. Як тілько в Новгородї повстала незгода з су:цаль

ськими князями і починали ся неприязні виступленя і.з 

сторони сих останних проти Новгорода, перш усего діста

вало ся Торжку; суздальські князї займали сей пограНИ4НИЙ 

город новгородської землі. Так в 1181-ім роцї Всеволод 

Юрєвич, розєдинивши СЯ З Новгородцями, не зміг був 
дібрати СЯ дО самого Новгорода, та взяв Новий Торг 

і збурив його. І перше бували приклади, що ті новгородські 

князї, що були підручниками суздальських князїв, ВИГШ1!lі 

з Новгорода, йшли в Торжок і мали там пристаНОВ!fIце, 

щоби з підмогою суздальської землї шкодити HOBГOPOД()~iI. 

(Так в 1196 р. поступив князь Ярослав ВОЛОДИМИІЮВИЧ)' 

Сим разом Ярослав Всеволодович поступав більш рішучо. 

Він мав уже приклад на суздальські й землі, де князі під

няли значінє пригорода Володимира і понижили повагу 

старих городів: Ростова і Суздаля. За прикладом вітця 
і дядька хотїв Ярослав то само вдїяти в новгородській 

землї: вчинити Новий Торг столицею землї, а Новгород 

звести на ступінь пригорода~ Обставини помагали йому. 

В новгородськіИ землї мороз надвередив хлїб; повстала 

дорожня страшна для бідних людий. Ярослав не пускав 

нї одного воза з хлїбом у Новгород. В Новгородї почав 

ся голод. Родичі за шматок хлїба продавали дїтий своїх 
у неволю. Люди умирали з голоду на площах і улицях; 

мерцї валяли ся по дорогах і пси шарпали їх. Новгородцї 

післали до князя Ярослава просити його до себе, та Яро

слав нїчого не відповів їм і задержав послів. Новгородцї 
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вдруге післали до сего князя з такою річю: "Іди в свою 

батьківщину до сьв. Софії, а не хочеш іти - то скажи!" 

Ярослав знов задержав послів і нїчого не сказав Новго

родови, та сим разом тілько постарав ся о то, щоби ви

везти відтам свою жінку, дочку Мстислава Мстиславича. 

Він велїв спиняти на дорогах новгородських купцїв і держав 

Їх у Торжку. Тодї, по словам лїтописця, в Новгородї була 

печаль і плач. 

В таких прикрих обставинах знов явив ся Мстислав 

визволяти Вtликий Новгород і уйшов щасливо перед від
дїлом із сотні Новгородців, котрих вислав Яросла!3, щоби 

не допускати Мстислава до города. Сей віддїл сам піддав 

ся Мстиславови. В 1216 р. 11-го. лютня Удатний прибув 

у Новгород, казав спіймати і закувати Ярославових дворян, 

приїхав на Ярославів двір на віче, поцїлував хрест Вели

кому Новгородови і сказав: "Або поверну новгородських 
мужів і новгородські волости, або голову свою положу за 

Великий Новгород!" - "На житє і смерть готові з тобою!" 
відповіли Новгородцї. 

Перш усего Мстислав вислав до Ярослава сьвященика 

Юрия, з церкв.и Йоана на Торговищі, з такою речю: 
"Сину мій, визволи мужів і купцїв новгородських, іди 
з Нового Торга і возьми зо мною любов!" Ярослав не 
тілько відправив сьвященика без мирного слова, але, якби 

на посьміх над бажанєм свого тестя, велїв' закувати спій

маних Новгородців і заслати у вязницї по ріжних містах, 

а товари й майно роздав своїй дружині. Число таких 
вязнів, мабуть прибільшене, лїтописець подає до двох тисяч. 

Коли вість об тім дійшла в Новгород, Мстислав велів 

дзвонити на віче на Ярославовім дворі, явив ся посеред 

народу і сказав: 

"Підемо, брати, погледимо мужів своїх, ваших братів, 

вернемо волости ваші, най не буде Новий Торг Великим 
Новгородом, ні Новгород Торжком! Де сьв. Софія, тут 
і Новгород; і в многім Бог і в малім Бог і правда!" 

Новгородці не самі були. На поклик Мстислава йшли 

за НlIХ Псковичі з братом Мстиславовим Володимиром, 

а опісл}! прилучили ся і Смольняни З племянником Мсти

слаВОВIІМ Володимиром Руриковичем. На щастє Новго

родцям, у самій суздальській землі по смер'ш Всеволода 
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Юрввича, був тодї спір між старшим СИНОМ ilого Константи

ном рост'овським і молодшим Юриєм, котрому отець, проти 
права старшого брата, завіщав стаРШИНЬСТ!30 в су:цальськііі 

землї. Мстислав заявив, що оборонюючи новгородське 
дїло він рівночасно виступає за правду і в суздальській 

землї хоче привернути права старшого брата. 

В 1216 роцї І-го марця військо рушило в похід через 
3елїгер, а за два днї утїкло кількох знатних Нош'ородцїв 

до Ярослава з своїми семями, котрим моглоб приключити 
ся яке лихо від народного гнїву. В проходї через торопецьку 

землю позволив Мстислав своїм войовникам збирати харч 

для себе і для кони й, але строго забороняв напастувати 

людий. 'Брат Ярославів Сьвятослав приспів був на поміч 
братови, та Мстислав прогнав його від Ржева. Поступаючи 

дальше Мстислав взяв Зубцїв, над рікою Вазузею 'злучив 
ся з Смольнянами і, ставши над рікою Холохольнею, післав 

від імени свого союзних князів і Новгорода, подавати 
Ярославови мир і винагороду. 

Ярослав відповів: "Не хочу мира; рушайте й ідїть -
сто наших буде за одного вашого!" 

"Ти, Ярославе, з силою, а ми з хрестом!" сказали 
тодї між собою союзні князї. 

Новгородцї кричали: "Йти на Торжок!" - "Нї, не 
на Торжок", відповів Мстислав. "Коли підемо на Торжок, 
то спустошимо новгородську землю; підїм лучше на Пе

реяслав; єсть у нас там третїй друг". 
Новгородцї не знали, де Ярослав: чи В Твері чи 

в Торжку; пішли на Твер і стали бурити й палити села. 
Ярослав почув об сїм і утїк У Твер, та дізнавши ся, що 
вороги йдуть дальше у суздальську землю, утїк в Пере

яслав. Мстислав вислав боярина Явольда до Константи на 

ростовського з вістю, а сам з Новгородцями переправляв 
ся саньми по леду. дорогою вони спалили городи Шешю 

і Дубну, а Псковичі і Смольняни взяли город Коснятин. 
По дорозї прибув до них посол від Константина з поклоном. 
Він посилав союзникам 500 людии війська на поміч. Скоро 
АЇд став таяти. Вони покинули сани, сїли на конии і поїхали 

АО Переяслава, дізнавши ся, що Ярослав вже там. І,<оло 
городища над річкою Сарою 9-го цьвітня, у велику суботу, 
прийшов до них Константин з своїми Ростовцями. Князї 
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взаімно цілували хрест, вислали Пtковнчїв АО Ростова, 
а самі, відсьвяткувавши велицень, пішли під Переяслав. 
Ярослава там вже не було; він утік АО брата Юрия у 80-
ЛОАИМИР, де готовило ся велике військо. 

у ся суздальська земля узброїла ся; із сіл пігнали на 

війиу ратаїв. Ао Суздальцїв пристали Муромцї, Городчаии 
і Бродники (сим останним іменем звали ся шайки схіА
них степів). "Син ішов на вітця, брат на брата,' не
вільники на панів'',' говорить лїтописець, указуючи на се, 

що в суздальськім війську були Новоторжцї а навіть 

Новгородці; з Новгородцями проти суздалЬСЬКОЇ зємлі 

йшли Ростовцї з своїм князем. 

Зібране суздальське військо РОЗЛОЖИЛО ся нц рікоJO. 

r зою; Мстислав з Новгородцями і ВоЛОДИМИР із Пскови-
чами стали коло Юрєва, а Константин З Ростовцями став 
над рікою Липицею. Мстислав післав сотського Ларіона 
ДО ЮРИЯ: 

~,Кланяємо СЯ тобі, від тебе не маємо КРИВАи. КРИВАа 
иам від Ярослава". 

Князь ЮРИЙ відповів: "Ми З братом Ярославом оден 
чоловік". 

Тоді Мстислав післав тогож Ларіона Ао Ярослава 
З таким словом: .. Визволи МУЖІВ моїх НОВГОРОАЦЇВ і Но
воторжцїв, верни ВОЛОСТИ , І.!!()СЬ заняв, ВоЛОК вімай; 

помири ся З нами і цї.луй xp~cт. а крови проливати не 

будемо". 

Ярослав відповів: "Миру Щ' хочемо; мужі ваші У мене; 
ЗАалека ви прийшли, а ВИЙШJШ. як риби на сухо". 

Почули віА Ларіона сю річ Новгородці, і МСТНСАаВ 
знов післав сказати князям: .. Брати Юрию і Ярославе f 
Ми прийшли не кров проливати; не мй Боже АіАти /l.O 
сеГО; ми прийшли розправити ся між собою; ми одного 

племени: даймо старщиньство Константинови і ПОСЗАЇМ 
його У Володимирі, а вам уся СУЗДаАьська земля І" 

,.Скажи братам нашим Мстиславови j Во.лОДНJlирови"t 
відповіли Ярослав і Юрий: "Прийти ВИ прdШАИ, але КУАИ 
думаєте уйти? А братови Константину скажи: Переможи 
иас: твоя буде вся зем,ЛЯ І" 

Певні себе СУЗАальські князі завчасно хва.ли.ли ся бу~ 

ltучою побідою і справили у себе в шатрі бенкет з боярами. 

6 М. Костомарів .Істора_ Україии> 
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Деяких із СТ\іРИХ бояр смутило ТО, що' на стороні про
тивників була правда, осьвячена старими звичаями. Оден 

з них, Твори мир, звернув ся до князів з такою речю: 
"Князі Юрию і Ярославе І Менші братя у вашій волі; 

та по моій гадці лучшеб вам помирити ся і дати стар

шиньство Константинови І Не дивіть, що іх менше, як 
наЦІИХ; князі .Ростиславового племени мудрі, рішучі і хо
роБРІ, і мужі іх НовгороДЦі і Смольняни відважні в бою: 
а про Мстислава Мстиславовича самі знаєте, що хоробрість 
дана йому більш усіх; подумайте, панове!" 

Молодим князям не сподобала ся така річ. За то 
інші бояри, молодші, лестились ім і говорили так: "Князі 
Юрию і . Ярославе І Ніколи того не бувало, ні за вітців 
ваших, ні за дідів, ні за прадїдів, щоби хто з військом 

війшов у сильну суздальську землю і· вийшов з неі ціло; 
та хочби вся руська земля пішла на нас: і галицька, 

і київська, і смоленська, і чернигівська, і новгородська, 

і рязанська, то й тоді нічого з нами не вдіють; а що ті 

полки - там ми \х сідлами закидаємо!" 
Такі слова припали до иподоби князям. Вони скликали 

бояр іначальних людий і сказали ім таку річ: 

"Сам товар прийшов у руки: дістануть ся вам коні, 
броні (П'анцирі), одіж; а хто чоловіка возьме живцем, сам 
буде убитий; хоч у кого ·й золотом будуть шиті нарамен
ники, і того бий; подвійна буде від нас нагорода І Не 
J\Ишимо живим нікого. А Хто з полку втече та спіймаємо 
його, того 'кажемо вішати й розпинати; а хто з князrв 
попаде нам у руки, то вже ми про них тодї потолкуємо.". 

Відпустивши людий, князі вернули ся у своє шатро 
і в певній наді-і на побіду стали ділити між собою волости 

побіджених j і сказав Юрий: "Мені брате Ярославе, воло
димирську і ростовську землю, а тобі НОВГОРОА, а Смо
.NeHbCK братови нашому Сьвятославови , а Киів даймо 
чернигівським князям, а Галич нам І" Ліrописець говорить, 
що 'вони навіть писали грамоти в такім напрямі, і .сі гра
МO'l'ипісля побіди над ними попали в руки Смольнянам. 

Мстислав з Новгородцями, Псковичами і Смольнянами 
-стояв усе ще коло Юрєва. Він не зовсім довіряв ростовському 
князеВИ'j хоч загальні види злучили ростовського князя 

з Новгородцями, ТО все він таки був оден. з суздальсыцfx 
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князїв і :колиб брати з ним погодили СЯ, то він, здав ~, 

пішов би разом з ними, як би справа приняла виклlOчно 
напрям борби цілоі суздальськоі землі з новгородськЬю. 

Вечером по бенкеті у князів суздальських прибув від 

них до Мстислава гонець з завізванвм виступити до бою 

нц Липицею. Війна виглядала наче поєдинок; вороги 

СХОДИЛИ ся добою на умовлене перед тим місце. 
Мстислав і його союзники прикликали зараз Констан

тина, потолкували з ним широко і довели до хрестного 

цілованя: він присягнув на те, що не перейде до· братів 

і не ЗРаАИть союзників. Вслід за тим посунули ся в ночі 
НОВГОРОАЦі й іх союзники над ЛиіІицю. 

Суздальські полки· також' виступили нічю; в стані 
Константина заграли в труби і войовники ЙОГО разом 

крикнули. Тоді, коли вірити новгородському переказову, 

ца Суздальців найшов переполох і самі князі, що так не
лавно в уяві ділили між собою волости побіджених, трохи 

що не повтікали. 

Із сьвітом Новгородці з союзниками були вже на Ли
пиці. Ворогів, що визивали іх до бою в то місце, де була 
рівнина, там не було: вони перейшли лісом і стали на 

горі, що звала ся Авдова гора. Тоді Новгородці й іх со
ЮЗ ники також пішли від piK~ Липиці в сторону і стали 
на горі, що звала ся Юрвва. В низу під нею протікав ру
чай, званий Тунег, а на другім боці була гора Ав.дова, де 
СТОЯЛИ Суздальц~. Якийсь час вороги г ледїли одні на дру
гих при ранішнім со.нці і не починали бою. Мстислав усе 
ще зцержав вид, що вийшов до бою тілько з крайноі 

конечности, що виною всего урір і несправедливість СУЗ'" 
.цальських князів, і що він сам волить супокій ЯК війну. 

Він ще раз вислав до Юрия трех мужів з таким словом: 
"Помири . ся, а не помириш СЯ, то або ви відсїль BЇД~ 

ступите на рівне місце і ми на вас· ПЇДемо, або ми відсту
пимо до Липиці а ви на нас напцаЙте." 

Юрий відповів: "Миру не приймаю і не відступлю; 
ви п~рейшли скрізь нашу землю, так крім сеі зарослі не 
перейдете." 

Сузд~ьські князі веліли в низу загородити ф\і'r 
і- вбити КQЛИ: вони думали,. що вороги н.а ни,х уда

рять нічю. 
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ОАер.авши ЩПОВЇАЬ вЇА Юрия, Мстислав визвав 
охотинхів, УАВАУ 1l000Аіж, і пустив іх починати бій. Мо
ЛОAV,Ї били CJI завзято АО вечера : ТОАЇ був великиН вітер 
і стало Ау.е ХОАОАНО. ВоНовники МСТИСАаВа сеРАИЛИ ся, 
ЩО вороги ухиляють CJI вЇА рішучого бою. Рано СОЮЗНИКИ 
рішили Ати ПіА ВолОАИIІИР і стали збирати ся. Сузм.льuї 
замітили в вепРИЯТельськім таборі ropoпamнїсть і нагально 
стали СХОАИТИ з горн, А}'іІаючи на HOMC>pO..q&iB і іх со
юзників y.-арИТИ з 3аАУ; але НОВГОРО4ЦЇ зараз обернули 
СJI·на них. 

Тут КНJlзі розпочали раАУ. РостовсьJCИЙ КRJlЗЬ ска
зав: .Коли ми піАе_о мимо них, вони нас заАмуть з вцу, 
а ЛЮАИ мої не ВЇАважні АО бою: розіААуть ся в г6РОАИ." 
на ее віАповів Мстислав: .,Братв, гора нам не може по
моnи і гора не побіАИть нас; гляньте на СИЛУ чесного 
хреста і на ПРаВАУ: пWlІО Ао них І" 

Розпалені Мого словами союзні КRJlЗЇ почали уста
вляти віАско В боввиН ла,ц. З свого боку СУЗАaльgі, поба
ЧИВUIИ, ЩО протиВRИIСИ не МАуть А8ЛЬше, самі почали уста
вляти ся. НОВГОРОАЦЇ З МстиславОIl і Псковичі із своїIІ 
JCИЯзе_ зalмали сеpeAИRy, на OJtНiM краю стояли СмОАЬ
ияни, ва АРугім - Ростовці з Конставтином. У Констан
тина були славиі ВИТJlЗЇ ОлекС8ИАер Попович із слугою 
Торопом і Аобриия Різанич, по прізвищу .ЗолотиА Пояс". 
Напроти Пеховичів став Ярослав із свої_и ПОAlC8I1И; 
В рЯАЇ З ними були збіглі НовroроАЦЇ і HOBoтopzцi, з НИІІИ 
стояли Mypoмv.i, r'ОРОАЧани і БроАИИJCИ. Проти Мстислава 
А HoвropOAgїB стома вся СУЗА8ЛЬСЬка земля з КRJlЗем 
ЮрИ8ll, а проти Константнна і POCТOBUЇВ Аого молоАШЇ 
брати. 

Мстислав, ПРОЇЗА.аючи ПереА РJlА8МИ НОВГОРОДІІіВ, 
говорив: .,Брати І _И віАшли в СИЛЬНУ землю: ПОГЛЯНЬІІО 
на Бога і покріпі_ СЯ; не оглцаАте ся назад: утечею не 
уйАеш; аабудь_о, брати, жінок, юти. і АО_И свої: ААіТЬ 
АО бою, JlК КО_У любо умирати, хто на кони, хто пішо І_ 

.Ми Jla конп не хочеllО умирати - ми будеllО бити 
CJI пішо, JlК батьки наші били ся НВА Колокmею І" ехазали 
Новгорощі. 

Н08ГОрО4Ці скинули з себе верхню оАїж, чоботи 
А босі побігли наперсА з криком. За іх ПРИКАВАОІІ пішли 
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Смольняни, та скинувши чоботи, обвинули собі ноги. 
Смольнянам прово,itИВ Івор МихaAJ\ович; він їхав верхом 
так, щоби його бачИАИ воЙовники. за ним слідували князі 
з ДРУЖИНОЮ тож на конях. З противного боку кинули ся 
до боЮ піші Ярославові лю,itИ. Івор проізжав крізь зарослі 
і під НИМ спотикнув ся кінь; піші Новгородці випередили 

його і счіпили ся з неприятелем: були в роботі булави 
Й топори. Підняв ся страшний крик. 

СУЗДа.лЬці дали тягу: Новгородці збили з пантелику 
стяг (знамя) ЯРОСАава. ПотіМ приспів Івор із Смольня
нами. Дібрали ся до другого стяга. Князі з дружинами 
оставали ся позаду. Тут Мстислав, побачивши, що молоАЦі 
ЗС1ЙШАН дуже далеко і неприятельська сила моае їх окру
JКИТИ і знищити, закричав: "Не дай Боже, брати, вида
вати сих добрих людий І" І він пустив ся наперед крізь 
СВОЮ піхоту; за ним піШАН й інші князі. Настала завзята 
борба. Юрий і Ярослав тягу дали, лишивши свій табор. 
Мабуть вчинили се в надії, що противники кинуть ся гра
бити, а тим часом можна буде вернути ся і ударити иа 

'них. Та Мстислав закричав: "Брати Новгородці, не ки
дайте ся на табор, тілЬКО бийт,е іх; а то - вони вернуть 

ся і зltищать нас." Новгородці послухали j Авльше били ся 
завзято, а Смольняии лишили битву і стали грабити та
бор. Сам Мстислав тричи проїхав крізь неприятельські 

полки, побиваючи на право і на лїво топором, ЩО був 
привязаиий до його руки мотузком. 

Всіх розбито; багато Суздальцїв упало під ударами 
топорів новгородських и смоленських, багато потонуло 

в утечи, багато ранених прибіг ло у ВОЛОДИМИР, Переяслав, 
Юрвв і там повмирали ... Така-то була," говорить літопи
сець, "слава Юри я і Ярослава; даремна була іх хвальба: 
на прах замінили ся сильні ПОЛКИ їх." СіМН8ЙЦЯТЬ знамен 
Юриввих, тринайцять Ярославових і до сто труб і бубнів 
Аістало ся витязям. Шістьдесять людиА взято в полон; 
убитих ворогів літописець налічив 9203, а в НовгороАЦів 
і Смольнян убитих було т,ЇАЬко 5 ЛЮАИй: числа розумі. 
ся, баєчні. Неперечно тілько се, що СуздалЬf,&їв розбито 
на голову. 

, Сю замітну битву сточено в четвер 21. цьвітня 1216 р. 
Насамперед утік ЯроСлав; Юрий слідував за ним: він ва-
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іЗАИВ три коні, приіхав без СЇАла на четвертім у ВОЛОАИ

мир в ПОЛУАне тогож Аня, босий і тілько в сорочцї. В г6-
РОАі лишились тілько попи, черцї, жінки і АЇТИ, наріА не 

войовничий. Побачивши своіх, вони втїШИЛи ся: АУМали, 
що вертають витязі; мабуть і перше впевняли їх: "наші 

переможуть І" ОАнак Юрий не вернув витязем; змішаний 
ізАНВ. він ОКОЛО стін г6РОАа і кричав: "Укріпляйте г6РОА." 
Тоді замісць раАощів повстав плач. Ввечер збільшила ся 
тривога, коли з нещасного бо єви ща стали ЗQирати ся 

збігці: хто ранений а хто нагий і босий. Цїлу ніч СХОАИЛИ 

ся ОАен за АРУГИМ. 

Рано зібрав князь віче і говорив: Брати ВОЛОАИМИРЦЇ, 
зачинимо ся в г6РОА і станьмо вЇАбивати ся." 

"З ким зачинимо ся?" ВЇАПОВіли ЙОМУ. "Брати наші 
полягли, інші взяті. ~ полон, а ті, що прибігли, безоружні: 

з ким станемо Ао бою ?," 
"Усе то я знаю," говорив Юрий. "Прошу тілько: не 

ВИАавайте мене ні МстислаВОRИ, ні братови мому Констан

тинови І Лучше я сам. по своій волі виіАУ з г6РОАа." Во
лодимирці обіцяли. Союзники піАСТУПИЛИ ПЇА г6РОА в не
ділю 29. цьвітня, і обіхали його Аовкола. 

В ночі з НеАілі на понеАілок запалив ся княжий Авір 

у ВОЛОАНмирі. НОВГОРОАЦі хотіли взяти г6РОА приступом, 
та Мстислав не пустив іх; на АРУГУ ніч знов повстав по~ 
.ар; Смольняни хотіли йти на приступ, ОАнак' їх СПИНИВ 
князь ВОЛОАИМИР Рурикович. Не ВЇАОМО, щО було причи-
~ою сих пожарів: чи случай, чи пїАпалюванє в користь 

оБЛJllгаючих, або киданє огню через стіну. Та після АРУ
гого пожару Юрий прислав поклін князям і велів пові
сти: "Не .цїЙте мені лиха сеГОАНЯ ; завтра я виіАУ з г6-
POAa.~' Рано Юрий ЗАвома МОЛQАШИМИ братами явив ся 
у Мстислава і ЙОГО союзників і сказав: "Брати, кланяю ся 
вам і чолом біо: житвлишіть і накорміть хлібом; а брат 
мій Константич у вашій волі І" Юрий ПОАав Аари князям 
і ВОНИ помирили ся З ним. 

Мстислав Аав таке рішенв: Константинов" взяти Во
ЛОАНмир, а Юрию віддати РаАИЛЇВ-ГОРОАець. Без прово
локи зладнали чайки й насаАИ. В них сіла Аружина князя 
ЮРИЯ; одна чайка Аожидала саМОГО князя з його жін
кою. Юрий помолив СЯ В останній раз в церкві Богоро-
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,циці, поклони в СЯ гробови вітця і сказав: "Суди, Боже, 
брата мого Ярослава: він мене довів до сего І" З ним від
правив ся влцика. 

У Володимир віхав Конст~нтин. ГОРОАЯни вийшли 
йому на зустріч з хрестами і цілували йому хрест на вір

ність. Віц щедро обдарував своіх союзників: Новгородців, 
Псковичів і Смольнян. 

Упертий і жорстокий Ярослав з боєвища утікав у Пе
реяслав так скоро, що заіздив ЧОТИрИ· коні, а на пятім 

приіхав у город. В пориві досци при казав він позакову
вати всіх Новгородців і Смольняни, котрі тілько були 
в городі в торгових і інших справах. Новгородців казав 
кинути в погреби і тісні кімнати; іх було півтораста лю

дий і багато з них подуси:",-о СЯ; пятьнайцять Смольнян дер
жали в заперті о!<ремо і вони всі остали живі. 

Мстислав з союзниками З. мая підходив під Перея .. 
слав. Разом з ним ішов із своім полком Константин. Не 
допустивши їх до Переяслава, Ярослав сам добровільнq 
вийшов і явив ся У брата свого Константи на. 

Константин взяв ся помирити Мстислава з Яросла
вом. Ярослав післав щедрі дари князям і Новгородцям. 
Та Мстислав не пішов у город, не хотів бачити Ярослава, 
а домагав ся тілько, щоби дочка ЙОГО; жінка Ярославова, 

приіхала до него, і щоби всіх- задержаних Новгородців, 
щО ще були живі, безпроволочно визволено і ЙОМУ при
слано. Домаганв витязя сповнено. Нцармо потім Яро

слав посилав до Мстислава з просьбою, щоби відпустив 

жінку. "Справді мене хрест побив І" казав він. Мстислав 
показав ся неприхильним і відіхав з дочкою в Новгород. 

Сею побідною війною Мстислав утвердив при Нов
городі високе моральне значінв і показав, що не можна 
безкарно нарушати ЙОГО права і самостійности ; також 
уст.ановив він з НОВГОРОДЦЯМИ угоду в суздальській землі, 

як перше вчинив се в киівській з тими ж Новгородцями. ні 
оден князь не вчинив того ДЛЯ Новгородців,що вчинив 
для них Мстислав Удатний: та вони, ЯК показує даЛЬша 
істория, мало користували СЯ його заслугами. 

Слідуючого року лишив Мстислав жінку і сина в Нов
городі, і ходив з новгородськими боярами в Киів, відай 
для приготовленя будучого походу в Галич, а повернУвши 
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із Кивва в НОВГОРОА взяв ПЇА сторожу Станим~ра з си
HOII. 3Аав ся, СУЗAaJl.hCьке СТОРОННИЦТВО оживало, і про
тив Мстислава загцувано ХИТРОQ&і. Мстислав однак скоро 
випустив його. Теж саме потім СТаАО ся і в Торжку, Ае 
посцжено сина Мстиславового Василя. Мстислав ВЗЯВ там 
пЇА сторожу Борислава Некуришинича, аАе також простив 
йому і випустив. сі случаі показУЮТЬ, Q&O й Мстислав по 
Bcill тill, 'що вчинив АЛИ НОВГОРОАа, не міг На,Аїяти ся 
АОВГО там бути в ЗГОАі з усіми: він мав противників. 

В тill часі Вllер у Торжку син його Васи.АЬ, тіло його 
привезли в НОВГОРОА і ПОХОРОНИ.ли б.лизько АЇАОВОГО гробу 
в СЬВ. Софії. Оп.лакавши сина, ВАатиий КНЯЗЬ незабарОМ 
пїс.ля того явив ся на вічі і сказав: 

"К.лаияю ся сьв. Софії, гробови вітця мого і вам І Хочу 
ПОГЛе,Аїти Г8АІІЧа, а вас не заБУАУ. Дай Боже, лягти ко.ло 
гробу вічя ІІОГО, у СЬв. СОфії І" 

Новгорощї проси.ли його .лишити ся з НИІІИ. Все 
АаРIІО. Мстислав віАіхав. і на все. Не АОВе.ло ся ЙОIlУ лягти 
У сьв. Софії. 

Ко.лн МстиСА8В .лишив був Га.лич, попав ся віи ТОАЇ 
В руки Угрів. Там знов ПОС8АКАИ - коро.левича КО.АЬОllана, 
а ГОЛОВНИІІ вовВОАОЮ був назначений бак ФИ.АЬніЙ, що 
В .літописах наших зве ся "ФиJUI прегОРАИй". Він Ауже 
~B РуClЦtами, порівнював їх з Г .лИИЯНИIІИ горwк.ами, 
а себе з lС8.ІІенек, ПРИІІОВ.AJJЮЧИ: .ОАеи каміНЬ богато 
ropШІСів п068·. Була ще у него й АРуга ПРИІІОВО: "ОстРИЙ 
.Ч, БОРЗИІ JCЇВb - багато Русиl" (т. в. завоюю). Його 
rOPAiCТb .qмuвнв.лa Га.личан і він не АОвіряв іІІ. Мстис.лав 
У.uтвиA ТIIJI1I8C01I ПpиlC.AНкав По.лОВJIЇВ і ішОВ на Г8АІІЧ 
(1218). З ВВІІ був ВолОАИIІВР РуРИІСОВНЧ, 11&0 неА8ВНО по-
118Г8В IоМу В борбі з CJЗA8AhCЬКОЮ зеклею. По~ ТО, 
Фвмиil укріпвв Г8АІІЧ а В еереАИИЇ гОроАа замінив у твер
.uuuo веркву сьв. БоГОpcwq&і; ее ІАе біАьше роЗAJ>UUlИАО 
lІРО1'ІІ иero Русинів, бо АОбачи.ли В сіll зневагу Cb8JJТИнї. 
fICWUaI DOIIВГLUI Уграм. Фи.u.иilt не АОпускав МстНСА8В8. 
~O r6PO.Aa. вів ВЗJIВ з собою raAИl&ЬКОГО боJlРина СуАИ
смва І інших і ВИЙШОВ на зустріч Мстиславовв. ПOAJlКИ 
CI'8IIOВIWI npuу ·сторону 8rO ВіІСКа, а Г8АІІЧ8ИІІ It Угри 
Аіау. рус.ке ВіІСКО 1'08 poз.d'.AиAо ся на АВі ПОАОвинв. 
ОАВУ ПРОІІ&АІІВ МСТІІСА8В, /l.Pyry - ВoAo.vnnsp, а Пr-
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.ловці стали Аальше, щоби УАарити на неприятeJUI тою, 
коли попадуть на них Русини. Мстислав, замітивши, що 
Поляки стоять АОСИТЬ АаАеко віА Угрів, побачив, що треба 
юяти: зараз вщіАив ся віА ВОЛОАИмира і виАшов на горб, 
Ае кріпив свов війско іменем чесного хреста. ВОЛОАИмир 
Ауже віАказував на него за се і говорив, що Мстислав по
губить все руське віАско. Поляки нагально У,,\8рили на во
.лодимира, приневолили Аого Ао утечі і пігнали за ним, так 

що вів угорське віАсько втратив з очиА. А.ле ТОАі Мстислав 
j Половці разом кинули ся на Угрів. Різня була завзята, 
Русини побили Угрів. Самого ФильнїJI ВЗЯТО В полон; всі 
Аого Угри упали духом. Поляки прогнали 8олОАИмира, 
j набрали добичі та вертали з великим полоном і сьпівали 

побіАві пісні і не знали, ЩО стало ся з іх СОЮЗниками; 
аж тут нараз натрапили на витязів, а з Аpyroі сторони 

руські збігці звернули ся на них. Поляків зовсіll розбили. 
Лоловці забирали побіджених у полов, жаАНО КИА8ЛИ ся 
Ао коии~ збруї А ОАежі; однако Русини по приказу Мсти
слава, не кцали ся ва Аобичу, тіЛЬко били ворогів без 

пожалуваия. СТОВИ і крики побитих АОХОАИЛИ Ао Галича. 
По ціЛому ПОЛЮ валяли ся тіла непохован:і; .во,,\8 в pit&i за
черво~ЇJ\a ся віА крови. 

Мстислав взяв з собоЮ спійllаного ФильнїJI і АОllа
тав ся здачі Галича та обіцяв повне помиловаив. сам 
ФильніА післ~ Щ себе рцу, щоби здали ся, бо не бу~о 
ніякоі надії на побіАу. Три рази посилав Мстислав і ПреА
хладав, щоби ПЇАДаЛИ ся. ОАНак Угри, ІВО CИJtЇЛИ в Га
.личі, опирали ся, а навіть виганяли з гОр0А8 Галичан 
з жінками А дітьми, бо бояли ся Зра.АН та А ААЯ ТОГО, 

щоби не ГОАУвати іх підчас облоги. ТОЮ заявив Мсти
слав, що тепер вже не БУАе помилуваня обложеЩ&JIlІ. 
Угри в своїА певности були так необачні, що зважали 
тілько на ОАні ВОРОТ а, а тимчасом Русини ПЇАКОпали ся 
пїАЗемною АОРОГОЮ АЇстали ся в г6роА, віАбили щ воріт 
Угрів, ошоломлених ненадійним нападом, і віАчинили Мсти
славови ворота. 

Рано Мстислав віАшов АО Галича. Кольом8Н з е
КОЮ і знатніАші Угри з своїми жінками заперли ся в цер

кві СЬВ. БОГОРОАИЦЇ. Мстислав ПЇАступив ПіА веркву і АО
магав ся ЗАачі. Угри не з.цавали ся. БезвіАя томило іх. 
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Мстислав сам післав Кольоманови посудину зимної води. 
Угри дякували за таку великодушність, дїлили між собою 
воду мало-що не по каплї, однак все таки не піддавали ся. 

На о'ставку коли їх став змагати голод, вони віАЧИНИЛИ 

церковні двері і упросили Мстислава, щоби їм дарував 
хоч житє. Угорсьюбарони з своїми жінками і трохи По
ляків дістали ся в полон Половцям і Русинам. Самого 
спійманого Кольомана з жінкою Мстислав виправив в Тор
ческ. Галицька земля з великою втїхою признала витязя 

князем своїм. Селяни добивали Угрів, що розбігли ся 
з битви. Русини величали Мстислава "своїм сьвітом", 
називали "сильним соколом" , говорили, що сам Бог по
ручив йому меч, щоби усмирив гордих чужоземців. Бо
яри, що придержували ся Угрів, здавали ся на ласку ви
тязя. Головнїйший З них, Судислав, прийшов до Мсти
слава, обіймав його колїна і просив помил}'ваня. Мсти':' 
слав. не тілько простив йому, але навіть дав у заряд Зве
нигород. Данило приїхав до тестя з малою ДРУЖІ:ІНОЮ 

• і ПОЗДОРОВЛЯВ його. Вони бенкетували і радували ся; 
а з НИМIJ радувала ся уся галицька земля. 

Коли угорський король Андрій почув про нещастє, 

що довело сясинови, вислав до Мстислава домаганє. щоби 
визволив спійманого, в против нім случаю грозив післати 

велике віЙско. Однако Мстислава годі було лякати грізь
бою. Він відповів, що побіда залежить ві,ц. Бога і він, 

Мстислав, "адіючи ся на Бога, готов стрітити неприятель
ські сили. Король мало-по-малу занехав свої горощі: його 
жінка окремим посольством УПRосила Мстислава змилу
вати ся і визволити сина. З свого боку бояри скоро за
мітили слабі сторони характеру Мстислава, добили ся 
ВПЛИВУ на него і всякими способами накланяли до супо
кою з угорським королем. Мстислав при усїй своїй хоро
брости і воєнности все був, склонний до супокою і почи
нав війну тілько тоді, коли противники не хотіли мирити 
ся на условинах, котрі він признавав згідними з прав

дою. В 1221 р. Мстислав не тілько помирив ся з Уграми 
і Поляками, але заключив дружну умову з угорським 
королем, заручив ДОЧКУ свою Марию з його СИНОМ Ан
дреєм і 'віддав будучому зятеви в посіданє Перемишль. 
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Однак по двох лїтах деля взивала Мстислава до ін

шого подвигу. В тім часї, коли руські князї і дружини їх 

теряли сил;f в усобицях, в незвісних східних сторонах 

дїяли ся великі перевороти. На північній границї Хінської 
держави хан Темучин, володар Монголів, народу перше 

підвладного Татарам-Нїучам, став сам володарем числен
них татарських племен, збурив часrь Х'інської держави 

і взяв Пекін, потім звернув ся на захід, завоював і збу

рив могучу і цвитучу державу Турків харазських1 ) і поло
жив основу найобширнїйшій державі, що коли-небудь вст

ву вала в Азиї. Він володїв безмежними просторами від 
Амуру до Волги, управляв многими народами, що скла

дали його. воєнну силу, і був прозваний Чингис-Ханом, 
т. є. великим ханом. Його воєнні загони досягли Полов
цїв. Татари зіткнули ся з Половцями на східнім березї 
каспійського моря, де Половцї жили в згодї зАлянами 
(нас€ленцями Дагестана). Щоби відтягнути Половцїв від 
того союза, проводирі полку, висланого Чингис-Ханом, 
спершу хитро здружили ся з ними, впевнивши їх, що Та
тари, одноплемінні з ними, не хотять виступати проти них 

неприязно. Половцї повірили ЇМ і .відступили Алянів; однак 
потім Монголи, розправивши ся з Алянами, підбили й По
ловцїв. Половецьких князїв, вже хрещених, Юри я Конча

ковича і Данила Кобяковича убито. Татари гнали ся за 
їх товаришами до валу половецького, що віддїляв землю 

половецьку від руської. 

Половецький хан Коіян, тесть Мстислава Удатного,. 
прибіг у Галич до зятя із страшною вістю, що йде із сходу 

страшенна сила незнаних завойовників: "Сегодня відняли 
нашу землю, завтра вашу візьмуть", говорив він. 

Мстислав розіслав вістунів до ріж них руських князїв 
і скликав їх на раду про загальну справу в Київ. Багато 

князїв зїхало ся сюди. Там були Мстислав Романович ки

ївський, Мстислав Удатний галицький, Мстислав чернигів
ський, Данило Романович волинський, Михайло Всеволо
дович, сини Всеволода Червоного і багато інших. Тілько • 
суздальський Юрий не приїхав на· раду. Хан Котян щедро 
обдарив руських князїв: кіньми, верблюдами, буйволами 

1) Бухара, Самарканд, Герат, Балк, Хіва і и. 
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і невіАьницями, а інший князь половецький, Бастий, охре
стив ся. Мстислав У jt8тний просив руських княвів спішити 
на поміч Половцям: "Як ми ім ке поможеllо~!4 говорив 
він, "то ПОАовці пристануть до ворогів і сила їх стане 
більша". По довгих нарадах князі рішили звдииеними си
лами Яти в похід. "Лучше. зустрічати ворога в чужій землі, 
як у своій", говорили Русини. 

Місце збору назначено було на Дніпровім острові, 
званім Варяжський (вЇАаА Хортиця). ТУАИ СХОАНЛИ ся з сво
іми князями Киівляни, Черкигівці, СIlОАЬНЯНИ, Галичани, 
Волинцї. Цілий Дніпро вкрився іх СУАнами.1з Курска, Труб
чевська, Путивля йшли ТУАИ князі із своїми АРУЖИНами, 
СУХОАОЛОІІ на коиJlX, а тисяч Галичан з ВО6ВОjt8I1И Юривм 
Домажиричем і Держикравм ВоЛОАИславичем переплили 
Дністром у 1І0ре і, вступивши р Дніпро, стали на,ц рікою 

Хортqею. 
Коло Заруба явили ся у руських князів татарські по

сли з такиll СЛОВОІІ: ,,3ачувавмо, що ЙАете проти нас, 
-послухавши Половців, а ІІИ вашої землї не тикали, ні ro
РОАЇВ ваших, _ ні сіл ваших; не на вас прийшли, тілько 
прийшли по волі Божій на холопів конюхів своіх Полов
ців. ПОllиріть ся З наllИ; коли втекуть Ао вас, - гоніть вЇА 
себе і забирайте іх lІайко; ми чули, що й ваll вони запо

АЇЯЛИ багато лиха; ІІИ їх і за ее 66110". 
ОАИако& князі, замісц.ь віАповіАи, поубивали послів. 

Неперечно вони поступили так з тоі причини, що Половцї 
оповіАали ім, як Татари хитро одурили їх: ПРеАЛОЖИЛИ 
АРу.бу, щоби РОЗ6АИнити їх з ААянами, потім напали на 
них самих. 

Збір вЇАбув ся в цьвітню 1224 р. Коли всі зійшли ся, 
війско посунуло ся Аолі ДніПРОIІ і стало станОIl не- AOX~
дячи Олешя. Тут прийшли Ао них Аругі татарські посли 
і говорили так: "Ви послухали Половців і поубивали по
слів наших; тепер ЇАете на нас, ну так Wть; ми вас не ти
кали: иц всіми наМІІ Бог." 

Князі на сей раз відІіустили послів ціло. Передні та
тарські ВЇААіли стали появляти ся НЦ Дніпром. Мстислав 
у АаТНИЙ перейшов через Дніпро з 1000 ~оЙовниками. З НИІІ 
пішли Данило РОllанович, _ Мстислав Німий, Олег КУР
-ський й інші МОЛОАЇ князі. Вони розбили і прогнали сто-
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рожевий віміл. З6ігці заховали свого воєводу Гемебега 
в яму в яКЇмсь половецькім кургані. Половцї відшукали 

його там і упросили Мстислава, щоби позволив ім убити 
його. Мстислав ішов .цальwе. 

Між тим в стані руськім над Дніпром розбирали, які 

ее вороги. ЮриА Домажирич говорив: "Вони визначають 
ея яко .цобрі стрільц.і і знамениті вояки". Інwіж відказу· 
ВаАИ йому: "ее нарід простий, гірш Половців". Молоді 
KH~i піднукували старих іти вперед: "Мстиславе і. ти, дру

rий Мстиславе, ходімо на них '" 
Ві второк 21. мая Русини зняли ся зо стану і пішли 

в степ. . Вони скоро зустріли ся з татарським загоном. 
Руські стрільці розсіяли Аого і ім дістало ся в добичу ба
raтo товару. Вісім JUlїВ ішли вони до ріки Калки, де знов 
стрітили татарськиА загон, котриіі побив ся з ними і щез. 

Мстис.лав Удатний випередив руських князів, велів Дани
,лови перейти Калку і сам перейшов вСЛЇА за ним з ЗЗА
ною сторожю. Нараз перед ними виступили татарські 

полки. "Лцнaitте ся '" закричав Мстислав. Русини кину.ли 
ся до бою. ДвaitЦЯТЬТРИАітний Данило метнув ся вперед 
j був ранений в груди, однак не замітив сего і дальше 

бив ся. Хоробро били ся і Мстислав НімиА і Олег КУР
ськиА. ОJUlакож си.ла татарська перемогла ЇХ; Аакило 
обернув свого коня назц; за нии помчали ся А інші. Утік 

j Мстислав У датииА в перший раз у своім житю. 
Тимчасом інші руські КНJlзї перейшли через Калку, 

розложили ся станом і вислали на перед Яруна з Полов
ІІJlМИ. Татари з розгоном УА8РИ,ли на Половців. По.ловW· 
хинули ся назад, звернули ся на руський стан і пото.ло
чи.ли його. Русини ще не вспіли з.ладнати СЯ, як по
ЧаАа ся страшна різня; Русини, розбиті По,ловцями, утеКАИ. 

Підчас загального побігу Русинів оден Мстислав Ро
манович не СХОАИВ з місЦя і стояв на високім каменистім 
бе~.зі Калки з ЗJlтем своїм Андреєм і дуБРОВИI1ЬКИМ KНJI
зем О.лекCёUfAPOМ. Більша часть Татар гнала ся за вnка
чами, а оден загін зБродниками окружив трех хоробрих 
князів, що огородили себе кі.лвм і відбивали ся від них 
неустанно три АНЇ і три ночи. Трудно було Татарам пере
ІІОГТИ іх силою і вони вхопи.лм ся хитрощів. Якийсь П.ло
СКИНJI, щО гетьманував над БРОАИМКaJlИ, вмовляв КНJlзів, 
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щоби здали ся Татарам на викуп, і цілував хрест на се. 
що вони остануть живими. Князі повірили і виПшли, та 
Плоскиня зараз звяЗав. іх і видав Татарам. 

Татари взяли твердиню, і повбивали всіх руських 
вояків, що там були, звязаних князів положили під доски, 

а самі засіли на досках обідати. Так скінчили житє своє 
нещасні князі. 

Татари гнали ся за втікачами до самого Дніпра і по 
дорозі вбили шістьох князів, а між тими Мстислава чер
нигівського. Мстислав У датниП утік перед погонею, до
бив ся до Дніпра, спалив і пустив по ріці судна, що сто
яли на березі, щоби не дати змоги Татарам перепра
вити ся через ріку, а сам з останками розбитих вернув 
у Галич. l) 

Поражка князів нагнала Руси загального страху, що 
змагав ся від наг лоі появи незнаного ворога. Вражінє, яке 

вдіяла на уми ся п~дія, виражає ся ясно в словах сучас
ного літописця: "Прийшли - говорить він - невідомі 
народи, про котрих ніхто гаразд не знає, хто вони такі 
і відкіля прийшли і яким язиком . говорять і якого вони 

племени і яка в них віра; одні говорять, що іх зовуть 

Татари, а інші - Таурмени, інші знов - Печеніги". Книж-
ники толкували, що се ті самі народи, про котрих гово

рив МетодиП ПатарскиП: "r едеон колись-то загнав іх в пу
стиню Етриівську, між сходом і півночю, і вони мусять 

І) Літописець виставляє Мстислава неначе провин ником не

щастя Русинів наА Калкою, говорячи, що він з зависти не звістив 
обох Мстиславів про Т.атар ТОАі, коли Данило стрінув ся з ними. 
ОАНак се винуваН6 ГОАі признати справеАЛИВИМ. Не говоримо вже 

про се, що така черта суперечна з характером Мстислава, на скілько 

він нам звісний з попереАНИХ його Аіл: сама ХОАа ПОАій така, що 
ПОВОАЖенє Мстислава в сей Аень легко оБЯСНЯ6 ся іншими понуками. 
Мстислав· ішов напереА інших князів і кілька АНЇВ уже з ними не 
мав ніяких взаємин. Перейшовши чере~ Калку, він зустрів ненаАійно 

татарські полки; його віціл був так нечисленний, що перше треба 
було Аумати про власне спасенє, ніж Аавати знати князям. Справе

Аливійше можнаб було Аорікати Мстиславови злишним юнацтвом 
і нерозвагою, заАЛЯ чого він, чоловік вже не МОЛОАИЙ і АосьвіАНИЙ, 
пішов напереА з горячою МОЛОАежю, не РОЗАУМУJOЧИ про ее, що може 
ЙОГО зустрітити в Аорозі і попасти на сили неприятельські, що Аа

.леко переважать його власні. 
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ВИЙТИ віАТ'М . пере.ц кінцем сьвіта та заполонити багато 
земель". 

Після нещастя, що АОВело ся Мстиславови НЦ Кал
кою, становище його в Галичі не було тривке; бояри не 
люБИJ\И його і наставали на него, та й він сам по своій 

ПРОСТОАУШНОСТИ ставав нераз жертвою іх хитрощів. В слі
.цуючім 1225 році його трохи-що не пова.цили з зятем його 
Аанилом. Князь ОлексаНАер белзький, чоловік хитрий, не
наВИАіВ Данила і наговорив Мстиславови, буцім зять "оче 
убити його і пїАМОВJ\JIЄ на него Ляхів. Палкий Мстислав 
пїААав ся обмовцеви. Дійшло Аіло Ао війни. Данило· ві.ц
платив ся Олексан.црови, спустошив белзьку землю і роз
бив загін Мстислава, висланий на' поміч ОлексаНАРРВИ. 
РОЗАратований Мстислав кликав уже половецького хана 
КО'fяна, та на щаств обмова викрила ся. ОлексаНАер пі
.цое.лав р,о Мстислава якогось Яна, котрий так НеСКЛЦНО 
став переА ним брехати, що Мстислав побачив обману. 
Тесть і зять помирили ся і Мстислав на знак Аружби 00-

.царував Данило ви незвичайного коня, оБАарував Дани

.лову жінку Анну,свою АОЧКУ. З того часу він уже не пе; 
речив ся з Данилом. 

ОАнак в Галичі не r.<інчили ся бучі. В 1226 р. ОАен 
боярин, Жирослав, наговорив боярам-товаришам, буцім 
Мстислав закликав свого тестя ·Котяна на те, щоби ви
бити бояр. Бояри повірили і скрили ся в карпатські гори, 
ВЇАкіль звістили Мстислава про се, що ім сказав Жирослав. 
Мстислав післав Ао них АУХОВНУ особу іменем Тимотея. 
Тимотей закляв ся переА бояр.ами, що князь нічого не 
зцумув проти .них і перший раз чув про се. Він вговорив 

бояр, щоби приїхали Ао Мстислава. Мстислав обличив ре
ре.ц ними Жиро слава і прогнав його вЇА себе. 

Наостанку бояри вспіли таки позбути ся Мстислава 
з Галича. Королевич Андрій, що йому Мстислав заручив 
свою АОЧКУ і вЇААав Перемишль, за ПЇАМОВОЮ боярина ее
мюнка утік до вітця і ПЇАводив його, щоби вЇАняв у Мсти
слава ГалИЧ. Бояри з СВОГО боку пре.цставляли королеви, 
що. вони не хотять Мстислава,а бажають АНАрея. Король 
J.Iішов З: Bii~CKOM у ГалИЧИНУ. Поляки з ВОЄВОАОЮ Пако
славомпомагали йому. Занявши Перемишль і Звениго
ро.ц, король не важив ся іхати в Галич. Король зачав за-
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бирати ГaAНUЬKi прнгороАН. Йому ВАало ся взяти Теребо
ВЛЮ, ТихомАЮ, та пЇА Кременцем ЙОГО Щбн.ли і він по
вернув назад АО ЗвеНИГОРОАа. Тут вийшов проти него 
Мстислав, вступив АО бою і розбив його. КороАЬ скоро 
втік Аомів. Мстислав зміркував, ЩО йому ГОАі Aoвme про
живати з боярами, і хотів вщати Галич Ааннлови, одиа
кож бояри СУАНслав і Гліб Зереміввич, що ГраАИ ТОАЇ ГО
ловну РОAlO міЖ боярами, цержали ЙОГО. "Ні тебе, ві Аа
НВАа не хотять бояри - ГОВОРНАИ вони, - ВіЦаА зару

чену АОЧКУ свою за королевича AНAPeJJ і пОС8АИ ЙОГО 
в Галичі вЇА него все можеш ЬзJIТВ Аого ·Н&ЗаА, КОАН за
хочеш, а відАасн Ааннлови.- по вік не БУАе тобі ГаАИЧаl~ 

Мстислав шанув8в усе вОАЮ землі і поступвв так, JlIt 

бажали сі АЮАН, ІВО булв ТОАі,ПО своїй силі, заступни

ками зеllAЇ. Мстислав ВЇААав АОЧКУ свою за ДНЩ>ея і з нею 
тако .. ГаАИЧ; а сам зцержав AAJI себе Понизе і ВіАіХаа 
в Торческ. Скоро жалував він свс;>вї легковірвости, бо Аа
нила ненавНАЇАИ тілько бояри, а простий ГаАНl&ькнА наріА 
бажав його. АізвавlПИ ся про се, МстисЛав через посла 
Ааннлового AeMJlHa niСАав таке цово Аанвлови: .Сину І 
згрішив я, не А8В тобі Галича". Гліб Зереміввич старав ся 
всїми СНА&МИ не АОПУСТНТИ Мстислава вQЇТИ ся з Аани
АОІІ і переАаТИ в руки його зеМАЮ і АЇм і АітН. 

СліАуючoro піCAJI того року (1228) МстиСАаВ умер: 
з Торческа поїхав він У Київ, заслаб в Аорозі і умер, 
успіВDlИ простригти ся схиму ПЇCAJI тодішнього звичаю 

набожних князів. ПїCAJI вісти ПОАЬСЬКОГО історика, тіло 

його похоронене було в Кивві в 1& е Р к В і сьв. Х р ест а. 
котру сам поклав. І) 

І) Нині сеі UePUH нема і lIonu.a МСТВСАав& незвісва. 



VII. 

~нязь Дани~о Ро~анови~ Галицький. 

в ХІІІ-їм Big,ї g,їлв ХОАа історичних ПОАЇЙ в ПЇВАенно
заЩній Руси ДОВГІ!Й час обертав ся коло личности Да
нила галиg,ького. Щоби зрозуміти значінв сеі личности 

в своїм часі, коиечно переглянути попередні ПО,/\1Ї в сім краю .. 
ПіВАенно-зах.іАна Русь, Галичииа, як у внутрішнім лці 

СВОГО ЖИТЯ, так і у звеРХlfИХ обставинах, находила св 

в таких условинах, при котрих усе більше слабла ЗВЯЗЬ, щО 

лучила її з іншими руськими землями. Хоч і тут не вга
сало почуте наРОАНоі суплемінкости з останними, та істо
рия вказувала ім рі_ні АОРОГИ: се бачимо вже в ХІІ-ім вiUї.. 

В Гали!.LЬКЇЙ землі . княжив АО 1188-0го р. РЇА Рости
слава Володимировича (внука Ярослава І.). ВолОА8Р. син 
Ростислава, по смерти нещасного Василька став ОАИНО
ким князем і переАаВ по собі (1141) власть синови свому 
ВоЛОАИмирови, котрого ЗВУТЬ звичайно 8oJ..ОАИІІИРКОМ. По. 
нім насліднв Ярослав, прозваний в пісні о полку Ігоревім 

,.Осьмомислом". Злучена в ОАНИХ руках галицька земля 
була АОВГО сеобї,/\на вЇ,/\ кня&Их усо6ИQЬ j" З8AЛJI щасли

вих условии своєї прироАИ нахОАила СЯ, в прИJtA2tAЇ 11.0 
інших руських земель, в g,витучім стані. ВлаСТЬ КIUIЖa зо
всім не мала тут монархічної сили. Князь був князем. 

після Аавної СЛОВJlНської ЇАеї; ВИАНО, 11&0 АаБні суспільні 
навички не змінили СЯ, коли руські КНJlзі завоювали сю 

хорватську землl6 і прилучили її АО загальної сИстеки 
РУСЬКИХ земель ПЇА властю 6АИного кнв.ого РОАУ. Князів, 
що управляли Галичем, вибирано і вони були зависимі 
вЇА віча. Та само віче було в руках богатих і сильних во
ЛОА8Рів земель - бояр. Вони, як вНАНО, вспіли так вивис
шити ся нц усею іншою верствою Н&рОАУ, що виключно 

ОРУАУвали справами землі. Мавмо тако. вісти прс» се, ІВО 
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люди незнатного роду ставали боярами, з ЧQГО можна до

думати ся, що галицька аристокра),&ия основувала ся не 

стілько на знатности родів, скілько ~a вдачі і богатстві. 
Галицькі князі були так зависимі від віча, що воно судило 
не тілько іх політичну діяльність, але й домашне житє. 

Таким способом, коли Ярослав не злюбив своєї жінки 
Ольги і взяв собі любовницю якусь Настасю, ГаАИчани не 
втерпіли такого сорому, спалили Настасю і спонукали 
князя жити з правою жінкою. Всі заходн Ярослава, щоби 
усунути свого правого сина і передати наслідство непра

вому, остали ся марними. Ярослав умер в 1187-ім році. 
Галичани, на перекір завіщаню, вигнали сего неправого 
сина, Олега, і наставили князем правого - Володимира. 
Та й сей князь справував ся не так як СЛЇД, отже попав 
ся за те під строгий суд віча; був се пяниця, що не лю
бив дорадників, насилував чужі жінки і дочки, взяв собі 

за жінку попадю від живого чоловіка і придбав з нею 

двох синів. Галичани так розлютили ся, що деякі хотіли 
взяти князя під сторожу і казнити ; іншіж домагали ся від 
него розводу з попадею і раяли йому вибрати жінку АО 

вподоби (після обичаю). Володимир. побояв ся за житє 
своєі любоі попаді і втік разом з нею і дітьми на Угор

щину, а Галичани закликали на його місце князя з сусід
ноі волинськоі землі - Романа Мстиславича 1) (1188). Ка
жуть, що сам Роман тайно дїлав у Галичі в свою користь, 
добиваючи ся вибору. Сей кня~ розумний і сильний во
лею, не довго вдержав ся в оо Галичі: король угорський 
Беля І., до котрого вдав ся прогнаний Володимир о поміч, 
замкнув тогож у башту, завоював Галич і посадив сина 
свого Андрея. Роман був приневолений утікати до свого 
ВОЛОАимира-Волинського. Успіхи Угрів піАмагала та обста
вина, що в самім Галичі утворило ся сторонництво, котре 
г леділо собі вигід від угорськоі власти. Однако і володар
ство чужоземцїв не було там тривке; яко католики вони 

дуже скоро вспіли роздратувати нарід проти себе зневагою 

православної віри. Володимир утїк тимчасом із свого за-

І) Внука київського ~нязя І.,яслава Мстиславича, звісного в iCTO~ 
риї своею завзятою борбою С!1ершу 3 СУЗАальцями, а потім з Юривм 
Аовгоруким. РіА Романів ПОХОАИВ віА Мстислава, старшого Моно
махового сина. 
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l1еРТIІ і з помогою ПОЛЬСЬКОГО короля Казимира ,Справе
АЛИВОГО ЗНОВ заволодїв Галичем 1190 р. Чуючи ся дуже 
непевним у своїмположеню,. удав ся Володимир до суз

~льського князя Всеволода і віддав ся під його зверх
ність, обіцююч" бути в його волї З усїм Галичем. Тим 
спосоБО~1 заводила ся, як здає ся, тїсна звязь між проти

положеними українами тодїшнього руського сьвіта; однак 

ся поява не мала нїяких тривких наслїдків, бо й відносини 

між руськими князями не були тривкі. По смерти Володи
мира Роман вже не вільним вибором, а з помогою польського 
війська і оружя добув собі знов Галич в 1198-ім ,році. 

ПіСЛIІ звістки польського письменника Кадлубка Ро
ман жорстоко відомстив своїм неприхильникам у Галичі: він 
четвертував їх, розстрілював, закопував живцем у землю 

і казнив іншими видуманими муками, а тих, що змогли 

утечи, закликував вернутись, обіцюючи всїлякі ласки. Ко
лиж деякі вернули ся, то Роман спершу додержував да
ного слова і обсипував ласками і милостями легковірних, 

опісля ж винаходив приключки, щоби їх обвинити в чім 
небудь і передавав мученичій казни. "Не подусивщи пчіА, 

не їсти-меш меду", примовляв Роман. Він нагнав такого 
страху Галичанам, що они просили польського короля, щоби 
він сам ними орудував або через своїх намісників. Усі ті 
вісти про лютість Романа находять ся виключно у по~ь
ського історика та не зустрічаємо іх в руських ліТОПИСІІХ, 

котрі Романа поетично зображають удатним богатирем, 
а страшним, як Мономах, тілько для невірних чужоземців. 
"Він ходив після заповіднй Божи){ - говорить про него русь
кий ровесник, - поборював поганців, КИАав ся на них як 

лев, гнївний як рись, занапащував як КРОКОАИЛЬ, пролітав 

по іх землі як орел ... " І АЇЙСНО сей князь і в інших слу
чаях показав свою силу і діяльність. По Аовгій боротьбі 
й усобицях у київській Руси, він наостанку успокоів 
ЇЇ і у'Аержав на якийсь час в своїй власти; сам він не став 
київськнм князем, тілько посаАИВ у Києві своїм піАРУЧ~И~ 
ком племянника. Нераз поборював він Половців, Ятвягів 
Литву. 1) Багато ще можна було спо.цївати ся ві.ц такого 

1) У польсько-литовських істориків зберегло ся оповіАанв, БУAJ>ТО 
він запрягав побіАжених Литовців АО плугів, заставляв іх витинати 

l;ОСІО)!АРІП. ІСТОРШІ УКР АЇНП в жптвписях. 
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КIUIЗJI AAJI ДОАі Піценноі Руси. Та в 1205-їм р. Роман ПО~ 
сварив а з ПОЛЬСЬКИМ князем Лешком і ПОАЯГ в бою 
ПЇА Завихвостом. 

Роман АИШИВ ПО собі МОАОАУ ЦОВУ з МaJ\ОJ\Їтними 
синами. Старшому ДаниАови було ТОАЇ чотири РОКИ, а мо
J\ОАШВЙ 8аСИАЬКО був ще на РУКах няньки. 

Зразу Галичани признали князем старшого сина Ро
манового і кляли а вірно стерегти його. Але немоВЛJIТКУ 
зовсім не моzиа було удержати а в такіЯ неспокійній 
зеllAЇ. Г8J\И1IИна бум дуже лакомим куском, ЯК для русь
ких кwrзїв, так і ДЛJI чужоПАемінних сусіАів,. а галицькі 
бояри не визаачали ся постійностю, були АаСЇ на вигоАИ 
і не всі мог АН АЮбити Романів РіА. СтaJ\И Аобивати а 
о Галичину оАИі за АРУГИІІІИ. Спершу бажав нею заволО
діти oтew- першої Романової жінки, князь Рурик Рости
САаВич київський. КОАИ ПОАОвці, котрих закликав Рурик, 
збурИJ\И Київ способом варварським, заманив був Роман 
тогож Рурика Ао себе на раду і постриг його В монастирі. 
Тепер той сам Рурик, почувши, що Романа нема на сьвіті, 
зияв з себе чериечу одїж, зібрав свою КИЇВСЬКУ АРУ

жину, найняв ПОАовців і метнув а на ГaJ\ИЧ. Вдова Ро
манова ВAaJ\8 а під захист побратима і Аруга вї покій

ного ЧОАОвіка. Сей побратим був перше супротивником 
Романа- toA-сак угорський королевич АНАРій, що ко
AllСЬ то разом із своїм вітцем прогнав ЙОГО ~ Галича; 

опіCJUf кОАИ Роман ВАРуге завОАОДЇВ Г8АИЧеlll, вони по
.-рУZИJ\И а, назвали ся побратимами і постанОВИАН між 

собою такУ УГОАУ: КОАИ хто З них умре скорше, то АРу
ГИА мав Абати про Аого семю. 

АЩРіА тілько що одержав угорську корону і не за

був свовї обiv.янки, А8НОЇ Романови. Він, побачивши ся 
з IСВJlГинею в СЯНОКУ і ПРИГОJ\убивши АанИJ\8 ЯК рі.цного 
сина, А8В йому військо на поміч против Рурика. Рурик утік 
назад Ао Кивва. 

ліСИ і JIIP8IWIТII aeм.uo і буАЬТО а тоі ПрlIЧИIUI про вero ва Руси 
СКАаАа СІІ ПОСАОВJIWI: "3Ае Рокане робиш, ЩО Литвином ореш·. 
O,AII8IC та вicrь переказава вае в XIV-iм ВЇQJ~ бі.а.ьш JIX 300 літ по 
Романі, не ааслyry& ВЇUoЇ історвчвоі вірн, ТIIJI бі.u.mе, ЩО у Руси
нів тоroчасввх, котрі ,4ВВІІАИ CJI ва Литву, JlКO ва вором.. не мог Аа 
....... тв CJI ПОСАОВJqIJI, 1)10 ГУАВАа стporicТlt Романову нц ворогами. 
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. Та САіАуІОЧОro року семі Романовій грозило нове 
,l\ИХО. В Чернигові зібрав ся княжнА зізд: зійшли ся на 

раду потомки Олега чернигівського; Ао них пристав смо
ленський князь з синами; вони рішили наняти Половців 

і Яти добувати галицьку землю. По дорозі пристав до них 

Рурик З синами і племянниками, і підняв з собою Берен
дПв,l) що жили В киівській землі. Союзники вступили 

в рцу також з Поляками, з котрими ще Галич~и не за
ключили супокою по Романовій смерти. ВАова знов уАаЛа 
ся до АНдрея, та нім з Угорщини присniлa поміч, вона 
побачила ся в такім положеню, що оставати на місці зАа
вал0 ся небезпечно. З оАного боку, Русини і Половw, 
З ДРУГОГО - Поляки, та й сам Галич зворушив ся, і ба
гато в Галичі було таких, по котрих можна було споді
вати ся, щО її ВидаАуть разом з АЇтьми. Вона втікла 
з дітьми У ВОЛОАИмир-Волинський, в спцщину свого чо
ловіка. Галичани розділили ся на сторонництва. Верх в Га
личі взяв тоді боярин ВОЛОДИСАав: КОЛИ вигнав Яого ко
лись то Роман, проживав він у сіверськіЯ землі, спізиав 
ся з тамошними князями Ігоревичами і тепер поранв Га
личанам заклИкати іх на князюваИ6. Ігоревичі були тоді 
в сім війську, що йшлО на Галич; колиж одержали запро
сини, СКРИЛИ ся з союзного стану і ЯВИЛИ ся в Галичі. 
Найстаршого брата Володимира Ігоревича посадили на га
лицькім столї; другому братови Романови дали Звениго
род. Оставав ся третіЯ брат СьвятоСАав, без місця. Тоді 
Ігоревичі післ8ЛИ якогось попа у Володимир-Волинський 

з такою річю до Володимирців: "Видайте нам Романови
чів і прийміть князем Сьвятослава, - а то г6РОАа вашого на 
сьвітї не БУАе!" Володимирці, почувши се, так РОЗЛЮТИЛИ 
ся, ЩО хотіли вбити попа, присланого до них з тою преАЛО

гою. Наltшли ся однак розумні, що сказали: не можна вби
вати посла. Але сі розумні ГОВОРИЛИ так задля того, ЩО 
готові були сповнити бажане Ігоревичів. КНягиня ,АовiJ!ала 
ся про се і порадивши ся з боярином Мирославом, дядьком 
Даниловим, УТЇкла потай з ГОРОАа в ночі через стінниА 
отвір, бо бояла ся вийти воротами. Мирослав ніс Аанила,. 

І) Вітка тypKOMaHCbICoro племени, близька Торкам, Иеченігам. 

Чорним Клобукам. 
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нянька Васил~ка. З ними був ще якийсь сьвященик. Втї
КЛИ вони Ао Лешка, вімавали ся під охорону чоловіка, 

котрого ще уВ'ажано іх ворогом. Польський князь приняв 

іх з рицарською великодушностю j княгиню з ВаСИАЬКОМ 
лишив у себе, а Данила· з польським бояринuм Вячесла
вом Лисим вислав до Андрея угорського і велів так ска
зати: "Я не памятаю лютости Романа, а ти був його дру
гом j ти кляв ся обороняти іх j вони тепер на вигнаню: 

ХОАімо, вернемо ім батьківщину І" 
ОАнакож Лешко на ділі показав для Романовичів 

менше прихильности як в сл6вах: правда, він вигнав з .во
лодимира Сьвятослава Ігоревича, що приіхав сюди після 
утечі княгині, але вімав князю ван є не дітям Романовим, 
тілько рідному племянникови Романовому Олександрови 
ВсеВОЛОАОВИЧУ, бо Лешко мав за жінку його дочку Гре

миславу. Василька пустив Лешко з материю в БереСТ6. Бе
рестяни самі випросили його собі князем, були вдоволені 

і говорили, що "вони мовби бачили у себе великого 
Романа". . 

Андрій угорський після утечі вдови Романової розсу

див, що не можна вдержати Данила на княжім стільци 
і не ставав на перепоні Ігоревичам, що засіли в Галичі. 
Та Ігоревичі самі скоро посварили ся за свою добичу: Роман 

Ігоревич з помочю АРУГОГО брата свого вигнав третього, 
Володимира, і заволодів Галичем. Опісля ж по приказу 
Андрея угорський воєвода Венедикт Бора спіймав Романа 

в купелі, відослав 8 Угорщину і став сам орудувати Гали
чем. Незабавки Венедикт роздратував Галичан всякими 
силуванями і своєю розпустою так, що на поклик Гали
чан знов явили ся Ігоревичі, прогнали Венедикта і розді
лили між собdю Галичину j та сим разом вже не пере
чили ся так як перше і відступили князюванє в Галичі 
найстаршому зпосеред себе, братови Володимирови. Тоді 
.Аумаючи зміцнити свою власть, Ігоревичі задУМaJI.И вигу
бити тих бояр, котрі своєю змінчивостю здавали ся ім 

небезпечними. Хитрі замисли над деякими удали ся, та 
між призначеними на смерть був іх колишній добродій 
боярин Володислав, з котрого ласки вони стали князями 
в тій землі. Володислав в пору дізнав ся про лихо, що 
йому грозило, вспів утечи з іншими боярами до Андрея 
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і просив тепер на княжий столець в ГалиЧІ Данила, що 
проживав у короля угорського. Король дав Данилови на 

помогу військо. Насамперед піддав ся Перемишль і видав 

Сьвятослава Ігоревича. Звенигород боронив ся але піддав 
ся, після того як спіймали на мості Романа Ігоревича, що 
відтам утік. Князь Володимир Ігоревич щасливо утік 
з Галича. Молоденького Данила посадили на батьківськім 
столі. 

Полонених Ігоревичів осудили народним судом і пові
сили - подія, що виходила з ряду звичайних подій на 

тогочасній Руси. 

Малолітний Данило не довго міг удержати ся посеред 
бояр, що хотіли орудувати в його імени. В Галич прибула 
мати Данилова, котроі він не пізнав по довгій розлуці. 
Бояри скоро ії виправили з боязни, щоби вона не відняла 
ім власти. Коли Данило з плачем кинув ся за матерю, 
оден з них ухопив за поводи його коня. Роздратований хло
пець ударив мечем коня· і ранив. Мати сама вирвала з його 
рук меч і вговорила його, щоби лишив ся в· Галичі, а сама 

поіхала в Белз. 

Почув· про се король Андрій; поспішив з військом 
і привіз назад матір Данилову в Галич, а боярина Воло
дислава, що найбільш причинив ся до ві вигнаня, взяв 

з собою закованого в Угорщину. Та ледво що Андрій віА
далив ся, бояри знов змовили ся проти Данила і прикли
кали на княжий столець пересопницького князя Мстислава. 
Данило був приневолений утікати. Андрій сим разо'м не 
міг вже помогти йому, бо тоді в самій Угорщині вчинило 

ся заворушенє, що стояло житя королевоі. 

Прикликаний Мстислав пересопиицький своєю. чер~ 
гою не всидів у Галичі. З Угорщини прибув. BO-1\ОДИСЛав., 
котрого визволив Андрій і тоді в ГалИЧІ, по недавній казни 
князів, стала ся подія, також не бувала на Руси, відколИ 
панував Руриків дім: боярин Володислав, що не був кня
жого роду, назвав ся князем у Галичі. ОЮlак "o~y ке 
було суджено розпочати нового княжого роду. Лешко 
став по стороні Данила, вигнав Володислава з КНJl3ЮВаня 
і увязнив його. Володислав умер у заперті. Галич лишив 
ся без володаря. 
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3Аавало СJI тоді, що ні Аанилови і JriJlKOMY іншому 
руському КНJlзеви не можна СИАЇТИ в сім неспокїАнїм г6-

роАЇ. Лешко pёUlB АнАревви пос3Аити там М8Ло.літного 
сниа AfiAPe6вoro Кольомана, заручивши ЙОГО з триАітною 
АОЧХОЮ Лешка Салоli:ією. Се АЇЛО зложив воєвода Па
кОСАаВ, Ч!О АОСИ показував CJI прихильним Романовій ро
АНні. Щоби ВАОВОЛИТИ Романовичів, ВЇАобра~ насліАНИЙ 
Романів УАЇЛ ВоЛQAИМИР в Олександра белзького і від.Аано 
Даиилови (1214), котрого ба.али мати КНJlзем і ВOJ\ОАИ
мврсьхі бо.ири. Таким способом була тепер в рухах Аа
нила значна часть Волині. Г6роАН: KaMJlHeQb, ТИХОМЛJl 
і Перемиль припали Романовичам. 

З того часу Аанило на довго ВТраТив Галич. Ним 
заВОАQAЇВ Мстислав У ,Аатний, котрий віААав за Аанила 
АОЧХУ свою Анну.1) 

Данило займив ПЇА свою власть волинську зеllЛIO 
і повернув ВЇА По.л.икїв Берестє, Угровеск, Верещии, СТСЩІ6, 
KolIЇв і цілу так звану ТОАЇ .Украіну", т. 6. часть Волині, 
що притикала Ао Польщі лївобіч Буга. Наслі'.АкО. того 
повстала війна,. в котру. мимохіть впутав CJI Мстислав 
у ,АаТНИЙ. Хоч вона спершу вела CJI неВ,АаЧНО AJUI данила 
j Мстислава, та край зaнJlТИЙ Аанилом, все таки остав 
при нім. 

Опіcлs Данило помирив CJI З Лешком і обернув CJI на 
ОАексан,Ара белзького, що віАступив віА него ПЇАчас обо
рони Галича і ВСJlICИМИ способами шкоАНВ йому. за віро
ло.ність КИJlЗJl піcлs тодішних ПОГЛJI,AЇВ повинна була ВЇА

ПОВіАаТИ Аого зеllЛJl. Данило і Василько напали на Белз 
в ночі і вчинили там страшенне спустошенв. В пам.ити на
селенців АОВГО зцержала СJI та ніч пЇА назвою "злої ночи". 
На просьбу Мстислава Аанило Ааа спокій ОлексанАРОВИ. 

В 1224-ім р. Данило разом з іншими КНJlЗJlМИ мав 
участь в страшній AЛJI Русинів битві НЦ Калкою, боров 
CJI по рицареки і АЇстав рану в гру АН. Він так занJlВ CJI 

тою битвою, ЩО ДОВГО не замічав свові рани і замітив 

її аж тоАЇ, коли утік і став пити. 

Вернувши домів і ВИХОАНвши СJl З ран, Аанило знов 
УЗJlВ ся розширювати свою державу. Князь Мстислав пе-

І) r А. &ИТ8ПИСЬ МСТИс.\ава У Аатного. 



- 135-

ресопни!!ький, волоJ,UiР Лу!!ка, віддав Данилови свою бать
ківщину, поручивши йому сина, ЩО незабаром умер. Луц
J(OM поспішив заволодіти Ярослав, син стрийного брата 

Романа lнгваря, що колисьто князював у Лу!!ку. Данило 
,хав на прощі в Жидичин і зустрів Ярослава Інгваревича 
на дорозі. Бояри раяли спіймати його. Данило з гнівом 

відкинув такий хитрий спосіб: "Я іду на прощі - сего 
не вдію", відповів він. Та вернувши· у Володимир пїслав 
він своіх бояр у Лу!!к. Вони спіймали Ярослава, а потім 
заняли Луцк. Данило дав вцравдї в іншім міс!!ї уділ Яро
славови, однак вже яко свому підручникови. В тім часі 
відняв Димило в него Дорогобуж, а в пинських князів -
Чарторийск і полонив синів ПИНСЬКОГО князя Ростислава. 
В усіх тих справах поступав згідно з Васильком, з котрим. 
ціле аИТ6 не розлучав ся і не розділяв ся - прнмір Ауае 

ріАкий в істор .. і руських князів. 
В 1228 р., по смерти Мстислава'у АаТНОГО, Даиило за

ИJlВ Понизв. 
Таке вивисшеН6 Данила викликало проти иего цілий 

союз руських князів. Ростислав пииський сеРАМВ ся иа 
вего за забор Чарторийска, за полон синів і підмоВ.I\JIВ 
проти него Володимира Руриковича; сеА знов пзмятав, як 
Роман насильно постриг його вітця. Ао союза прилучили 
ся чернигівські і сіверські князі. Але Данило Аізнав ся 
про се в час і прикликав Ляхів, котрим гетьманував при

хильиий йому ВоввоА3 Пакослав. Союзні князі 0С3АИ.І\ІІ 
Камянець і нічого не могли ВАїяти, тим більше що при
кликаний на поміч князь ПO.l\овецьКИЙ Котяи перейшов на 
сторону Аанила. Вонн булн приневолеиі вW:тyпити. Аа
ВИАО пігнав ся за ними, та київські і чериигівські бояри 

приїхали АО него вЇА своіх КНJlзів і вговоряли ЙОГО, щоби 

помирив ся. Тим способоll АаниАо ЗИИlJ&ИВ усі замиCJUI 
противників і сей успіх ще більше ПЇАНяв його П0сере4 
руських КНJIзів; не тіАько всі AUНi краї ОСТ8АИ СJl іІІ, &Ае 
А пинські КНJIзі стали його піАрJЧНИІСаІІИ, а Волo.utмвр 
Рурикович З ТОГО часу виступав постіlbпUl АРУГОІІ і союз
ХО" АаIlll.Aa. 

В 1229 р. убlWl. В ПОЛЬІВЇ Аанилового СОI03JllПC& 
Аeшu. Аанило виправив CJI ПОllaraти братоВІІ ЙОГО КОН
р8А0.. проти 80.А0АисАава (КНJIЗJI ODОАIlCЬКОІ'О) і .АІІІІІІІ8 
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підручника свого князя пинського, щоби беріг украін во-· 
линських від нападу Ятвягів. Русини заАшли в глубину 

Польщі так далеко, як ще ніколи не заходили; вони ра

зом з КОНР8J10ВИМИ сторонниками облягли Каліш і маАже 
без бою приневолили Аого здати ся Конрадови. Тоді Ру
сини і Поляки заключили між собою таку умову: "Коли 
між ними будуть в будучині усобиці, то Русини не повннні 
братн в полон польських простих люди А (челяди), а Поляки 
- руських." 

Вертаючи з того походу, почув Данило, що боярин 
Судислав, котриА володів у Галичі іменем королевича, ду
мав покористувати ся тим, що Данило зайшов так далеко 

в Польщу, і в Аого неприяві хотів заняти Понизє. Але ледво 

Судислав вийшов з Галича, невдоволені ним Галичани ви
слали посольство до Данила і просили, щоби прийшов до 
них як можна найскорше, поки не вернув ся Судислав. 

Данило виправив проти Судислава тисяцького Демяна 
з віі:іськом, щоби задер~ував його, а сам з великою дру
жиною поспішив на поклик Галичан, щоби випередити Су
дислава, і на третій день добив ся до Галича. Та хоч як 

спішив ся Данило, Судислав зміг ухилитн ся від зу~трічи 
з Демяном і скорше від Данила війшов у Галич 7а зачинив 

ся в нім. Данилови довело ся добувати Г алича облогою. 
На щастє Данило вспів заволодІТи загородним двором 
Судислава і найшов там багато засобів для війська: тим 

способом міг він рішити ся на довшу облогу. Він розло

жив ся станом в Углиничах, на другім боцІ Дністра. Ти
сяцький Демян і старець Мирослав привели до него кіль
кох бояр галицькоі землі, щО СКЛОНИАИ ся на його сто

рону; прибули до него сьвіжі сили з волинської землі. 

Данилови треба було перейти на другиА берег, щоби 

окружити город. Осаджені старали ся не допустити Ііого 
до того, випадали з города і били ся на леді; але тоді 

пустила ся на ріці крига; нараз Семюнко, котрого ровес
ник з виду порівнює з червоним лисом, запалив міст на 

Дністрі, щоби спинити перехід Данила через 'ріку. На 
щастє Данила' пожар загас при самім кінці мосту. Данило 
із скріпленим військом перейшов ріку і обляг город з усіх 

сторін. 'Fимчасом на його поклик збігав ся до него. нарід 
з г~лицькоі ::Іемлі від Боброка до Ушиці і Прута. Очеви-
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дячки земля була за Данилом. Се СПQ.Нукало обложенців 
здати ся. Дани.l\О війшов у город. Памятаючи про давну 
дружбу з угорським королем Андреєм, він 'пустив коро

левича свояка свого домів і сам відпровадив його до 

Дністра. З королеВИt[ем утік і Су дислав. Нарід кидав на 

него каміня і кричав: "Геть, геть, бунтовниче землі!" Ta~ 
ким способом Данила до довгих літах неприяви знов 

узнали князем у городі, відкіль його були вигнали ще 

дитиною. 

Видаленє королевича було вразливе для угорськоі 

чести. Судислав запопадливо підмовляв Угрів, щоби від
били втрачений Галич. І справді, син Андрея, Беля, зібрав 
дуже ·велике війско і пішов через Карпати. Та тут почали· 
падати непер(ривні дощі. Коні стрягли в болоті, люди по

кидали коний і пробирали ся високими місцями. З вели
ким трудом дістали ся вони до Галича. Данила там не 

було; він перед тим вийшов з города, щоби закликати на 

поміч Поляків і хана половець кого Котяна, а в Галичі ли
шив тисяцького Демяна. Угорський посол підіхав до го
рода і голосно кликнув до Галичан: "Люде галицькі! Вас 
каже звістити угорський король: не слухайте Демяна ; най 
Данило не надіє ся на Бога і своі сили. Стілько країв 
підбив наш король, то й Галич не вдержить ся проти него!" 
Демян держав ся сильно; Галичани стояли за Данилом: 

Данило вже підходив до Галича з зібраним віЙском. Тимча .. 
сом дощі не переставали, Уграм від ненастанної вохкости 
облетіла обув, появили ся хороби і помір. Інші вмирали, 

сидячи на кони, інші знов - при розложених ватрах ; 
деякі спускали духа, підносячи шматок мяса до губ ... Від 
дощів сильно вилляв Дністер. "Злу ігру заграв він Уграм", 
- говорили ровеСНИI<И. Король зняв. облогу і пішов над 

Прут. Дощі прослїдували його. Угри гинули на дорозі. 

Та ледво що через непогоду позбув ся Данило воро
гів, аж тут знов стали проти него в самім Галичі KYBa'l''f 

боярські коромоли. До сего дав привід боярам і піJl. ,
вляв іх той сам Олександер белзький, постійний таЦь й 
ворог Данилів. Бояри так невважливо обходили ся з кня-· 

зями, що одного разу на бенкеті якийсь боярин залив. 

Данилови лице вином. Данило стерпів се. Вслід за тим 
от-що склало ся. На зборі бояр Василько жартобливо 
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виняв меч на одного, названого в літописи "слугою КОРО

.А~вс.оким·. Сей ухопив за щит. Бояри опіСЛIІ повтікали. 
Князі ЗАИвували ся тим побігом, не знаючи, ЩО се зна
чить. По якімсь часі, коли Василько поіхав У ВОЛОАИмир, 
ОАНн боярин Пилип, запрошував Данила до себе на бен
кет у Вишню. Данило поїхав, o,ItНaK на дорозі зустрів його 
післанqь Демяна з такими словами: "Не ідь, княже, на 
бенкет І боярин Пилип з князем ОлексаНАрам хотять тебе 
вбити •.. " Данило вернув ся. Говорили, неначеб то бояри 
Молибоговичі, за пїдмовою Олександра белзького, нара
рли ся вчинити пожар, щоби в заколоті убити Романо
вичів; та пригода з Васильком навела на них пер~страх, 
що Романовичі дізнали ся про змову, і тому й розбігли 
ся. Васи.лько, по приказу Данила, заняв Белз, уділ Олек
сандра, а niсланиА СЇАельничий його, Іван Михайлович, 
спіймав Молибоговичів з іх спільниками, всего 28 людий. 
Аанило простив іХ; мабуть докази були НеАостаточні 
і все обмежало ся піАзорам. 

Ве..\икодушність не помогла Данилови. Дізнав ся він, 
що бояри знов ЗМОВЛЯJQТЬ ся прати него з Олександром. 
Данило з вісімн8ЙЦЯТЮ вірними "отроками" зібрав віче 
і спитав Галичан: "Хочете мені бути вірними? Я піду на 
ворогів моїх І" Усі закричали: "Ми вірні Богови і тобі, 
господине І" Сотський Микула навів тут примовку Романа, 
Аанилового вітgя: "Не ПОДУСИВШИ пчіл, не істи-меш меду". 
Данило пішов у Перемишль, але ті, що йшли, не були 
АіАсНо йому вірні. Князь Олександер з боярами вже вспів 
утечи иа Угри, Ае ЖА8В його СУАИслав. за іх намовою, 
король АвАрій з синами, Белею і АНАревм, виступили на 
Галич .. Боярин ДавНА Вишатич, за намовою свові тещі 
прихильноі СУАИславови, ВИ,Аав королеви Ярослав. Відтак 
АругиА боярин, Климята, післаний З військом проти Угрів, 
ПіААаВ ся ворогам; за ним стали А інші бояри зрад

никами. 

Данило був приневолений покинути Галич і УАав ся 
Ао Кивва, щоби дістати війська У свого союзника, киівсь
кого IOIJIЗJI ВоЛОАИМИра, а король ОС8АИв знов сина СВОГО 
АвАреJl В Галичі, - та не на АОВГО. Данило з ВОЛОАМмиром 
киіВСЬКИМ і ПОЛОВQJlМИ АВічи розбив Угрів і пішов прямо 

на Г8АНЧ. Боари, ВНАЯчи що успіх клонить ся на сторону 
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Ааиила, СТаАИ переХОАИТИ Ао него. Перший приклад Аав 
боярин Г лїб Зереміввич. Данило оБАаскавив їх, роздавав 
їм волости і Аумав хоч на час ПРИЄАнати іх АЛИ себе. Князь 

Олександер белзы<ий вi.!tступиВ Угрів, пристав Ао Данила 
і випросив У него прощеня. Данило 06Аяг Галич; стояв 
ПіА ним 9· неДіль. АОЖИДаючи заморози, коли можна бу Ае 
перейти Дністер по ЛеАі. Обложенці стали ГОЛОАувати. 
СУАИСЛ8ВОви, що був з королевичем. повело ся звести хи
трого ОлекCёUЦpа. Князь ОлексаИАер, приманеиий обі!&ян
хами, що АЇстане Галич, пристав був неА8ВНО Ао Данила, 
а тепер знов Зр8АИв ЙОГО і перейшов АО обложеqів. Та 
обложенцям вЇА того не полекшало. Королевич Alцpій 
умер в облозі. Тоді всі Галичани рішили на вічу прикли
кати Данила і ОАен з давних ворогів його, Семюнка Чер

воний, виїхав до Данила просити ЙОГО в г6РОА. СУАИслав 
і князь ОлексанАер змогли втекти: СУАИслав - 11.0 Угор, 
а ОлeJCC8IIiJ.ер хотів ГЛеАіти захисту в тестя свого, кювсь
хого КНЯЗЯ, та Данило гнав за ним три АНі' і три ночи, не 
..д~иnляючи, '- щнав ЙОГО у Полонного і спіймав у Хо
мореюм лісі. Не звісно, що вдїяв Данило з тим чолові
ком, що так нечесно поступав з ним багато разів - та 
,з того часу імеlіИ ЙОГО не ЗГ8АУЮТЬ у літописах. 

В тіМ часі ПОЯВЛЯЮТЬ ся в нашій істориї МИМОХQAОМ 
загцочні і доси необяснені Бологовські князі, ЩО воло

АЇЛи берегами Бога. Про сей край не стрічаємо в літопи
сих вістий про ,давні по,діі і годі вwадати ПОХОАЖеня сих 

князів у розвітвленю Рурикового АОМУ. З того отже ВНАНО, 
щО се були князі інших Аавних РОАЇв, ЩО лишили ся не
ЗаАежними від Рурикови.рв. В тім переконує нас також ее, 
JИО сам Данило в переговорах про них з Поляками нази
вав їх "осібними" князями. Занявmи Понизв, Данило хотів 
ml1.ЧИНИТИ їх своій власти; вони були все його против

ииками і при кож.дім случаю ставали по неприятель

сьЮм боці. 
Позбувши ся Угрів, Данило був приневолений ще 

,довго боРОТИ ся з РУСЬКИМИ князями за Галич. :r оді як 
київський князь ВОЛОДИМИР помагав Данилови, чернигів
ський князь Мих~о злучив ся з Бологовськими князями, 
напав нз. Київщину і пWАшов під Киів. Данило поспішив 
на вЇАсіч союзника. Чотири місяці разом з ВОЛОАИІІИРОМ 
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Руриковичем воював він че-рнигівську землю і, вертаючи 

назад через Полїсє, дізнав ся, що вороги його навели 

Половцїв на Київщину. Військо Данилове було дуже вто
млене і старий Мирослав, що виховував його, відрадив 

йому йти Jla них. Навіть сам князь київський подїляв 

гадку старця; та вірний собі Данило сказав їм: "Воя
кови, що кинув ся до бою, годить ся або побороти або 

полягти. Чи не казав я вам перше сам, що треба дати 
відпочити втомленому війську? А тепер нїчого бояти ся f 
Ідїмо!" У Торческа наступив крівавий бій (в 1234 р.). Да
нило боров ся завзято, поки під ним не вбили гнїдого 

його коня. Його вояки стали втїкати; сам Данило був 
приневолений удати ся за ними. Київського князя і Ми
рослава взяли в полон. Лїтописець приписує се нещастє 
тайній зраді бояр Молибоговичів. 

Коли галицькі бояри дізнали ся про нещастє Данила, 
прикликали на князюванє Михайла чернигівського і сей 
заняв Галич. Мимо' добродушности Данила, галицькі бояри 
не могли його нїяк полюбити. Вони бачили в нїм князя, 

котрий зараз зломить їх силу, як тілько утвердить ся, 

і се будо тим лекше, що простий нарід був Данилови при

хильний. Бояри, забравши ь свої руки цїлу Галичину, по
дїлили між собою всї доходи і бажали лучше бути або 

зовсїм без князя, або мати такого, щоби був зовсїм в їх 

руках. Але й того і сего годї їм було добитися, тому що 
хоч усї вони й цінили свою станову потужність, та жили 

між собою незгідливо. Один гнобив і штовхав другого; 
в КОждогО були свої вигляди, і тому один бажав того 

князя, другий - іншого; кождий надїяв ся З підмогою 

князя вивисшити ся понад своїх суперників. 

Михайло не довго вдержав ся в Галичі. Відїхав він 

у своїх справах у Київ і лишив у Галичі сина свого Рости
слава (1235). Данило був під той час у Холмі, що сам за
ложив, аж тут прийшла до него вість з Галича, що Ми

хайло виїхав з города і Галичани бажають Данила. Про
стим на,селенцям безмірно накучили ся боярські чвари 

і вони твердо рішили ся не піддавати сг. більше намові 
бояр, а держати ся сильно Данила для власної користи. 
Данило сьміло відїхав під Галич. Населенцї стояли вата
гдЮ на стїнї. Данило звернув ся до них: ,,0 мужі галицькі, 
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чи довго ще терпіти - мете владу чужоплемінних кня

зів 7" У сі вони в оден голос закричали: "ее наш воло
дар, Богом даний!" - "І всі - говорить лїтописець
пустили ся до него як пчоли до матки". Єпископ Артемій 
і дворський!) Григори й спершу здержували нарід, та по

бачивши, що нічого не вдіють, із слезами на очах, і - по 

словам тогож літописця - "усьміхаючись і облизуючи 
губи", вийшли до князя Данила, поклонили ся і сказали: 

"Прийди, княже Данило, прийми город!"· Данило війшов 
у город і заткнув знамя своє на німецьких воротах на знак 

побіди. Урочисто вступив він до церкви Богородиці і прий

няв стіл вітця свого. Бояри кланяли ся йому до ніг і про

сили прощеня : - "Ми згрішили - говорили вони, - чу

жого князя держали". - Данило відповів; "Я вас помилую, 
тілько в будучині так не чиніть, щоби з вами не було 

гірше." Ростислав утік на Угорщину. 

Таким робом Данило по довголітних трудах і нена
станній боротьбі став володарем всеі Галичини і Волині. 
Зрозумів він, що годі йому постійно пробувати в Галичі, 
і поселив ся в Холмі, що сам збудував. Одного разу; пе
ред тим, їздив Данило на лови, що так ними любував ся, 
і приїхав на місце, котре йому вельми вподобало ся. "Як 
зве ся се місце 7" спитав він. "Холм" - відповіли йому: 
"Нехай тут буде город Холм", сказяв він і присьвятив 
будучий город сьв. Іванови ЗЛОТОУСТОМУ, бо тодї кождий 

новий город присьвячувано якомусь сьвятому. Тут поклав 
він собі оселю і гарну церкву сьв: Івана. На його поклик 

стали сходити ся сюди населенці з. ріж них сторін. Тут 
власть Данилова була сильнійша і безпечнійша, не так 
як в старому городі; тут не було переказів, противних 

княжим поглядам. Всі діставали своі домівки по милости 
князя і тому були привязані дО него задля власних вигод. 
Перенестись із старого города в новий було тоді вигідним 
способом князеви задля супокою і безпеки. Тут міг він 
жити, окружений вірною дружиною, не страхаючи ся бо

ЯРСЬКl'Іх хитрощів, котрих труднО було устерегти ся, жи

вучи посеред бояр. 

І) Виборний ГОРОАСЬКИЙ управний УРЯА. 
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ВАастЬ Даним прОСТИраАа ся і на київську . зеllAlO ; 
на останку ЩцЧИНИВ він собі і сам Київ. Город сеА віАнJlВ 
був У 8оА0АИМИра Руриковича (що вмер 1236. р.) ЯроСАав 
СУЗАалЬСКнА; оniCAJI перехоАИВ З рук АО рук, а на останку 
заняв його ДанНАО, та БУАО се вже на переАОАНЇ страш
НОГО ПОТРJlсеНJI, що перевеРНУАО весь АаА руської істориі~ 

Вже Татари піА ПРОВОАОМ МОНГОАЬСького хана БатИJI, 
внука ЧИНІ'исханОВОГО, СПУСТОШНАи і завоюваАИ СхіАну 
Русь. Русини ВСЮАИ бороНКАИ ся ПО AlЩарськи: не ЗМВ 
ся ніоден ГОРОА. ні ОАен КНJlЗЬ; та оборона ся бум не

розумна і тому зовсім безуспішна. Перш усего в 1237 р. 
зовсім спустошено рязанську зеllJ\Ю. Всі ГОРОАН сеі зеll.AЇ 
знесено з накорінком; сторона ynyстіла, а тимчасом суз
даАЬСЬКО-ростовська зеМАЯ не ВИЗВОАЯАа її з J\ИX8 і ВСАЇА 
за нею ПОСТИГАа її така ДОАЯ. Татари СПaAНJ\И Москву (що 
ТОАЇ ще була ті.лько ПРИГОРОАОМ 8оА0АНмира) і виr:yБИАН 
в ніil старого А М8АОГО. Дня 7-го АЮТНJI 1238 ЗНеСАН і во
АОJVIМИр. Тут В соборніА gepui ЗГИНУАа РОАИна князя 
Юрия ВсеВОАОАОВИЧа, багато боJlР і народу. Татарські 
ПОАКИ РОЗСЇЯАИ ся ПО зеllJ\Ї, буpи.ut roроАН А села, ВСЮАИ 
вигуБАЯАН ..\ЮАНА. ДНЯ 4-го MapWl тогож року, князь ЮриА 
ВсеВОЛОАОВИЧ з іншими князями свовї зеllAЇ вступив в за
пеКАУ битву з Татарами на березі Ситн, та його там по
разили і вБИАИ. Спустошивши СхіАну .Русь, хотів БатиА іти 
на НОВГОРОА. та Арімучі Аіси і боАота не АОПУСТИЛН його. 

Татари збурНАИ тілько Торжок і повернули на ПОАУАНе. 
ВсюАН БатиА стрічав запеКАНА опір. МаАИй ГОРОА КозeлhCК 
боронив ся 7 НeJJ.ЇЛЬ, а КОАИ Татари його АобуАН, то про
АНАН В нїм СТЇЛЬко КРОВИ, що М8АOJ\ітниА тамошніА князь 
Василь ЗаАНВ ся кровю. В 1239 р. ВОНИ завЯАН і СПаАИЛН 
Чернигів і з6АИжаАН СЯ АО Києва. ПАемянник БатИя, MeHry
Тимур, АЮбував ся красою Києва з ПїСОЧНОГО городка на 
лівім боці Анїпра. Камінна стіна горішнього roРОА&, зза 
котрої МИГОТіли ПОЗОАочеНЇ верхи Десятинної gеркви~ 
сьв. Софіі і Михайлівського монастиря, QbBiцi- ger ЛJlні по
крівлі княжих теремів, на право в низу, АОАі Днїпром По
АЇА з МНОГИМИ церквами, на ліВ0 НикольськнА монастир. 
ВеАИчня Печерська обитель і ВНАуБJЩbкнА монастир, вiJцй
занl ВІА ГОРОJt8 і ОАен вЇА другого .q>iмучим Аісом, ~O 
оозкииув ся ПО крутій горі - от-що УМРНАО степового 
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хижака. Вислав· він у Київ послів, щоби домагати ся здачі. 
Послів убили. Завойовники відступили з наміром при~ти 
слїдуючого року і покарати Київлян. 

Під конець 1240 р. прибула страшна сила Батиєва 

і пере~шла мабуть ледом через Днїпро. Татарське пол
чище облягло горішнїй город (що займав місце нинїш
нього старого города). За ~oгo частию до ріки Либеди 
були обі~стя, певно тодї з накорінком знищені. На по

лудне в сторонї Ни кольського і Печерського монастиря 
був густи~ лїс. Лїтописець говорить, що полчище ворогів 
було так сильне, що в городї не можна було почути слова 
від скрипу телїг татарських, рику верблюдів і ржаня ко

ний. Батий почав свій приступ від Ляцьких воріт, що були 
"а південній сторонї. Татари день і ніч били пороками 
стїни і наостанку пробили їх. Київляни запекло боронили 
останків стїн, поки відтак Татари не збили їх із стїн 
і самі не війшли на стїни. Тодї Київляни стовпили ся коло 
Десятинної церкви і за одну ніч виставили около неї 
укріпленя. Коли заво.Йовники стали бурити і ті укріпленя, 

Киїпляни з своїм Ma~HOM, що хто вспів захопити, вдирали 
ся на верх церкви і відбивали ся відтіля до останку j на

конець під ними завалили ся церковні С'J'їни, після пере

казу лїтописця від тяготи, але правдоподібнїйше підбиті 
татарськими пороками. 

Про зруйнованє Подолу не маємо вістий, та неперечно, 

що цїлиі1 город Київ замінили тодї в розвалини. Можна 
також припустити, що значна часть населенцїв заздалегідь 

повтїкала, бо приходу Татар давно дожидали. 
Тисяцький Дмитро, що лишив ~oгo Данило в г6родї, 

дістав ся, цїлий ранени~, Татарам, та Батий велїв його 
пощадl~ТИ, мабуть для того, щоби покористувати ся· ШI~f 

при дальших походах. 

Завоііовничі полки Батиєві посунули ся від Києва на 

захід і нищили ~ ру~нували все по дорозї. Город Коло
дяжин (нинїшнїй Ладижин), проти прикладу інших руських 
городів здав ся добровільно, в надії що найде помилу

ванє. Однак Татари винищили в нїм усїх населенцїв, хотя 
часто в подібних случаях оказували звитяженим пощаду. 

Всї волинські городи лягли в звалищах; тілько Кремянець, 
розложений· на неприступній горі, не піддав ся Татарам. 

7 М. Костомарі. «Істор •• Украіни> 
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у Володимирі вигуб ..... ено всїх населенцїв що до' ноги. 
3 необачка нападені Русини ПОКИJJ,али свої оселі в горо
дах і селах, скривали ся в лїсах або втїкали, самі не зна

ючи куди. Данило був тодї в Угорщинї: ще· перед ~YT
кою про приближенє Татар він удяв ся на Угорщину, 
щоби ви сватати свого сина, та се йому сим разом не по

вело ся. Підчас його. неПРИЯ9И Татари зруйнували опу
стїлий Галич. Тисяцький Дмитро, бажаючи зберегти свою 
землю від дальшого спустошеня, вговорив Батия, щоби 
спішив на Угорщину, і представнв, що в противнім слу
чаю Угри й Німцї зберуть ся на него з великою силою. 
·ЗавоЙовники роздїлили ся на дві части: одні через Кар
пати пішли в Угорщину, другі через Польщу в Шлеск 
і Моравію, відкіля за три роки назад вернули в свої степи. 

Данило приїхав з Угорщини, а не знаючи, де нахо

дить ся його родина і брат, поїхав до Польщі. Там поба

чив ся він з княгинею і Васильком, що крили ся в Польщі 
перед Татарами.· Мазовецький князь Болеслав віддав про
гнанцям город Вишгород, де Данило доти пробув, поки 
не довідав ся, що Татар вже нема в його волости. 

Повертаючи· в свою землю, він хотів задержати ся 

в Дрогичинї, та намістник тамошній не пустив свЬго 
князя; відай був він у змові з боярами, котрі думали по

користувати ся загальною сумятицею, щоби знов розпо
чати свої хитрощі против князя. Данило поїхав тому 

з братом Васильком до Берестя, та не міг зближити· ся 
до города задля смороду з гниючих тїл. ·То само довело 
ся їм у Володимирі; там не стрітили вони нї одноі душі; 

всї церкви були наповнені купами трупів. Видно, що ЛЮДИ 
підчас нападу татарського г леділи захисту в церквах і там 

гинули. Довело ся Данилови відбудувати оселі і збирати 
розігнані останки людности. 

Т~мчасом галицькі бояри, захопивши в свої руки всю 
землю, думали правити нею самовільно. Та тепер вони 
вже не ЗГОДИЛИ ся з волею Данила. БQЯРИН Доброслав 
і Судич, попів внук, самовільно заняли Понизє, а Г риго
рий Василевич заволодів горішньою країною перемиською. 
Сі бояри від себе роздавали волости і доходи ріжним 
своїм підручникам ;та!< у Доброслава було ДВОХ підруч
H~кiB: Лазар Домажирич і· Івор Молибожич,· люди низь-
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кого роду (як ГОlSорить літописець), котрим сей боярин 
поручив КОЛОМІІЮ, що давала перш~ князеви дуже вели

кий дохід сОлию. На щастє Данила сї -бояри ворогували 

між собою і; ненавидячи князя, доносили йому одні на других. 
Таким робом Добrослав обжаловував перед Данилом Г риго
рия. Користую'lИ СЯ їх враждою, Данило не віРІІВ нї сему ні 

тому і казав сп:ї-і~.!ати обох і післав свого печатника Кирила 
списаТlI всі грабежі і надужитя бояр підчас їх управи. 

НеспокійНIІЙ, заДИJ)ИСТllіі син чеРІНІ гівського князя 

Ростислав Михаі1лович по черзї не переставав непокоїти 

Данила. Тоді, як Кирило оглядав ПОНІІЗЄ, РОСТllслав полу

чив СЯ З ІШЯЗЯМИ БОЛОГОВСЬКІІМИ і силкував ся заволо

діти Бакотою' в Понизю, та не вспів. За то Данило роз

правив ся з Бологовсы�мии КНЯЗЯМИ, ЩО вже ilому були 

наостанку надоїли. Він ,іменно був ЛІІХИЙ на них за те, 

що вони погодили ся з Татарами. Татари лишили в супо

кою сих князїв В їх земл~ для того, щоби вони сіяли на 
них пшеницю і просо. ~ютуючи дальше против. Данила, 

надїяли ся вони на поміч татарську. Данило мав право 
дорікати ім невдякою дл~ себе, бо перед тим він визво
лив їх з рук мазовецького князя Болеслава і трохи що не 

воював за них з Болеславом. Тепер, караючи їх за союз 
з Ростиславом, він вступив з військом в їх землю, заняв 
і спалив ЇХ городи: Деревич, Губин, Кобуд, Кудин, Горо
дець, Божський і Дядьків. Ростислав непокоїв Данила до 
самого 1249 р. Він оженив ся з дочкою угорського короля 
Белї і з помочию тестя надїяв ся заволодїти Галичем. 
В ті суперечкивмішали ся і Поляки, бо друга ДQчка Белї 
була за князем Болеславом; на сїй підставі Данило по
магав суriерникови Болеслава Конрадови, що був жо

натий з його своячкою. На останку по довших незначних 

бит'вах наступила рішуча потреба 1249 р. 
Роотислав з військом, зложеним з Русинів,Угрів і Бо

.леславових Поляків, підступив під город Ярослав. Уграми 

проводив воєвода Фильнїй, прозваний у Русинів "прегор:
дий Филя" , той самий, котрого колись-то побив Мстислав 
Удатний. Чванливий РОСТИСАав говорив ~ ;,Колиб я знав, 
.де теііер Данило і Василько, з десятьма вояками поїхав 
би на них!" Між тим· він устроїв воєнне ігрищt: (турнір) 
і боров ся з якимсь ВОршем. Під ним спотикнув ся кінь: 
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Ростислав упав і надвередив собі плече. Се вважали лихою 
ворожбою. Тимчасом Данило з Васильком ішли проти 
него. За ними на поміч .слїдувала Литва і Поляки Конра

дової сторони; тут було також кількох руських князїв, що 
прийшли на службу до Данила. Вони мали в дорозі також 

ворожбу: над іх військом зібрала ся цїла хмара орлів і гай

вороня і з криком кружили над військом. "Се знамено на 
добро" - говорили Русини. Битва наступила 17. серпня. 
Угорський воєвода Фильнїй находив ся в заднім полку 
і тримаючи в руках знамя, кричав: "Русь лихо бє ся; ви
держимо їх перший напір: вони не витерплять довго 

різнї." Однак Данило вдари~ своїм полком іпотолочив 

його. Знамя Фильнїя відняли і продерли на половину. Мо
лодий син Данила, Лев, зломав о його прибор військовий 

свою спису. З другого боку Поляки, показуючи на Руси

нів, кричали: "Проженїм великі бороди '" - "Лжете", за
кричав Василько, "Бог нам помічник '" Поляки після свого 
звичаю закричали "киріє елейсон" і разом КИIlУЛИ ся на 

Василька, та Русини відперли їх і прогнали. Ростислав, по
бачивши що Угри і Поляки втїкають, утїк і сам. Побіда 
була зовсїм по сторонї Данила. BUBBOAY Фильнїя спіймав 
Андреїв дворський, привів до Данила і там його вбили. 
Тодїж казнили полоненого боярина Володислава, про

водиря чвар. Ростислав з того часу вже не забагав галиць
кого стола. Тесть його Беля дав йому в удїл Мачву на Саві 

'і після того імя його вже не появляє ся в руській істориї. 

Слїдуючого року Данило помирив ся З угорським 
королем, з підмогою митрополита Кирила, і король віддав 

свою дочку за сина Данилового Льва. Весїлє відправляли 

в Ізволинї і Данило на знак супокою привів із собою 

і.' віддав королеви угорських вояків, полонених підчас 

ярославської битви. 

Так на останку Данило успокоїв і. себе і свої землї, 

як від Угрів так і від руських князїв. Багато труду і зма

ганв, багато: тяжких лїт і невгаваючого терпіня стояло 
його се втихомиренє. Тепер він був оден з наисильнїй
ших володарів у Словяньщинї. Доси він не вважав ся 

данником хана. Монгольські полчища тілько І,цо пройшли 

по Південній Руси руйнуючим ураганом і ЛИШИЛИ по собі, 
хоч страшні слїди, та легкі до пЬправи. Доля інших князїв 
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руських, здавало ся, Ьfинула Данила. Та не так справдї 
склало ся, як здавало ся. В 1250 р. прибули посли від 

Батия з грізним словом: "Дай Галич І" 
Данило засмутив ся. Занятий неперестанними війнами 

з своїми суперниками, не вспів він укріпити городів своїх 

і не міг оперти ся татарському полчищу, якби воно пішло 

на него. Обміркувавши своє положенє, Данило сказав: 
"Не дам половини батьківщини своєі, сам поїду до хана". 
І справдї Данилови припадало, відступивши Галич, не тілько 

втеряти землю, що добув такими Довголї,тними крівавими 

змаганями, але йому загрожувало ще більше лихо: від
нявши Галич, Монголи не далиб йому супокою з іншими 

його краями. Тому розумнїйше було вчасно признати ся 
данником хана, щоби задержати свою силу на будучину, 

коли при обставинах прихильних можна буде інакше заго

ворити з завойовниками Руси. Дня 26. жовтня виїхав Да
нило в далеку дорогу. 

Проїзжаючи через Київ, Данило задержав ся у Виду
бицькім монастирі, скликав до себе соборних старцїв і мо

нахів, просив помолити ся про него, відслужив молебен 

Архістратигу Михайлови і з благословеньством ігумена сів 
у судно й поїхав у Переяслав. Тут стрітили його Татари. 
Ханський темник 1) Куремса провадив його дальшою доро
гою. Тяжко і страшно було їхати Данилови. Сумно спо

г лядав він на поганські обряди Монголів, що володїли 
в сих місцях, де перше панувало хрИстияньство. Його стра
хали поговори, що Монголи кажуть, щоби православний 

князь кланяв ся корчам, огневи і помершим прародичам. 

Степами доїхав він до Волги. Тут стрітив його якийсь 

Сингур і сказав: "Брат твій кланяв ся корчеви і тобі при
паде кланяти ся". - "Диявол говорить твоїми устами", 

сказав розсерджений Данило;' "щоби Бог загородив твої 
уста та щоби не чув я такого слова!" 

Батий завізвав його до себе і на втіху Данила не за
ставляли його нїчого такого робити, щоби виходило на 

службу болванам. 

"Данило, - сказав Батий - чому ти так довго не 

І) Начальник Аесятьтисячного війська. 
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приходив до мене? Тепер ти прийшов гарно зробив. Чи 
пєш наше мо,локо, кобилячий кумис?" 

"Доси не пив, та як кажеш - то питиму". 
Батий сказав йому: "Ти вже наш Татарин, пий наш 

напиток". 

Данило випив і сказав, що піде поклонити ся ханисї. 
Батиj;i відп')вів: "Іди". 

Дани}.о поклони в ся ханисї а Батий післав йому вина 

з сЛQвами: "Не привикли ви ПИТИ кумис, I1ИЙ вино". 
Данило провів 25 днїв в Ордї, а відтак відпущено 

його ,ласкаво. Батий віддав йому держави його яко посї

,лости наслїдні. Свояки і знакомі стрітили його ПО пово
ротї З радостю але заразом і з смутком: радували ся вони, 

побачивши, що вернув він живий і здоровий, а сумували 

про його пониженє. Разом із своїм князем уся руська земля 
чула се пониженє і воно пробило ся У виклику сучасного 

,лїтописця: "О гірш лиха честь татарська! Данило Рома
нови~, князь великий, що володїв руською землею, Ки
ввом, Во,линю, гаЛичем і іншими краями, нині стоїть на ко
лїнах, зве ся холопом, обложений даниною, за житє трем
тить та грізьби страхав ся І" 

Підляганє ханови хоч понижало князів, але за то 
скріпляло іх в,ласть. Хан, віддав Данилови, як і іншим кня
зям, зем,лі його в наслїдне посїданє. Перше Данило, так 

як і інші князі, звав своі землі наслідною батьківщиною, 

- та се СЛОВО мало інше значінє як перше слово б~ть
ківщина. Перше воно означало не більш, як норовственне 

право князя правити і князювати там, де князювали його 

прародичі. Та се право залежало ще від ріж них условин: від 

в.о,лі бояр і народу, від вдачі суперників, котрих було чи

мало, від чу·Jttоплемінного сусїдства j від усяких пригод. 

КНJlзі бу,ли принево,лені неустанно берегти й хоронити 

себе &.ласними силами. Тепер князь,· пок,лонивши 'ся ха
Н9ВИ, п~редавав йому своє князюванє на в,ласність, яко 

зJtвойовникови, і одержував його назад, яко наслідну дер

.аву. Ніхто не міг відняти в него князюванЄ, крім того, 
від кого він се одержав. Вічеве право, що виражало ся 
або во,лею бояр, або во,лею всего народу, конечно ма,ло 

за~овкнути, тому що князь міг тоді все пострашити непо
кірних Татарами. Сусідний князь не відважував ся вже 
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тан: сьміло, як перше, виганяти іншого князя, тому що 

останнїй міг г лядїти охорони В сильній Ордї. Князї ста
вали І'осподарями (государь). Се положенє відразу зро
зуміли східні князі і тому так легко погодил~ ся з новим 

ладом. Однак Данило дуже привик до давного ладу житя, 

щоби· погодити ся з новим положенєм. Він більше збли
жав ся до европейських поглядїв, як східні князї. Сорому 

невольничого положеня не можна було для него нїчим 

відкупити. Його щирою гадкою було визволенє із сором
НОГО ярма. 

Цїль сю МІГ Данило осягнути в будучинї як мате

рияльним скріпленєм, так і вивисшенєм свого норовствен

ного значіня в рядї европейських володарів. Всї останні 

хвилї Жl\l'Я свого посьвятив Данило сїй ідеї і, як поба

чимо, невдач но. 

ПриязНІ) і союз з угорським королем втягнули Да

нила в справи західної Европи. По смерти австрийсько
стирийс'ького геРЦOl'а Фридриха хотїв угорський король 
не допустити нїмецького цїсаря до забору Австриї і Сти

риї, ІЦО тепер не мали володаря. Король прикликав 1252 р. 
Данила на поміч. Дїло злади~и цїсарські посли в Пожзї. 
Тут Данило бачив ся з нїмецькими послами, що чудували 
ся незвичайним для них узброєнєм Русинів: їх кіньми, 
одїтими в шкіряні прибори воєнні, і їх блискучою, та

тарською збруєю. Сам 'Данило їхав рядом з королем, 

одїтий по руськи; сїдло під ним було оббите чистим зо

лотом, стріли і шабля позолочені з мережками. На нїм 

був "кожух" (певно що не тулуп, бо тодї був жаркий 
день) :і грецької материї, украшений круже.вами і золотою 

. тасьмою. Князь був убутий. В зелених сапянцях, виши

тих золотом. Його чудовий кінь, доброго хову, виклика8 
здивованє і похвали. "Твій приїзд, після звичаю руських 

князїв, дорожший для мене як тисячі срібла", сказав йому 

на привіт угорський король. Недовго опісля почав ся но· 
. вий спір про австрийсько-стирийське наслїдство. У покій
ного Фридриха було дві дочки: одна з них була за Отто
каром, сином чеського короля Вячеслава, а друга, r ер
труда, була вдова марк(рафа баденського, Отто кар в згодї 
із стороннинтво·м, що держало його сторону в Австриї, 
хотїв заволодїти цїлим наслїдством. r ертруда удала ся 



- 150-

в захист Белі. Тут на дворі його познакомив ся з нею Дa~ 
нилів син,, Роман, і оженив ся з нею. Таким способом Да

нило забажав утвердити сина у володарстві Австриєю 
і Стиривю. Для задуманих цїлий Данилових мав би успіх 
в сїм случаю дуже велику вагу. В союзї з Белею і зятем 
Белі, Болеславом Соромливим, польським князем, Данило 
виправив ся проти Оттокара в Чеську державу, в землю 
Опавську (Троппав). Похід сей безплодний в НdСЛЇДКах, 
замітний тілько тим, що, по словам лїтописця, нї оден 
руський князь не заходив так далеко на захід. 

Данилові союзники, Поляки, в сїй війнї зовсїм не 
були хоробрі, так що Данилови довело ся їх напоминати. 

На останку втерявши терпеливість він сказав їм: "Коли 
хочете, ідїть геть, а я остану ся з малою·дружиною." Сам 
Данило тодї сильно занедужав на очи, та все таки невси
пучо проїзжав з голим мечем, збирав і заохочував воя

ків. Союзники, не занявши города Опави,взяли тілько го
родок Насилв (Носельт) відтак спонукали чеського воє
воду Герборта прислати меч Данилови в знак покірности. 
у війні тій, після загального тодішнього звичаю, не обій

шло ся без варварського спусtошеня краю, та Данило 
.l\агодив тогож лютість. Таким робом взяв він город На
силв і тілько визволив своїх полонників, але не велїв нї
кому дїяти лиха. 

Романови Даниловичеви опісля не вдало ся заволо
Аіти Австривю. Беля змінив свої наміри що до Романа. 
Лишивши в себе при дворі сина Гертруди з першого по
Аружа, він задумав оженити його з свовю дочкою і за
Аержати для него спірні краї, і тому покинув без помочи 

Романа, що воював з Оттокаром в Австриї. Обляг лий 
в Найбурrу коло Відня, Роман разом з жінкою терпів 
нужду і на дармо вижидав відсічи від Белї. Тодї Оттокар 

. йому так раяв: "Лиши короля угорського; він тобі багато 
обіцяв, а нїчого не додержить; ти мій свояк: роздїлім 

землю на половину; а що я говорю правду, на те даю 

тобі сьвідків: папу і двайцять епископ ів" . Та Роман дїлав 
після норовственних правил вітця свого, що нїколи не 
зрадив союзників, і сказав: "Я вчинив обіцянку королеви 
угорському, свому тестю: не можу тебе послухати. Со
ромно і грішно не додержати даного слова". Сама жінка 



- 151-

підмовляла ~oгo проти Белї: "Він узяв мого сина до себе 
- говорила вона, - хоче забрати нашу землю, а ми за 

него тут голодуємо". Роман не приклонив ся. Прихильна 
Їм жінка пота~ поробирала ся із На~бурr'а до Відня і при
носила їм їду. Наостанку яки~сь BepeHr'ep вивів їх з облоги 
Роман поїхав до вітця. 

Намір Данила в сїм зг лядї зовсїм не вдав ся . 
. На півночі вело ся Данилови лучше. Ятвяги, нарід 

во~овничий, дики~ і жорстоки~, що жив У лїсах і болотах 

нинїшньої городненської r'убернїї, набігали і пустошили 

руські краї і уводили багато ПОЛQНУ, котри~ держали в тяж

кій неволї. Данило добив ся в їх лїсисті болота, збурив 
їх оселї і визволив усїх руських полоненників, наостанку 

в битві убив їх князя Стеконта, підчинив їх CBOЇ~ власти 
і наложив на них данину. 

Також з Литвою вело ся йому до ладу. Сей нарід, 
колись-то покірний руським князям, знетерпеливили нїмецькі 

рицарі, що бажали жорстокими способами розширити між 

ним християньство. Зустріч з тими новими ворогами про
будила приспані сили Литовцїв, і вони не тілько завзя.то 
й мужно відбивали ся від ворогів, але стали войовитим 

і завойовним народом. Литва стала простирати ся на 
шкоду Руси. Оден з єї князїв, Миндовг, заложив свою 
столицю Новгородок на Руськійземлї і став найсильнї~

шим князем у цїлі~ Литві. Двох племянників ~oгo: Тевти
вил і Еди вид стали князями - оден полоцьким, други~ 
смоленським, а дядько їх Викинт витебським. Миндовг 
хотїв підчинити ЇХ своїй власти j тодї вони удали ся о по

міч до Данила. Данило, по смерти першої своєї жінки 

Анни, оженив ся з сестрою Тевтивила ~ Едивида, і тепер 
горячо став на їх боцї. Щоб упокорити Миндовга, Данило 
заключив союз з РИr'ОЮ, узброїв ПРОТh Миндовга ПQЛО
вину Жмуди (вітку Литовцїв) і Ятвягів і припер Миндовга 
так, що сей заявив бажанє принятиікатолицьку віру, щоби 
розірвати союз Данила з Нїмцями. В 1252 р. він хрестив 
ся в при яві папського лєr'ата і Mar'icTpa нїмецького 
ордена і коронував ся королем. Хрещенє його було удане 

а в душі остав поганцем. Небавом побачив Миндовг, що 
СОlOз ~oгo з Нїмцями доведе його до /"ідданьства і що 
лучше буде злучити ся з Русинами. Він помирив ся з пле-
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мянниками -і предложив мир і споріднеifЄ Данило ви і від
дав дочку свою за Данилового. сина Шварна. Союз сей 
довів до Л,адУ син Миндовга, словутний ВоЙшлек. Спершу 
жадний крови і жорстокий, князь сей литовський приняв 

()nіQАЯ християньство,· постриг СЯ В черці і CTas строгим 

затворником. Прихильний Данилови, він до него привів 
свою сестру, що мала бути жінкою Шварна. Супокій тим 
обезпечили, що старшому синови Романови лишили Новго
родок, Слоним і Волкоsийск, однако мав він признавати 
першеньство Миндовга. 

Та всі ті успіхи не вистарчали для намірів Данила. 

Йому треба було добити ся значіня і сили в Европі, впев
нити ся надією на поміч з Заходу на тоді, коли він явно 
рішить ся виступати проти Татар. Задля того треба було 
йому злучити ся з такою осередньою силою, що двигала 

цілим західним сьвітом. Такою осередньою СИЛОЮ здавав 
ся йому папа. Ненастанні й довгі взаємнни з західними 

католицькими володарями конечно мусїли впоїти йому ви

соке розум ін є про могутність ДУХОВНОГО римського пре

стола, хоч в сїм часї та могутність в дїйстности не могла 

вдіяти того, що дїяла перед столїтєм. Зносини з папою 

почали ся ще від 1246 року. Данило заявляв бажанє від
дати ся під охорону сьв. Петра, щоби йти під благ<:,сло-
венем римського престола разом з західним християнь

ством на Монголів. Як Данило там удав ся, явив ся на
слїдком того цїлий ряд пап ських посольств і буль. Бажа
ючи передовсїм зладити прилуку Руської Церкви, папа 

Іннокентий ІУ. післав до Данила домініканських монахів 
Алексія ГецельонС1 й інших для наради про віру і для по
стійного побиту при руськім князю, писав цїлий ряд бу ль, 

називав у них Данила королем, позваляв Русинам незмінно 
задержати відправу літургіі на просфорах і зберегти всї 
обряди Грецької Церкви і предкладав, між іншими, І<ОРО
нупати його королем. Та Данило мав на думці тілько одно: 
дїйсну поміч Заходу для визволу Руси від Монголів і тому 

не піддавав ся ніяким хитрощам. "Що менї по королівськім 
вінци?" говорив він папському послови: "Татари не пе
рестають нам робити лихо; на що мені приймати вінець, 
коли мені не' дають помочи І" В 1249 р., втративши надію 
на папську поміч, Данило вигнав епископа Альберта, ко-
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трого папа назначив головою духовеньства в Полуденній 
Руси. Папський ЛЄІ'ат виїхав гнівний з Галичини. ТИМ за-

КfJРОАївська корона ПРИСАана Папою кн. АаНИАОВИ, котрою 

вінчав СІ! в Аорогмчинї. 

кінчили ся тодї зносини Данила з папою. В 1252 р. КОРОЛЬ 
УГОРСЬКИИ помирив Данила з Римом і ЗНОСИНИ :1 папою 
віДІІОВИЛИ ся. В 1253 р. папа видав булю ДО ВСЇХ християн 
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Чех, Моравії, Сербії і Поморя і взивав їх до хрестного по
ходу проти Татар, а сАїдуючого 1254 р. булю до архі
епископа, епископів 1 ІНших духовних осіб Естонїї і Прус, 
щоби вони проповідували хрестний похід проти Татар. 

В очах Данила ціла Европа східна готова була повстати 
проти завойовників Руси. Тодїж папа відправив послів до 
Данила з королївською короною, та Данило не дуже го

рячо хапав ся сеї папської ласки. Коли він у повороті 

з чеського походу побачив ся з тими послами в Кракові, 
то сказав· їм: "Не годить ся lIc1eHЇ бачити ся з вами в чу
жій землі. Опісля І" На другий рік приїхав на Русь папський 
лєгаг Опізо з королївським вінцем, скиптром і щедрими 
обіцянками помочи проти Татар. Данило й тепер ще ва
гав ся j та його вговорили, щоби приняв предлогу папи, 
з одного боку - його мати, а з другого - польські князі 

Болеслав і Земовит. Сі останні з своїми вельможами обі
цяли Данилови зараз іти проти Татар,.як тілько він прийме 
вінець. В Дорогичинї папський лєfат коронував величаво 

і помаз8/В Данила (1255). Його успокоїли упевненя лєгата, 
що "папа ЧІанує Грецьку Церкву, проклинає тих, що гу
.дять єї обряди, і наміряє скоро зібрати соБЬр для злуки 
Церков". 

В сїм же роцї почали ся неприязні наступи проти Та
тар. Не знати, чи дійшла вість до Монголів, що на захо~ї 
збирають ся йти на них, чи може роздратувало їх се, що 

Данило укріпляв своі городи. Ханський темник Куремса 

підступи в під Бакоту. Ії передав Татарам Милій, мабуть 
Русеин, і Татари назначили його в ній баскаком. Данило, 
занятий тоді справами на Литві, післав у Бакоту свого 

сина Льва. Лев відбив Бакоту і привів спійманого Милія 
.до вітця. Зрадник вспів ублагати князів. Лев сам заручив 
за него і Данило, здав ся на його запевненє вірности, та 
визволив Милїя, а сей зараз знов віддав Бакоту Татарам. 
Куремса підступи в під Кремянець, та не добув його. Най
шов ся руський князь, що вгледів спромогу покористу

вати ся гнівом Татар проти Данила для своїх вигод: се 

був Ізяслав, князь новгородсько-сіверський, племяник тих 

Ігоревичів, що колись-то повішено іх у Галичі j він заявив 
Татарам бажан є заняти Галич і просив ЇХ помочи. Куремса 
сказав йому: "Як ти підеш на Галич? лютий князь Да-
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НИЛ0 вбє тебе!" Ізяслав не послухав ради і пішов у Га

лич. Почувши про се, Данило післав туди з віддїлом свого 
сина Романа, а сам к'оло Грубішова з своїми людьми по
лював диких кабанів, власноручно забив трех зьвірів рога

тиною і віддав мясо воякам: "Як зустрінете навіть і Та

тар - говорив він їм - не бійте ся!" Видно, ЩО Татари 
своїм одним іменем наганяли страху Русинам. Роман на

пав на .Ізяслава так знечевя, що сей не міг анї оборонити 
ся, анї втекти, вилїз на церкву і там сидїв три днї, а на 

четвертий не міг видержаТIІ безвідя, здав ся, і його при

вели до Данила. 

Куремса, чоловік слабий, бездїйний, не тикав довго 

Данила. Се наД'івало відваги руському князеви. Він рішив 

ся відобрати у Татар руські городи аж до самого Києва. 
Литовський князь Миндовг обіцяв з ним разом виступати. 
Данило вислав військ!) під проводом своїх синів: Шварна 
і Льва і воєводи Да\tИла Павловича, Денис взяв Межи
божє; Лев зан,ЯВ береги_ Буга, і вигнав відтам Татар; від
дїли Данилові й Василькові завоювали Бологовський край, 
а Шварно заволодїв усїми городами на схід по ріку Тете
рев до Жидичева. Білобережцї, Чорнятинцї, Бологовцї із 

своєї сторони прислали своїх послів до Данила, та город 
Звягель, що обіцяв приняти до себе Данилового тіуна, 

зрадив і не здавав ся. Данило сам виправив ся вслїд за 

своїм сином Шварном, взяв Звягель приступом і розсе
лив його Hace~eHЦЇB. Тодї то Литовцї, намісць помагати 
Данилови і йти з ним після обіцянки на Київ, стали гра
бити і пустошити його краї коло Луцка, зовсїм ненадїйно 

для Данила. Висланий проти них дворський Олекса пока

рав їх жорстоко, загнавши потопив їхв озері. Та зрада 

Литовцїв застановила _ дальші подвиги Данила. 
8ражда Татарам 'була оповіщена. Куремеа рушив на 

Луцк, та сей город стояв на острові і населенцї зараня 
знесли міст; Татари через ріку Стир хотїли пускати ка
міня в город, та зняла ся сильна буря і зломала їх по

роки. З того часу Куремса не нападав на Данила. Та 
в 1260 р. назначено замісць Куремси іншого темника, іме
нем Бурундая, чоловіка жорстокого, воЙовитого. 

От вже й пять лїт минуло З того часу, як Данило,ВИ 
обіцяли на поміч сили хрестного походу, - та обіЦЯlЦ(8 
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Ife сповнила СЯ; Данило тимчасом, спускаючи ся на поміч 
з ЗаХОАУ, РОЗАратував Татар і тепер лишив ся о власних 
силах. БУРУНАай явив ся з величенним військом на Во
линь, не Аорікав Данило ви за його останні виступленя, 
а післав приказ, щоби йшов 3 ним на Литву. ·Данило раА 
був Ї тому, що міг на хвилю позбути ся таких гостиі:і, 
і 9ислав на Литву Ао БУРУНАая брата свого Василька. Не
Аавна зрада Литовцїв, що застановила успіхи Данила, 
опраВАУЄ ЙОГО поступок. Татари розсїяли ся по Литві, па
лили Й' ПУСТОШИЛІІ. Бурундаіі, неначеб то ВАоволений по
слухом Василька, ласкаво віАПУСТИВ ЙОГО в ВОЛОАИМИР. 
Та СЛЇАУЮЧОГО 1261 р., повернувши з Литви, Бурундай 
післяв Ао Романовичів таке rpi:JbHe посланє: .. Зустрічайте 
мене, коли ВІІ в ЗГОАЇ зо мною, а хто мене не зустріне

з ТИМ я в вій нї". Василько справляв тодї весїлє своїй 

АОЧЦЇ з чернигівським князем і лишив весїльнии бенкет, 

був. приневолений виїхаТJ-I на поклін до гpi~IbHOГO темника. 

Данило не виїхав Ао него а вислав иамісць себе сина свого 
Льва і холмського владику Івана. 

Вислані И8или ся АО Бурундая підШумском і при

несли йому подарунки. Бурундай приняв їх грізьно. і став 

кричати на Василька і Льва. Владика зовсїм тороплений 

став віА страху. На останку БУРУНАай сказав князям: .. Коли 
хоч-ете жити з нами в ЗГОАЇ, то розкиньте всї ваші 

гОРОАИ." 
Помочи наАЇЯТИ ся було нїзвідки; при найменшім 

упорі БУРУНАай змержав би КНЯЗІВ і пустив би Татар ви
губити в краю старих і малих. ПрипаАало уступити. 

Лев РОЗКИНУВ укріпленя города Львова, котрий сам 
заложив, і города Стожка, що недавно заснував Данило, 
а Василько післав приказ збурити укріпленя Кремянця 
і Луцка. Сам БУРУНАай УАав ся з Васильком у ВОЛОАИМИР, 
бажаючи бути сьвіАКОМ збуреня укріплень СТОЛИЦЇ во

линського краю. Не Аійшов Ао сего города татарський тем

ник і задержав ся ночувати на Житанї і сказав Василь~ 

кови: "ІАИ і розкинь свій город." 
Василько наспів під ВОЛОАИМИР і побачив, що ГОАЇ 

скоро розібрати усї стїни Ао ПРИЇЗАУ БУРУНАая, і тому ве
лїв запалити їх. БУРУНАай' приїхав вслїд за ним і зрадостю 
СПОГЛЯАав, як погасали згорілі стїни. обідав віАтак у Ва-
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силька, 'обійшов ся з ним ласкаво і на ніч виїхав з гОро.да, 

а рано післав до Василька Татарина Баймура, котрий так 

йому сказав: "Васильку, Бурундай велїв менї розкопати 
твій город" 

"Роби то, що тобі приказано '" відповів Василько. 
Баимур розкопав володимирські окопи: се означало 

побіду Татар над Русинами. 

'Опісля Бурундай закликав Василька і приказав зібрати 
бояр і слуг, та йти на Холм. 

Данила вже не було' в його столицї. Владика Іван 
приїхав ~юди наперед і розказав Данилови про се, що чув 

від Бурундая в Шумску. Данило втік на Угорщину. Годі 
було йому змагати ся з Татарами, а унижати ся і по не

вольницьки повзати, було йому осоружно. 
Город Холм був добре укріплений' пороками і само

стрілами: бояри й < городяни готові були відбивати при

ступ. Бурундай сказав Василькови: "ее город твого брата, 
йди до городян, намов їх, щоби здали ся." Разом з ним 
вислав він трех Татар і товмача, щоби уважав, що буде 
Василько говорити з Русинами. 

Василько набрав у руки каміньчиків і, прийшовши 
під г6род з Татарами, став так кричати:' "Ей ти, холопе 
Константине, і ти, ,другий холопе, Луко Іванковичу; ее го
род брата мого і мій, здавайте ея І" і з тими словами тричи 

](инув каміня об землю. 

Боярин Константин, стоячи на стїні з городянами, 
зрозумів, що означало ее киданє каміня: Василько не 
с'Ьмів сказати словами TO~O, щО бажав, тож давав їм знак, 
щоби вони не чинили того, що він приказував їм словами. 

"Іди геть -'- закричав боярин Констант"н, - а то ми 
тебе парнемо каменем в лице; ти вже тепер не братом 
свому 'братови, а його ворогом". 

Татари розповіли Бурундаєви ее, що чули, і Бурун
Аай був дуже вдоволений Васильком. Брати укріплені го

роди осадою не годил<> ся з духом Татар і тому то Та
тари так наставали, щоби в землї ними покореній не було 

твердинь. Татари відсtупили. 
Бурундай приказав Василькови, щоби' з ним ішов на 

Польщу .. Василько мимохіть був приневолений знов по" 
слухати і бути сьвідком та учасником спустошеня краю. 
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Татари взяли приступом Судомир, не пощадили ні роду,· 
ні зросту і вибили всіх населенцїв, коли. вони вибіг ли 

в поле із збуреного города. Після спустошеня в Польщі, 
Бурундай віддалив ся на свої становища в надднїпрянській 
Українї. 

І так усї l,Цирі гадки Данила розбили ся. Захід оду
рив його. Він був прине~олений зрозуміти, що з того боку 
годї ждати Руси спасеня від Татар. Його зносини з папою 
не довели нї до якого бажаного ВИСЛЇАУ, нї для него, 

нїдля папи. Данило бажав помочи проти завойовників 

і тілько задля сеї помочи глядїв охорони У папи;папська 
полїтика мала на бачности одно: перехитрити Русинів 
і підчинити їх Церкву своїй власти, в якім би материяль
нім положеню вони нї лишили ся. Зрозуміло буде, що Да

нило, побачивши ся заведеним із сторони Заходу і ба

чивши неміч папи для своїх намірів, не хотїв більше знати 

його. Папа Олександер ІУ. ще в 1257 р. писав йому 6уло 
з гіркими докорами за се, що він не виявляв НЇякого по

слуху папському престолови, і грозив церковною клятвою. 

Данило вже не звертав уваги на сї грізьби. В сїй справі 
Данило поступав зовсім чесно і бездоганно: він не хи
трив, а говорив відкрито, що йому треба дїйсно помочи 

проти ворогів, і тілько під тими Уfловинами 06іцяв при
знати духовну власть римського первосьвященика, та не 

інакше як тодї, коли буде ск.ликаниЙ собор, що мав уста

новити злуку Церков. Нї того, нї другого не вчинив папа, 
котрий в дїйсности не міг сповнити того, ЩО обіцяв. Зро

зуміло, що Данило міг вважати своє сумлінє спокійним 
і відвернув ся від папи. 

Позбавлена своіх твердинь, Русь стала ще більш як 
перше відкритою для литовських набігів. Литовцї відпла
тили ся Русинам за татарський похід і напали на руську 

землю, але їх прогнав і розбив Василько. Вслїд за тим 
в 1262 р. в Литві наступив переворот: Миндовга, що по
вернув знов до поганьства, убито. Син його Войwелк, по
кинув на час чернецтво і став литовським князем, поу6и

вав ворогів Миндовга і готовив ся знов іти в монастир, та 

лишив князюванє Даниловому синови Шварнови. Серед тих 
подїй в 1264 р. Данило, що перед тим занедужав, умер у Холмі 
та похований там в церкві Богородиці, котру сам поклав. 
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в долі сего князя було щось траrічного. Добив ся 
він багато, чого не діпняв ні оден південно-руський князь, 
і з такими змаганями, котрих би інший не видержав. Майже 

вся Південна Русь, цілий край, населений украінським пле
менем, був у його власти j та не зміг Данило визволити 

ся з монгольського ярма і дати своїй державі самостій

ности на будучину. У відносинах до своїх західних сусї
дів, як і взагалї в усій своїй дїяльности, Данило все від

важний, не заляканий, але заразом великодушний і до

бросердний аж до наївности, не був зовсїм полїтиком. 

'У всїх його вчинках не бачимо хитрости, навіть тої хи
трости, що не допускає людий попадати в обман. Сего 
князя можна зовсїм протиставити обережннм і розсудли

вим князям Східної Руси, котрі при всїй ріжнообразности 
особистих характерів, переймали від отцїв і дїдів дорогу 

хитрощів і насиля, та привикли не перебирати способів для 

осягненя цїли. 

Не минуло сто лїт по смерти Данила - і в тім часї, 
коли в Східній Руси витворювали ся тривкі засновини 
державної єдности, Південна Русь - появивши ся ще 
в ХІІІ-ім в. на короткий час в образї держави під властю 

князя, що мав титул монарха між европейськими волода

рями - не тілько розпала ся, але стала добичю чужозем
цїв. До такої долї неперечно приводило її rеоrрафічне по

ложенє, близьке сусїдство з Европою. Східною частю Пів
денної Руси заволодїли Литовцї, західною Поляки, а коли 
сї злучили ся між собою в одну державу, Підденна Русь 
була на многі віки відорвана від руськоі семї і підлягала 

насильному гнобленю чужих живел та вибивала ся зпід їх 
гнобленя важкими, довгими і крівавими змаганями народу. 

Та особистість Данила галицького тим не менше остає 
благородною і будить для себе найбільш спочуваня усТх 

особистостий в цїлій старинній . руській істориї. 



VIII. 

~нязь ~онстантин ~онстантино~ич 
ОСТРО1КськиЙ. 

В XIV. ВІЦІ, коли в Східній Руси Москва витворю
вала засновини однолитої держави, на заходї дїяли ся пе
ревороти, що· похиляли другу половину Руси до полїтич
ного Й суспільного відчуженя від українського сьвіта. В пер
шій четв.ертинї того столїтя литовський князь r еди мін, син 
Вітенеса, чоловік незвичайних здібностий, завоював біло

руські волинські городи з їх землями, вигнав з Луцка 

головного князя волинської землї Льва, опісля в 1319-20 р. 
над рі~ою Ірпеню в Київщинї розбив князїв дому сьв. Во
лодимира, що злучили ся проти його, та й заволодїв Киє

вом і Переяславом з їх землями. В наслїдок тих заборів 

втратив княжий дім сьв. Володимира зовсїм своє значінє 
на заходї. Деякі князї повтїкали, інші стали ся підлеглими 

володарями, а місце їх яко удїльні князї заняли князї ли

товського роду. r едимін роздїлив між своїми дїтьми Й сво
яками завойовані українські краї! на Волинї став князем 
Любарт,в НОІіГОРОДКУ Корият, в Пинську Наримунт; в Києві 
був настановлений підручником r едиміна князь Монтвид 
j т. д. Сї литовські князї приняли православє й українську 

народність, а найблизше потомство їх до того ~тупня зру

щило ся, що в них не лишили ся нїякі признаки давного 

походженя. Сей переворот був дїйсно тілько династИчний; 
але ріжниця між ладом за князїв дому сьв. Володимира 

а за князїв r еди мінового дому була в тім, що князї ли
товского дому залежали від великого князя, котрий був 

у Литві і з своїми удїлами були у його у ленний зависи

мости. Полоцька й витебська земля вже перше була під 
властю князїв І.итовськогq племени, що мабуть добили ся 
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'Князіства виБОj!)ОМ, а опісля ті землі підчинили ся r еди мі
нови, а відтак уже находили ся під властю князїв його роду. 

Коли r еди мін завоював українські землї, в Червоній 
Руси вслїд за тим 'Склав ся інший переворот. По смерти го
,лов ного князя сеї землі, прямого нащадка коро~я Данила, 
Юри я 11., галицькі й володимирські бояри закликали до 
·себе князя Болеслава мазовецького, нащадка Данила га

,лИЦЬКОГО в .женськіЙ вітцї. Однакож князь сей приняв ка
'ТО,лицьку віру, виявляв з тої причини зневагу православній 

·вірі, окружив ся чужоземцями і ме обходив ся з Руси
нами. Болеслава отруїли і в 1340 р. польський король 
Казимир, яко його меєтник, заволодїв Львовом і всею га
.лицькою землею, а також і Волиню, але відтак був при
неволений видержати довшу борбу з Русинами, що обо
.роняли свою независимість. Головним діячем в СЇй борбі 
з українського боку явив ся князь Острожський, іменем 

,Данило, інакше Данко; він був нащадком Романа, одного 
:з синів Данила галицького; ненависть Данила Острожського 
.до польської влади була так велика, що наводив Татар на 

Польщу. З ним одностайно дїлав rедимінів син Любарт, 
-охрещений іменем Федора. По довгім розливі крови Кази
мир удержав тілько часть Волинї. З того часу землї, що 
.дістали ся під власть Польщі, ост али на все при ній і СТаАИ 

MaAo-по-малу підлягати у внутрішнїм своїм ладї, житю 

.і МОВІ польському впливови. 
r еДИ)\1інів син, вел'~кий князь ОЛЬr'ерд, розширив укра

.їнські займища, унаслїдувані по вітцю; він прилучив до 

-своєї держави подільську землю і вигнав відтам Татар. 
Підвласна йому Русь ,розділяла ся між князями, котрих 

однак ОЛЬr'ерд, чоловік сильного характеру, держав у ру
ках. В Києві посадив він сина свого Володимира, що дав 

почин новому родови київських князїв; панували ,вони там 

-більш столїтя і звали ся звичайно Олельковичами від 
Олелька або' Олександра Володимировича, ОЛЬr'ердового 
внука. Сам ОЛЬr'ерд, два рази жона~ий з. українськими 
'княжнами, позваляв своїм синам хрестити ся на право

славну віру і, як говорять українські лїтописї, сам хре
стив ся і вмер «химником (черцем вельми строгого за
кону). Таким способом князї, що заміиили. на Руси рід 
otbB. Володимира, стали такимиж РУСlІнами що до віри 
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й принятої наро,цности, якими були й князї попере,цнього' 
ро,цу. Литовська ,цержава звала ся Литвою, а по прав,цї: 
була чисто українська і не переставалаб і в бу,цучинї бути. 

зовсїм українською, колиб син і наслї,цник ольrер,ца на. 
великокняжім престолї, Ягайло, в 13~ р.не о,цружив ся 
з польською королевою Я,цвіrою. Наслї,цком того по,цружя 
'приняв він католицтво, став ревним поборником новопри
нятої . віри і, потакуючи Полякам, пі,цмагав так розширю:-· 
ванв католицької віри в українських землях, як і закорі
нюванв польської наро,цности на Руси. То,цї ТО був поло-· 
жений зарі,ц появи, що опісля на многі віки становила. 
ві.цмінну черту взаємин Руси і Польщі. Понятє про віру 
'зливало ся з ПОНЯТ6М про наро,ци~сть. Хто був католиком,. 
той був. уже Поляком ; хто вважав ся й звав ся Русином, 
той був православним і приналежність ,цо православної" 

віри була очиви,цною признакою приналежности ,цо укра

їнськоі . наро,цности. Ягайло був чоловік мягкого серця, 
слабої волї й ограниченого розуму. Він лишив Литву' 
з Русю управі стрийного брата Олексан,цра-Витовта, що 
визначав ся честилюбними замислами, але заразом тим,. 

1J&0 не вмів їх ,цово,цити ,цо кінця. Витовт ненастанно по
,цавав ся й попа.цав всуперечности, ,цумав про самостій

ність свові Українсько-Литовської ,цержави, та сам прин~в 
католицьку віру проти погля,цу українського наро,цу, IJ&,O 
сильно ,цержав ся православя, уступав у всім Полякам 

і ,цавав волю їх забагам. Ягайло ,царував литовським 
й· 'українським власникам ,цібр ті вільні независимі права, 

. щО ЗНИМC)J\И З них ленні повинности, - права, КОТРI(МИ 
користували ся Поляки у себе ,цома. Але Ягайло розши
рив сї привиле! в ЛИ'Foві й Руси тілько на тих, що прий
муть римську віру. В 1413 р. наступила перша злука Литви 
з Польщею. Поляки й Литовцї зобовязували ся ра.цити ся 
о,цні з ,цругими при виборі воло,царів, не пі,цнимати війн 
о,цним без ,цругих і зїз,цити ся на зізАИ для спільних нарц 
над своїми обопільними справами. Заключивши такий ,цо
говір, Витовт опісля ненастанно силкував ся його зни
щити, маячив про Українсько-Литовську ,цержаву, але не 
,цобив ся її, а всеж став в істориї о,цним З важнїйших лю,ций, 

що приготовили пі.цчиненє Руси під Польщу. Русини не 
терпіли його, бо розуміли, 1IL0 ,цержава, котру він бажав 
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утворити, не булаб українською. Не так відносив І'Я до 

української наРОДНОСТІ! Витовтів брат Свитригайло, що остав 
православним і був жонатий з тверською княжною У ля

ною Борисівною. Сей чоловік, так як і Витовт, поводував 
ся властиво жадобою слави, та переходив тамтого розу

мом і певностю погляду. Цїль його була - стати самостій

ним володарем українсько-литовським, независимим від 

польського короля, та він зрозумів, що для того треба йти 

одностайно з українським народом. Протягом половини 

столїтя Свитригайло боров ся з Польщею і стояв на чолї 

українського народу, котрий був йому довгий час вельми 

прихильний. Борба та відбувала ся ще за житя Витовта; 

по смерти сегож Свитригайло став великим князем литов

ським, також яко підручник Ягайла, як був Витовт, та не 

був дволичним і не подавав ся, як Витовт, а зараз почав 

явно виступати яко самостійний український володар і по

кусив ся відняти Польщі ті українські землї, що були прямо 
до неї прилучені. Поляки спільно з литовськими панами, 

що прин'яли католицьку віру, скинули Свитригайла, а за
місць його постановлено великим князем литовським Ви

товтового брата Жигимонта, котрий признав ся до ленноі 

зависимости від Польщі. Але за Свитригайлом стояла Русь. 
Завзята кровава борба тягнула ся кільканайцять літ не 

тілько проти Поляків, але й проти Литовців, сторонників 
Жигимонта; на останку сам Свитригайло, постарівши ся, 
.перестав її вести, і крім того як його вчинки, так і обста

вини позбавили його підпори в українськім народї. Сви

тригайло понукував до ворогованя проти себе Литовцїв. 
і Русинів жорстокими карами над своіми противниками~ 
що виконував нераз тілько задля підзору ; так, між іншими~ 
він підозрівав у зносииах з Жигимонтом смоленського 
епископа Гарасима, свого колишнього любимця, і велїв 
його спалити живцем. В цїлій сїй борбі Русинів з Поля
ками невсипучо дїлав одностайно з Свитригайлом один 
з українських князїв Федор або Федко Острожський, але 
Свитригайло став і його подозрівати в зрадї; сего това
риша довголїтної борби і вештаня Свитригайло велів за
.чинити в тюрму. Поляки возволили Федька, і він ПОІІИ
рив ся З королем. Свитригайлови лишив ся тілько Луцк. 
Новий польський король, Ягайлів син Володислав (званий 
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'в істориі варненськнм, 3 причини своєї смерти в бою 
з Турками під Варною в 1444 р.), задав забагам Свитри
гаltла рішучиlt УАар своїми віАносинами до українського 

наро,Ду і віри. До сеї пори Поляки рік віА року загарбу
вали силу на Руси наСIfЛЬНО. Король Воло,Дислав-Ягаltло 
бу,Дував костели, оБАаровував їх майном, роздавав като

J\икам землї й УРЯАИ, закладав на Руси г6РОАИ й села, на
селяв їх Поляками і давав їм привілеї, яких не мали на
селен!!ї 'старих українських городів і сїл. Тодї явило ся 
так зване маІ' дебурське право, що ,Давало ріж ні пільги, 

вво,Дило звісний лад самоуправи і разом з тим нїмецький 

ПОАЇЛ городських ремісників і купцїв на цехи, віАповідно 

ЇХ занятям. Се право Аавали тілько новим г6РОАам, насе
:.леним католиками - Поляками й Нїмцями. Сих останнїх 
поселяло ся в тім часї багаТQ на Руси. Поселенцїв нових 
сіл увільняли від ріж них оплат і повинностий; від котрих 
не було виїмки для старих українських сїл. Земляни (бувші 

бояри-власники Аібр) зрівнанібули в правах з польськими 
шляхтичами і були вільні від ріжних оплат, та тілько тоді, 
ко.ли, приймали католицьку віру; в такім случаю служи.ли 

вони у війську з платнею, а коли були православними, її не ді
ставали. Приймаючи католицьку віру Русини як і Литовцї, 

теряли свою наРОАність і майже ставали Поляками. Усе насе
.Аенє західної Руси РОЗАЇЛЯЛО ся так,Им робом на привілейо
ваних і непривілейованих, а сими останними були правосла

вні населенцї українських земель. НаСЛЇАНИК 80лодислава

Яl'айла, Володислав 11. (t 1444 р.), став дїлати в іншім дусї, як 
ЙОГО отець, хоч для одної і тої самої цїли. Він розширив при

вілеї і пільги, котрими користуваАи ся українські земляни ла
тинської віри, на всїх українських землях без виїмки. Сеж 
було почином примиреня Руси з Польщею і головнїЙшою 
причиною ТОГО, що замисли Свитригайла не могли вже найти 
колишнього спочуваня, бо українські земляни, що стано

вили силу краю, бачили АдЯ себе вигоди в зближеню 

з Польщею, замісць того, щоби бачити в ній неприязний 
засновок, як було ДО сего часу. В 1443 р. король Воло

дислав 11. дав грамоту, після котрої в усіх правах зрівняв 
Українську Церкву і українське духовеньство з римсько
католицьким. Таким способом і з боку православного 
духовеньства устало неприязне поступованє. Жигимонта, 
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бувшого великого князя литовського# 1443 р. убили князі 
Чорторийські; та Свитригайло не міг вже собі придбати 
великого князівства, перебував уЛуцку бездїйно і вмер 
у глибокій старости (в 1452 р.). Новим литовським князем 
по Жигимонтї був ЯгаЙлів. син Казимир. В слїдуючім 1444 р. 
вибрали його королем польським, і весь час його довгого 

володарства в Литві вже не було вімїльного великого 
князя. Казимир поступав зовсїм в дусі польської полїтики ; 
хоч він не прослїдував явно насильними способами пра

вославної віри, -та помагав розповсюдженю католицької 

віри і вводив усї признаки польських порядків в україн
ські землї. Земляни одержали найширші права: вони ста
вали, так сказатиб, повними володарями в своїх добрах. 

Замісць УДЇЛЬНИХ князїв, підручних великому князеви, за
ведено на польський лад воєводів і каштелянів, ,настано

влянихдосмертно. Таким робом між іншими і в Києві, 
в 1476 р., по смерти князя Михайла з роду Володимира 
олы'рдовича,, почали ся воєводи. У ряд сей діставали знатні 
особи. Князї, нащадки r еди міна і сьв. Володимира, стали 
самостійними володарями в своїх добрах, нарівнї з поль

сы<мии паначи; вони орудували великими богатствами, 

і вся укра;нська з~мля, особливо південна, була під вла

дою немногих родів, а сі були: Острожські, Заславські 
,(становили другу вітку одного дому з Оетрожеькими), 

Вишневецькі і Збаражсь~і - потом ки . олы'рда,, Чорто
рийські, Санl'ушки, Воронецькі, Рожинські, Четвертинські 
й інші. На Руси стала панувати аристокрация. Увесь інший 
нарід більш і більш був зависимий від неї. Пани мали 

право суду над своїми піманими і не допускали короля 

вмішувати ся в свою управу. Городи, що заповняли c~ 
в значнім ступнї жидами, один за другим одержували 

ма(дебурське право, та мимо сили аристокрациї не могли 

захистити ся від самоволї сильних вельмож. Польські по
рядки більш і більш припадали до вподоби висшій верстві, 

і се потягнуло українських землян до більшого зближеня 

з Польщею. Після Кизимира якийсь час Литва й Польща 
мали віддільних володарів в особі польського Короля Яна 
Альбрехта й брата його, великого князя литовського 

Олександра. Однак се було короткий час; зараз по смерти 
Альбрехта Польща й Литва знов злучила ся під властю 
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Олександра, вибраного польським короле\1, з того часу 
віддільних великих князів у Литві вже' не було. В тім часі 

стан низшоі верстви народу, так званих кметів або хло

пів, ставав трудніщиЙ. Пани не придержували ся більше 

давного звичаю,' щоби не переводити хлопів з одноі землі 

на другу, і часто зовсім позбавляли іх землї; таким спо

собом низша верства, хлібороби, .опинили ся властиво 

безземельними, а тим самим в неволї у власників земел ь. 

Земські добра могли мати тілько люди шляхотського стану. 
В ХУІ. в. Польщею й Литвою правили один за другим 
королі: Жигимонт І. і син його Жигимонт Август. Права 

шляхотства дійшли до крайних границь. Панські піддані були 

зовсїм вийняті зпід охорони короля. Стан не-шляхти був 

до того ступня понижений, що після литовських прав, котрі 

війшли в збірник, званий .IItTOfj('.bh·/t.tt Статуто.lІ, шляхтича, 

що вбив чужого хлопа, або навіть вільного чоловіка, але 

не-шляхтича, карали тілько грошевою карою (головщиною). 
Хоч однаке право установлено для всіх людий шля
хотського роду, як багатих, так і бідних, однак дїйсно не 

могла рівність вдержати ся при неоднаковім розмірі 
майна власників дібр: верства вільних шляхтичів ставала 
в дійетности підчиненою знаТНlіМ панам, котрі орудували 

величенними просторами земель і сотнями, навіть тися

чамиосель. В тім часї ПОJ).ьща, як що до r'еографічного по

ложеня, так і що до условин житя, стояла близше як Русь 
до західної Европи, де наставала доба духових відродин, 

та що до осьвіти стояла далеко висше від Руси, за чим 

і українська шляхта природно підчиняла ся єї цивілїза

цийному впливови. Тодї як у Поляків була краківська 
академія, багато шкіл, лоявляли ся знатні на свій час 
учені й поети, розповсюдило ся знакомствоз латинською 

лїтературою, не переривала ся звязь із західною осьвітою, 

- в польській и литовській Руси залягла темрява, не за
ходили ся майже зовсїм коло просьвіти на полї своєї на

родности. Південна Русь стояла в тім зг лядї навіть низше 
Східної, де бодай зберегали ся давні памятники словян
ської лїтератури, і де від часу до часу появляли ся більше 

або менше замітні твори духової працї. В польській і ли
товській Руси довго не бачимо нічого крім урядових гра

мот, писаних язиком, котрий сьвідчить, що щораз змагав ся 
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вплив і панованє польського язика. Таким робом в ХVІ. в 
склав ся окремий письменний язик, що був мішаниною 

старословянсько-церковного з народними місцевими нарі

чями і польським язиком. Польський вплив усе більш і більш 

панував над тим язиком і на останку довів його до того, 

що він став майже польським язиком, тілько з задержа

нєм української фонетики. Вплив польський відбив ся й на 

простонародній мові: польські слова, вислови й звороти 

стали входити в простонародний язик українсько-руської 

і білоруської вітки. Разом з тим стали проникати в YKpaїHcbJ<e 
висше товариство польські звичаї й погляди j таким спо

собом польсы�-литовськаa Русь набирала окремого вигляду, 
що відзначав її від Східної Руси вже не тілько здавна 
єствуючими етнографічними ріжницями, але сильною близ

костю до Польщі, і в бу дучинї очевидно приготовляв ся 
цїлковитий злив Південної Руси з Польщею. 

Потом ки Федора Острожського, що так довго боров 
ся за независимість Руси,l) були вірні Польщі, як і загально 
українська висша верства була їй вірна, позаяк бачила 

для себе в злуцї з Польщею невичерпані вигоди. Крім 

безуслівного права володїти своїми родовими добрами, не 

вплачуючи майже нїчого до скарбу, українські пани після 
польського звичаю, одержували ще досмертно в посїданв 

державні добра,'_ звані староствами, з повинностю давати 
з них четверту часть доходу на удержанє війська і піддер

жанє твердинь. Все те природно привязуваЛ0 їх до краю, 

відкіль випливали для них такі вигоди. 

Правнуком Федора Острожьского, славного своєю 

60рбою за Русь проти Польщі, був словутний Констан
тин Іва.нович, гетьмян литовський, вірний слуга польського 

короля, що був у полонї в. Івана ІІІ. а відтак відомстив ся 
за свій полон пораженєм, нанесеним московському війську 

під Оршею. Неприязнь для православної Москви й вірна 
служба королеви-католикови не спиняли його славити ся 
православним благочестєм.~) Він щедро будував і УI(рашував 

') Русини ВИСОКQ цінили память сего борця за свою народність; 
досі тїло його спочиває в київських печерах в ряді київських печер
ських угодників. 

') Він умер в 70. році 1533 р. Тіло його було поховане в голов
ній цер!{ві Київсько- печерська! Лаври, де досі зберіг ся в закапелку 
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Harpo6HIIK кн. КонстаНТІІна IваНОВllча Острожсьноrо в Печерськііі Ааврі в Кмє.l. 

православні І!ерквн, разом з тим заводив при церквах 

школи ДЛЯ дїтиi:t і таким способом давав почин до україн

ської осьвіти. 

(ни.і) північноі стіни його мраморний памятник з статуєю -«уже гарної: 
роботи. аображаючою сплячого героя. 
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Син його Константин Константинович був київським 
воєводою і одним із знатнїЙших і найбільш впливових па

нів Польщі й Литви довше як пів столїтя, а крім того 
в найславнїйшій і найбогатшій подїями добі польської 

істориї: Він не визначав ся нї воєнними подвигами, нї дер
жавними дї"лами; навпаки, із сучасних листів польських ко

ролїв д!знаємо ся про се, що він стяга!1 I!<t ('('бе докори, 

Кн. Константин Константинович OCTPOIКCЬKHii. 

ЩО не дбав про охорону повіреного йому воєводства, ли

шав київський замок у сумнім станї, так що Київ усе був 

у небезпецї зруйнованя Татарами ; крім того він не пла
тив податків, що припадали з його староств. В молодости 
своїй, як розказують, він не зовсїм гарно по~одив ся в до

машнім житю: так між іншими . поміг він князеви Дми;' 
трови Санrушкови увести насильно свою племянницю 
QCTPO~CbKY. Деякі черти Пого житя показують в нїм 
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суєтливого і чванливого пана. Він орудував величенним 
богатством: крім родових дібр, що містили в собі до вісїм

десять городів з кількома тисячами сїл, володїв він ще 

чотирма величенними староствами наданими йому в Пів
денній Руси j доходи його виносили до мілїона червоних 
золотих річно. При таких обставинах Константин Констан

тинович платив велику суму самому каштелянови тілько 

за те, що сей два рази в рік мав стояти за його кріслом 

підчас обіду j для ориr'інальности, він держав на своїм дворі 

прожору, котрий дивував гостий тим, що зїдав неімовірну 

скількість страви при снїданю й обідї. Не стілько особисті 

здібности Константина Константинович а, скілько його бли

скуче положенє давало йому важне значінє і поставило 

його в осередку умової дїяльности, що тодї проявляла ся 

на Руси. Як вельможи тогочасні, так і він заявляв ся сто
ронником Польщі, на славнім соймі 1569 р. підписав при
луку Волинї Й київського врєводства до польського коро

лІства на вічні часи· й своїм прикладом багато поміг до 

успіху сего дїла. Хоч був Русином і вважав себе Руси
~OM, однако підчинив ся впливови польської осьвіти Й ужи

вав польського язика, як сьвідчать його родинні письма. 

Хоч Острожський оставав у вірі своїх вітцїв, однако на
хиляв ся до єзуітів, пустив ЇХ У свої добра і особливо 

сприяв одному з них, що звав ся Мотовило: се видно ясно 

з писем Курбського до його. Московський вигнанець до

коряв Острожському за те, що Острожський прислав йому 
твір Мотовила й дружив ся з єзуітами. "Добродїю мій 
вельми любий, -- писав до його Курбський, - по що ти 

прислав менї книгу, написану неприятелем Христа, поміч
ником антихриста й вірним слугою його? З ким ти дру
жиш ся, з ким пристаєш, кого на поміч прикликуєш ! ... 
Прийми від мене, слуги свого вірно.го, ласкаво раду: пе
рестань дружити ся з тими супостатами прелукавими 

і злими. Нїхто не може бути другом царя, як має приязнь 
з його неприятелями і держить їх, як за пазухою змия j 

тричи молю тебе, перестань так поступати, будь подібний 

праотцям своїм у ревности благочестя". Таким способом 
сей український пан піддавав ся єзуітським хитрощам. 
Опісля замітно, що Острожський піддав ся впливови про
те·стантства. В однім із своїх писем до внука, сина дочки 
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своєї, Раднвила, раяв він иому, щоби не ходив до костела, 
тілько на збори кальnінїстів, і називав їх приклонниками 

IJравдивого закону XPIICTOBoro. ПраnослаВНIІЙ князь зама
нив ся однако протестантизмом тому, бо бачив христи

янськї дїла протестантів. Острожський з пошаною вказу
вав на те, що в них були школи й печатнї, що їх пастори 

визначали ся обичаиностю, і протиставляв їм упадок цер

ковного ладу в Український Церкві, невіжу сьвящеників, 

3а",ок в Острозї. 

материяльну самоволю архіпастирів, рівнодушність сьвіт
ських до дїл віри. "Правила й устави нашої Церкви - го
ворив він - зневажають чужоземцї; наші одновірцї не 

тілько не можуть вступати ся за Божою Церквою, але на

віть сьміють ся з неї; нема учителїв, нема проповідників 

слова Божого; всюди годї почути слова Божого, часте 
відступство від віри; приходить ся сказати з пророком: 

ХТО дасть воду голові моїй і жерело слїз очам моїм!" 
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Таким настроєм знатного пана покористували ся 
деякі українські люди й спонукали Острожського стати 
до певного ступня подвижником духово-релї(ійних відро

дин у польській Руси. Мабуть, вговорюваня і докори К урб
ського багато причинили ся до такого настрою. Острож
ський посилав йому до перегляду всякі твори і між іншими 

замітну книгу єзуіта Скарги: "Про єдину Церкву", пи
сану навмисне з цїлю приготованя унїї. Курбський звер

нув Острожському сю книжку З такимиж докорами, як 

Башта замку 8 Острозї. 

і твір Мотовила; . з своєї сторони Курбський післав ,,5е
сїду Івана Золотоустого про Віру, Надїю і Любов", котру 

сам переложив з латинського язика, і сердив ся на князя 

Острожського, як він переклц Курбського дав якомусь 

Полякови, KOT)JOrO Курбський називав "невченим варва

ром, що уважав себе мудрцем". Московський вигнанець, 

бачивши, як в його новій вітчинї змагав ся вrлив 6зу.ітіВ, 

старав ся всїми силами проти них виступати, як заРIВНО 

і проти панованя польського язика. Коли ОстрожськиЙ. 
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спо,цобавши собі письмо Курбеького, рцив ,цля більшого 

розповсю,цженя перевести ЙОГО на польський язик, Курб
ський ві,цкинув сю рму: "Колиб чимало вчених зійшло ся, 
- писав він, - то не зможуть вони буквально перело

жити граматичні тонкости словянського язика на іх nОАЬ

СЬ/{У оrlJlflОрUЮ. Не тілько з. мовою словянською або грець

кою не справлять ся, але навіть з. іх улюбленою латин

ською". То,ці між украінськими панами війшло в звичай 

поручати вихованє ,цїтий єзуітам. Курбський похваляв вза
галі жцобу вчити ,цітий ВСЯКИХ наук, та не ,цобачав ніякоі 

користи ві,ц єзуітів. "Вже багато ро,цичів - писав він кня
гині Чорторийській - ро,ців княжих, шляхотських і чес
них горо,цян ві,ц,цали ,цітий своіх на науку, та єзуіти нічого 

іх не навчили, а тілько користуючи ся іх моло,цостю, ві.ц
вернули ві,ц правоі віри". Су,цячи з пвсем Курбського Ао 
всяких осіб можна певно припустити, що сей МОСКОВСький 
збіглець мав сильний вплив на ,цїяльність князя Острож
ського В справі оборони віри й ві,цро,цин книжноі осьвіти, 

бо він був усе з Острожським у близьких зносинах. 

ГЗарі,ц ,цУХОВОГО й реліrійного руху в польсько-лито~
ській Руси появив-ся на початку XVI. віку. Полочанин 
Скорина переложив білоруським язиком біблію й напеча
тав її в Чеській Празї, бо не було печатнї на Руси. В по
ловині XVI. в. протестантство, що р.озповсю,цило· ся на 
Литві, по со блювало літературному пробу,цженю украінської 

мови. В 1562 р. в Несвижі була печатня, і знатний в своїм 

часї Симон Бу,цний, чоловік вельми глибокої науки, напе
чатав протестантський катихізис в білоруськім язицї.1) 
Трохи пізнїйше гетьман литовський Г ригорий Олексан,цро
вич Хо,цкевич оснував у своій маєтности Заблу,цові пе
чатню; там прийшли ,цо його печатники Іван Фе,цорів і Пе
тро Мстиславець, що втїкли з Москви. Вони· напечатали 
там в 1569 р. євангелиє з обясненями, великий фолїянт. 

ее був тру,ц знатного Максима Грека, перепечатаний опі
сля в тім самім ви,цї в Москві. О,цнак печатня Хо,цкевича 
була, як ви,цно, тілько часовою панською примхою. По 
смерти Г ригория Хо,цкевича наслї,цники не піААержували 

І) Опісля сей БУАНИЙ перейшов на ариянство, написав ариян
ський катихізис і ВИАав переклц бібліі в польські .. язиці. 
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сего закладу. Печатник Іван Федорів перейшов у Львів, 
а відтак у Острог, і тут засновано печатню, що ПОЛОЖII.\а 
вельми сильні підвалини літературному Й печатному ділу 
в Південній Руси. В 1580 р. напечатаНQ в перший раз сло
вянську біблію з приказу ОстрожськогО) В переднім слові 
Ао біблії говорило ся в імени князя Константина Констан
тиновича Острожського, що він був спонуканий до сего 
діла сумним положенєм Церкви, котру з усіх усюдів топ

чуть вороги Й шарпають вовки безпощадні, і ніхто не г 

в силах противустати ім про недостачу духовного оружя 

- слова Божого. В усїх сторонах словянського роду 
й язика Острожський не міг найти нї одного правильного 
списку Старого Завіту і одержав його на останку аж 
з Москви через Михайла Гарабурду. Заразом князь Острnж
ський зносив ся з Римом, з островами грецького аf>хіПt:
ляrа (з кандийськими), з царгородським патрияр">(ом Єре
мією, грецькими, болгарськими Й сербськими монастирями 

- щоби добути відтіль списки сьв. письма так грецькі, як 

і словянські, і бажав проводу й поради людий, сьвідомих 
сьв. письма. Перша печатна біблїя, що видав ОстрожськиЙ, 
становить нову добу в українській лїтературі і взагалі 

в істориї української осьвіти. За біблією слїдував цілий 
ряд видань, як церковних книг так і всїляких творів релї

rійної основи. Між ними важне місце заЙмає книга: "О еди
~ой истинной и право~лавной вврв и святой апостольской 
Церкви"; написав сю книгу сьвященик Василь і видав пе

чатно 1588 року; книга ся мала відперти твір Скарги, що 
явив ся S польськім язицї майже під тим самим заголов
ком, і наміряла захистити східну Церкв у проти докорів, 
що ЇЙ робили сторонники латинської Церкви. Тут розби
рав питаня, що становили єство ріжницї Церков: про по
ходжене сьв. Духа, про власть папи, про прісний хлїб, про 

t'езженьство духовних, про суботний піст. Книга ся мала 
в своїм часї важне значінє, тому що обзнакомляла з єством 

тих питань, що мали стати предметом живих розправ; 

православні читачі мали поучати ся з T~Ї книги: що і як 
-їм треба відповідати на пересьвідченя західного духовень-

ства, котре тодї розпочало свою проnаrанду в українськім 
народї. В Острожський печатнї напечатана також деякі 
книжки релїrійної основи: "Листи патриярха Єремії" , 



- 175-

"Діалогь патріарха Геннадія" (1583), "Испові>даніе о исходже 
нін св. Духа" (1588). В 1594 р. видана великим фолїянтом 
книга Василия Великого "О постничествt", а 1596 р. "Map~ 
гарить" Івана Золотоустого. Рівночасно з печатнею 1580 р. 
Острожський оснував у себе в Острозї головну школу 
й крім того кілька шкіл у своіх добрах. Ректором голов
ної острожеької школи, праматери висших учебних заве
день в українській землі, був учений Грек Кирило Лука
рис, що опісля став патриярхом царгородським. Крім 
Острога, князь Острожський завів печатню в дерманськім 

монастирі. 
В тім часї другим важним подвижником пробудженя 

умового житя на Руси були засновини братств, товариств 
з морально-реліrійними цїлями, де входили без ріжницї 
люди всяких станів, але конечно приналежні до єдиної 

Церкви. Такі братства повставали з наслїдуваня західних. 
Перше з тих братств Ніі польскій Руси, що набрало істо

ричного значіня, було львівське, основане благословеН6М 

антийохийського патриярха Якима, котрий відвідав Русь 
в 1586 р. Головною його задачею було виховане сиріт, 

догляд убогих, підмога потерпівшим всякі нещастя, викуп 

бранцїв, похорони й ПОМИНfШ вмерлих, поміч підчас загаль

них злиднїв, - взагалі добрі вчинки. Члени мали свої ви
значені сходини і вкладали кождий по шість грошів У спільну 

скарбону. Тоді при братстві завели міщани школу, печатню 
і больницю. В школі вчили, крім сьв. письма, словянськоі 
граматики разом з грецькою, і 8 тій ціли уложено й на

печатано грецько-словянську граматику, в котрій порівну
ючо були виложені правила обох язиків. Приватну науку 
обмежено: кождий міг вчити тілько своїх дїтий і домаш

них. Після взірця львівського братства ~J(IBeдeHo у Вильні 
троіцьке братство, а відтак стали основувати братства 

і в інших городах. Львівському братству лишено стар
шиньство. Вже ее одно, що люди всіх станів сходили ся 
між собою в імя вітцівськоі віри, піднесеня моральности 
А розширеня відомостий, впливало на те, що дух народиий 
піднимав ся. Патриярх Яким, ЗakЛадаючи львівське брат
ство, поручив йому, щоби наглядало, як духовні спов
няють свої повинности, а також над благочествм і мораль
ностю як духовеньства так і сьвітських люднА: се зовсім 

8 М. Костомарів «Істории У~раїни. 
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ПРОТИВИJ\О ся поглядам західного духовеньства, котре все 

ревно дбало про се, щоби люди неприналежні до стану 

ДУХОВНОГО, слухали слїпо духовних наук і ніяк не сьміли 

розбирати дїл віри інакше, як під проводом духовних і не 

важили ся судити ЇХ вчинків. Але й українським висшим 
духовним особам не припало до вподоби основанє братств. 

Львівський владика r едеон зараз війшов у неприязні від
носини до львівського братства. 

Порядки православної Церкви на Руси, підвласній 

Польщі, були в сумнім станї. Висші духовні особи, що по

ходили із значних родів, замісць після православного зви

чаю проходити ступнї чернечих чинів, одержували свої 

місця просто із сьвітського стану і крім того не для за

СЛУГИ, а з причини звязий, З ласки можних або перекуп

ством, приєднавши собі королївських двораків. Архієреї 

й архімандрити орудували церковними добрами з усїми 

привілеями суду й самоволї сьвітських панів свого часу, 

держали у себе оружні ватаги, після звичаю сьвітських 

володарів, на случай суперечки з сусїдами позваляли собі 

буйних нападів і в домашнім своїм побитї вели таке житє, 
що зовсїм не лицювало їх станови. Були приклади, що 

значні пани випрошували для себе у короля місця епис

копів і старшин, і оставши невисьвяченими, користуізали 

ся церковним хлїбом, як тодї виражали ся. ОДИН ровесник 

замічає: "Правила сьн. отцїв не позваляють посьвячувати 
сьвящениками молодших трийцяти літ від роду, а в нас 

інодї допускають пятьняЙцятилїтного. Він після складів 
читати не вміє, а його посилають проповідувати слово 

Боже; він своїм домом не управляв, а йому поручають 

церковний порядок." У владик, архімандритів, ігуменів 
були брати, племяники, дїти, котрим давали в управу цер

ковні добра. Розкішне житє висших осіб довело до гно

бленя підданих у церковних добрах. "Ви - дорікав укра
їнським архієреям атонський монах - відбираєте в бідних 
селян воли й конї, видираєте в них грошеві данини, мучите, 

томите роботою, кров із них ссете". Низше духовеньство 
було в крайнім пониженю. Бідні монастирі замінювано 
в хуторі, владики заводили в них псярнї для своїх ловів 
й черцям велїли удержувати псів. Приходські сьвященики 

терпіли і від владик і від сьвітських людий. Владики 
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обходили ся з ними простаковато й гордо, обтяжали да

нинами в свою користь, карали тюрмою й бійкою. Сьвіт
ський пан села назначав в нїм такого сьвященика, який 

йому був до вподоби, а сей сьвященик нїчим не ріжнив ся 

від хлопа у відносинах до пана; пан посилав його із стій

ками, гонив на свою роботу, брав на послугу своїм дїтям. 

Український сьвященик, замічає ровесник, - що до вихованя 

був зовсїм мужиком; не вмів заховувати ся як слїд; не 

було про що з ним поговорити. Стан духовний дійшоц до 
такої зневаги, що чесний чоловік. соромив ся вступати 

в його, і годї було сказати: де частїйше бував сьвященик, 

в церкві, чи в коршмі. Інколи відправляв сьвященик бого

служенє по пяному із згіршаючими виходками, не розу

мів зовсїм того, що читав, та й розуміти не старав ся. 

При такім станї духовеньства розумно, що простий наР.ід .. 
жив своїм давним поганським житєм, беріг поганські по-

гляди й віруваня, відправляв після прадїдних звичаїв по

ганські сьвятки і не мав найменшого понятя про єство 

християньства, а висша верства почала соромити ся своєї 

приналежности до православної реЛїr'ії; католики всїми 

силами піддержували сей ложний сором. Єзуіт Скарга, 
любимець короля Жигимонта ІІІ., глузував навіть з бого
служебного язика української Uеркви такими словами: 

"I)Jо се за язик? Ним нїде не викладають нї фільософії, 
нї богословія, нї ЛЬОr'іки; В тім язицї не може бути анї 

граматики, нї риторики!· Самі українські попи не в силї 

обяснити, що такого вони читають у церкві, і приневолені 

допитувати ся в інших обясненя по польськи. З того язика 
- тілько невіжа й блуканина." 

При тодїшних условинах можна було підняти занепад 
Uеркви й народне благочестє тілько утворенєм осередка 
відродин не в духовеньстві, а поза його кружком, в сьвіт

ськім побитї. Отже братства мали стати ся головною підой
мою тих відродин. Патриярх Єремія, проїзжаючи через 

Південну Русь в 1589 р., потвердив права львівського 
братства, а навіть розширив їх: визволив братство від 

.залежности місцевого· владики і від усякої іншої сьвітської 

Й духовної власти,' не позваляв, щоби у Львові була інша 

православна школа, крім братської, оставив братству надзір 

над епископським судом і задля жалоби братства відсудив 
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чоловіцї. Та ще більш fіОМИЛИВ ся він в сїм, що, не Аавши 
повної власти митрополитї, назначив своїм ексархом (на
місником) луцького епископа Кирила Терлецького, чрло
віка поганих обичаїв, котрого винили о вельми ГИАкі вчинки, 

як н. пр. грабованя, насилуваня й убийства. 

Українське Ауховеньство було Ауже неВАоволене па
триярхом за те, що І!.ін Аав братствам таку власть і по
ставив АУХОВНИХ під догляд сьчітських; крім того, на ЙОГО 

жалували ся й за ріжні драчки з українського Ауховень

ства; підлягаючи турецькій власти, патриярхи і взагалі 

грецькі епископи були в такім положеню, що потребували 

милостинї, котру збирали в православних землях. "Ми в них 
такі вівці; - говорили українські Аухевні - котрих ВОНИ 
тілько доять і стрижуть, а не кормлять·і • 

На АРУГИЙ рік по віАїзді Єремії, митрополит зібрав 
у Берестю синод з православних архієреїв. Всї стали жа
лувати ся, що важка іх зависимість віА патриярха, і нарі

кали . на братства,. а найбільш на львівське, котре після гра
моти патриярха Єреміі 1593 р. було піА безпосере.цньою 
зверхностю партриярха. "Як - говорили архієреї - яким
неБУАЬ сходинам пекарів, купцїв, сїдлярів, кушнїрів, неу

ків, що нічого не розуміють з богословських Аіл - .цають 
право переГЛЯАати СУА Церквью установлених властий 
і укладати присуд про Аїла Церкви Божої І" Всі Аійшли Ао 
того, що лучче всего пЇАчинити ся, замісць царьгородського 

патриярха, римському папі. 

В р. 1593, замісць помершого ВОЛОАИМИРСЬКОГО епис
копа, настановлено Адама Потія, що був Ао того часу 
сьвітським паном і носив титул берестейського каштеляна. 
Він вже перейшов з православя на католицтво, вЇАтак 
нїбито вернув до православя з наміром посьвятити ся 

справі уні"і. Він був чоловіком беЗАога:нlИХ обичаїв, здавав ся 
богобоязним і сам оснував братства в Берестю. ОСТРО;К
ський поважав ЙОГО, крім тогож Потїй був свояком Острож
ського. Король Аав йому міс;!е еШlскопа іменно з того 

згляду, ЩО Потїй може власкавити могучого українського 
вельмоР.(у. 

ПотїЯ став з Острожським переписувати ся і, не по
чинаючи сам річи про унію, попрова,!tив справу так, що 

князь Константин Острожський перший заговорив про неї. 
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Розбираючи всякі способи Ао поправи церковного по
рцку, Острожський опинив ся на злуцї східної Церкви 
з західною. Та Острожський бажав зовсїм не такої унії, 
про яку Аумала римська пропаІ'аНАа. Острожський призна
вав православну Церкву вселенською, а не національною; 
Острожський вважав правильною злуку Церков тілько в та
кім случаю, коли й в інших православних сторонах при

ступлять Ао того, і тому раяв ВОЛОАИМИРСЬКОМУ еписко-

ІпаТІІіі Потїіі. єпископ ВОАОАМММРСЬКllіі. 

пови УАати ся до Москви, а львівського післати Ао Волохів 
АЛЯ нарми нм питанєм про злуку иерков. Острожський 
уважав метою преможеної злуки - основанє шкіл, обра

зо ван є проповіАників і взагалї розповсюдженє релїгій

ної осьвіти. Острожський не міг втаїти перед Потїєм 
свого давного нахилу до протестантизму; Острожський 
замічав між іншими, що треба багато змінити в церков

них обрядах, тайнах, в церковній управі, видїлити, як він 

висловлював ся, людські ВИДУМКІІ. Потїй відповів на те 
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Острожсьому: "СхіАна Церква виповняє свої таАни А оБРЯАИ 
правильно; нема там що ПОСУАжувати, нї гу.цити; в Москвуж 

Я не пої.цу: з таким порученєм там піА кнут .попа.цеш. 

Лучче ви, яко перший чоловік нашої віри, зверніть ся АО 
свого короля". 

Не вспівши СКJ\ОНИТИ Острожського, вла.цики кілька 
разів зїз.цили ся на ра.цу, і в 1595 р. зложили преАставленв 
Ао папи про унїю та А вибрали в сїА справі послами в РИМ 
Потїя і луцького епископа Кирила Терлецького. ПотїЯ спо-

вістив про се Острожського і прига.цував, що Острожський 
сам першиА ПЇАняв річ про унїю. 

ОстрожськиА розсер.цив ся, пlfCав Ао Потія, що во
ло.цимирськиАепископ зра.цник і негЇАниА свого стану, 
а 24. червця написав і розіслав (мабуть печатне) ПОCJ\8Нив 
Ао всіх православних обивателів Польщі й Литви, вихва
ляв грецьку віру, яко в.цину в сьвітіпраВАиltу, оповіщав, 
що наАголовніАші начальники правдивої віри нашої, мнимі 



- 182-

пастирі: митрополит і епископи, стали вовками, відсту

пили вЇА східної Церкви, "притулили ся до захЇАних" і за
думали ВЇАорвати від віри всїх благочестивих "тутешньої 
области" і занапастити. "Багато - висловював ся. Острож
ский - З обивателів тутешнього краю держави його ми

лости мого короля, ПОСАУШНИХ сьвятій східній Церкві, 
вважають мене передовим чоловіком в православію, хоч 

я сам уважаю себе не більшим, як рівним між іншими що 
до правовірности ; з тоі причини бою ся, щоб я не став 
виноватим перед Богом. і вами; тому звіщаю вас про се, 
про що запевне дізнав ся я, бажаючи разом з нами одно

стайно стати проти супостатів, щоби з Божої помочи і при 
вашій дбалости ті, що приготовили на нас сїти, самі в ті 

сіти попали. Що може бути соромнїйше і безправнїйше, 

коли шість або сім злодїїв відпало від своіх пастирів, ко

трі іх настановили; а вважають нас безсловесним товаром, 

важать ся самовільно відривати "ас від правди й вводити 
нас в загибель З собою?" 

Острожський просив короля скликати собор, на ко
трім були би присутні не тілько духовні, але й сьвітські. 

Король, дбалий про успіх унїі, писав до Острожського 
письмо, вговорював і наклонював його пристати до унії 
і більш усего вказував на те, що грецька Церква єсть під 
властю такого патриярха, котрий одержує свій уряд ·ПО 

волї невірних мугаметан. Згідно з пануючим римсько
католицким поглядом, що духовні дїла мають бути при

належностю самих духовних, Жигимонт не хотів допустити 
ЗЇЗДУ сьвітських осіб в справах віри; сего хотів не тілько 

Остражський, але й самі епископи, що підшивали ся пЇА 
Острожського і заявляли просьбу королеви про те саме. 
Король писав: "Такий зізд тілько буде спиняти дїЛО; 
дбати про наше спасенє єсть повинностю наших пастирів, 
а ми повинні, не допитуючи ся, поступати так, як вони 

кажуть, тому щО АУХ Господнїй дав нам іх прові.цниками 
в житю". ОАнак таке' вговорюванє тілько роздратовувало 
Острожеького, бо все те обиджало, між іншими, його пан
ську самолюбність, що впоювала йому змаганє бути пер

шим між своіми одновірцями. 
Добиваючи ся вЇА короля дозволу на зізд або собор 

сьвітсысих лю.ций в справах віри, Острожський одним 
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із своїх двораків вислав у Торунь до протестантського 
збору завізванв до спі.льного виступу проти папізму. Пра
вославний князь писав такими словами: "Всі, що призна
ють Отця й Сина й сьв. Духа, ЛЮДИ одної віри; як би 
в люди й було більш терпимости між собою, як би ЛЮДИ 

з шаною г леділи, як їх брати слаВ.ІІ.ЯТЬ Бога кождий піCJUI 
свого сум ліня, то менше було би сект і наук на сьвітї. 

Ми повинні злучити ся з усїми, хто тілько віддаляв ся від 
.латинської віри й сприяв нашій долі: всї християнські 
ісповіданя повинні боронити ся проти "папежників". Його 
королївьска ми.лість не схоче допустити нападу на нас, 

тому що в нас самих може явити ся двайцять а бодай 

пятьнайцять тисяч оружних J\ЮДИЙ, а панове папежники 

МОЖУТЬ взяти верх над нами хиба числом тих кухарок, 

котрих ксьондзи держать у себе замісць жінок". 
Король дізнав ся про се посланив і велї~ написати 

Острожському догану за неуважні вислови про віру, ко
тру визнав король, а особливо за те, що натякнув про 

кухарок. 

Грізьби, що можуть явити ся тисячі оружнИ]t J\ЮДИЙ, 
:мали важне значінв. В Польщі панував дух caMOBO.II.Ї. Права 
не мали сили, а за місць г.лядїти в них захисту, люди, що 

почували в собі силу, самі розправляли ся з своїми супер
никами. Знатні пани держали в себе оружні ватаги шляхти; 

наїзди на добра й двори були звичайним ДЇлом. Пани са
мовільно навіть мішали ся в справи сусідних держав. 

У дальцї всїлякого рода складали ватаги, так звані "свов
вільні купи", і дїяли всякі нечемности. На Українї рік від 
року змагало ся козацтво, а осоБJ\ИВО РОЗВИ.ІІ.О ся піCJUI 
вдатних походів на Крим і на Молдавію. Воно засиляло ся 
українськими людьми з наС.ІІ.ЇДних панських і коронних дібр 
(що надавано панам яко староства), і через такий намив 
утікачів, що йшли в козаки проти волї панів, набирало 
неприязного настрою .ц.ля панів і WJ\Яхти взагалї. Крім 
козаків, признаних в тім станї, котрі СТОЯJ\И під началь
ством старшого або гетьмана, творили ся ватаги з про

стого народу, що звали ся козаками, під начальством 

осібних проводирів; такі ватаги, при нагоді, легко ЛУЧИJ\И 

ся з справдешними козаками і готові буJ\И одностайно 

з ними виступати з ШКОJtoю панів. В 1593 р. козСЦ&ький 
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гетьман Криштоф (Христофор) Косинський підняв бунт. Ко
заки нападали на панські двори, бурили їх, нищили шля

хотські документи. Косинський заволодїв українськими го

родами й самим Києвом, про недбалість Острожського, 
що був київським воєводою: йому, як ми сказали, давно 

вже, та безуспішно, дорікали королі тим, що київський 

замок остає в занедбаню. Косинський напав на добра 

Острожського і домагав ся від шляхти й від народу при
сяги для себе: у Косинського явно пробивав ся намір 

відорвати Україну від Польщі, збурити в нїЙаристокра-. 
тич ний лад і завести козацький устрій, при котрім не булоб 

ріжницї станів, всї булиб рівні й орудували би з однако

вим правом землею. Небезпека загрожувала Польщі полї

тичним і суспільним переворотом. Король взивав шляхту 

українських воєводств браславського, київського і волин

ського, щоби всї шляхтичі зброїли ся проти ворога, що 

домагав ся для себе присяги і під ноги топче королївські 

й державні права. Острожський зібрав усю шляхту, що 

була в його просторих маєтках і піддав її верховодству 

сина свого Януша та й виправив на ПОВС'l:анцїв. Косин
ському не повело ся, lЗін обіцяв' зречи ся верховодства 

над козаками, а ВИЗВОЛIfВШИ ся з біди, ЗI-1ОВ думав про 

повстанє, але його вбито під Черкасами. По нїм гетьманом 

вибрано Григори я Лободу. Тодї крім І<озаків, що були під 
верховодством гетьмана Лободи, явило ся друге козацьке 

військо, самовільне, під верховодством Северина Нали

вайка, котрого брат Демян був сьвящеником в Острозї. 

Наливайко палав запеклою ненавистю до паньства тому, 

що пан Калиновский в місточку Гусятинї відобрав у На

ливайкового батька хутір і самого хозяїна так побив, що 

сей умер від ударів. Наливайко задумав дальше вести дїло 

Косинського в тім часї, коли епископи збирали ся підчинити 

українську Церкву папі, і коли Острожський В своїм по

сланю вговорював усїх православних обивателї!'! польського 

королївства виступити проти хитрощів епископів, Нали

вайко почав від Волинї, і його повстанє на сей раз на

брало трохи релїгійної цїхи. Він нападав на маєтки епи

скопів і сьвітських, прихильних унїї, заняв Луцк, де злість 

козаків звернула ся на сторонників і слуг епископа Тер
лецького, звернув ся на Білу Русь, добув Слуцк, де 
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приспорив собі збруї, заняв Могилїв, що тодї самі населенцї 
спалили, захопив у Пиньску церковні дорогоцїнности Тер
лецького і дістав· важні пергаментові документи з підпи

сами духовних і сьвіт ських осіб, що годили ся на унїю; 

Наливайко зрабував добра брата епископа Терлецькоі'О, 
щuби відомстити на нїм поїздку епископа в Рим. Деякі 
православні пани давали волю Наливзйкови з ненави
сти до задуманої унП. Падав підзор на самого князя 
Острожського, бо в йогО добрах жив брат Наливайка, 
і у того брата, сьвященика Демяна, показували ся коні, 

приналежні панови Семашкови, котрого зрабував Нали
вайко. Сам Острожський в письмах до свого зятя Ради
вила писав: "Говорять, начеб я Наливайка висилав ... Вже 
коли кому, то менї більш усего допекли сї розбишаки. 

Поручаю себе Господу Богу! Надїю ся, що він, спасаючи 
невинних, і мене не забуде." Нема підстави припускати, 

щоби справді Острожський підмагав се повстане, тик 
більше, що перед самою появою Наливайка у волинській 
землї Острожський остерегав панів перед самовольцями, 
жалував ся, І що вони нищать його. маетки, давав ради Ре
чипосполитій ужити скоро рішучих способів і гасити по

жар перше, нїм він вспів розширити ся. 

В зимі 1595-1596 р. НЗІІ\ивайко злучив ся з козацьким. 
гетьманом Лободою і повстане стало прибирати грізний 
розмір. Король вислав проти козаків гетьмана Жолків
ського. Війна з ними завзято точила ся до кінця мая 
1596 р.; козаки, притиснені польськими військами, перейшли 
на лївий берег Днїпра, і їх осаджено близько Лубен: між 
ними повстав розлад; Наливайко зложив з гетьманьства 

Лободу, вбив його, сам став гетьманом, але й його своею 
чергою скинули й видали Полякам, котрі покарали ЙОГО 
смертю в Варшаві. 

Коли таким способом Поляки заходили ся притлу
мити повстане Русинів, що прибирало по части цїху борби 
проти унїі, в Римі послів українського духовеньства, епис
копів володимирського і луцького, принято з приналеж
ною честю; вони сподобили ся поцїлувати папську HOry 

. й 2-го грудня 1595 р.,від імени українського духовеньства, 
прочитали ісповідь віри після римсько-католицької науки. 

В початку 1596 р. вони повернули на РОАИну. Тут АОЖНАала 
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іх перепона з боку братств і Острожського. У вн
леньскіll братстві напечатана була "Книга Кирилла 061. 
Аитихриcn", котру написав Степан Зизаній. Киижка була 
ВИllірена проти папіЗIlУ; в ній АОКазуваво ні більше ні 
менше, як се, що папа всть сей антихрист, про котрого 

зберегло ся віщувавв, а часи унії - ее часн антихристо

вого варства. Духовеньство і сьвітські люАн писыlнніi чи
тали жаАібно сю книгу. Король, почувши про ії успіх, 
велыlи розсеРАИВ ся, заборонив книжку, велїв спіймати 
й заllКНУТИ у вязниці ві автора і його АВОХ товаришів. 
Львівське братство з свого боку виступало проти починів 
унії і так налякало епископа, 11&0 Г еАеон рішив ся ВЇАСТУ
пити вЇА унії та ПОАаВ у СУА протестацию, впевняючи, 11&0 
хоч піАписував разом з іншими архів реями ЗГОАУ на унію, 
то не знав сам, як річ мав. ся, бо піАписував біАий папір, 
а на сїм папері вже по його пЇАписі написано те, чого він 
і не хотів. 

Острожський звістив СХЇАНИХ патриярхів; на просьбу 
його назначено протосинкелів (намісників), вЇА цаРГОРОА
ського патр~ярха - НИКИфора, віА алексанАРИЙСЬКОГО -
Кирила. Король оповістив, 1І&0би украікські епископи зібрали 
ся на собор у Берестю на 6. жрвтня 1596 р. АЛя наконеч
ного затвеРАженя унії. 

На сей час, 11&0 король визначив, приготовнв і Острож
ський свій собор, також в Берестю. І) Собор сей СКЛ8Аав ся 
з АВох патриярwих протосинкелів, АВОХ схіАНИХ архімав

АРИтів, АВОХ українських епископів, r едеона львівського 
й Михайла Копистиньского з Перемишля, сербського ми
трополита Луки, кількох українських архімандритів, прото
попів і АВОХСОТ осіб шляхотського стану, котрих завізвав 
з собою ОстрожськиЙ. 

Протосинкел НикИфор був головою сего православ
ного собору. ВіАповіАНО Аавним обичая·м церковного СУАУ, 
він післав Ао киівського митрополита тричі завізванв на 
собор, 1І&0би виправдав ся j одначе митрополит не явив 
ся і оповісти·в, 11&0 він з епископами піАЧИНИВ ся захЇАній 
Церкві j ТОАЇ православний собор віАНЯ.В УРЯА митрополита 

І) Берестейський собор ПОАрібно описанИй в книжці "Ектезис" , 
ВИАаиій православними в польськім язиці в 1597 р. 
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й епископів: володимирського, луцького, полоцького (Гер
мана), холмського (Дениса) і пинського (Йони). 

З свого боку, ті духовні, що приняли унію, відпла
тили тим же самим тим духовним, котрі не приняли унії: 

вони зложили з уряду епископів львівського і перемис.Ького, 

архімандрита печерського НИКИфора Тура і всїх украін

ських духовних, що були на православнім соборі. Присуд 

кождому з них післали в такій формі: "Хто тебе, від нас 

проклятого, буде вважати в давнім санї, той сам проклятий 

буде від Отця і Сина і Святого Духа!" 
Обі сторони удали ся до короля. Православні покли

кували ся на єствуючі постанови, просили не вважати 

зложених духовних в їх давнім урядї, відняти у них цер

ковні добра й віддати тим особам, котрі замісць них будуть 
вибрані. Король став по сторонї унїятів і велїв увязнити 
НИКИфора, на котрого особливо лютили ся ті, що приняли 
унію. Острожський взяв його на поруку. Справу його від· 
лож или до 1597 Р: 

В сім році, на бажаН6 короля, Острожський сам при
віз НИКИфора і віддав його судови сенату. Никифора ста
рали ся обвинити і о звідуньство В користь 'Турків і о ча

родійство та лихі обичаі. Сам гетьман Замойський обжало
вував його. Та годі було обжалувати Никифора, а ще По
.ляки й права не мали cybT~ його, яко чужоземця. Тоді 
Константин Острожський промовив різко·До короля. "Ваша 
милість - сказав він - нарушаєте права наші, топчете 

ногами волю нашу, насилуєте сумлінє. Яко сенатор не 

тілько сам дізнаю .зневаги, але бачу, що все те веде до 

погибелі королівства ПОЛЬСЬКОГО; після того нічиі права, 
нічия воля не обмежені: незадовго настане розлад; може 

. бути, тоді додумають ся до .чого Їjfшого! Предки наші, 

присягаючи на вірність своєму володареви, і від його та

кож приймали присягу, що пильнуватиме справедливости, 

милости й охорони. Між ними була обопільна присяга. 

Схаменіть ся, ваша милість І я вже у високих літах і надію 
ся скоро покинути сей сьвіт, а ви зневажаєте мене, від

бираєте те, що для мене' дорожше всего - православну 
віру! Схаменіть ся, ваша милість І Поручаю вам сего ду
ховного сановника; Бог пошукувати буде на вас кров 

його, а мені дай Боже не видіти більш такого нарушеня 
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прав, навпаки нехай Бог позволить менї на старости лїт 
почути про ,цобре з,цоровля його і про луччу охорону ва

шої ,цержави й наших прав І" 
СкіНЧИ9ШИ СЮ річ, Острожський вийшов із сенату. 

Король післав зятя Острожського, Криштофа Ра.цивила, 
щоби завернув зворушеного старця. "Король - сказав 
Ра..цивил - жалкує на.ц вашою прикростю; НИКИфОР бу,це 
вїЛltниЙ". Розсер.цжениЙ Острожський не хотїв вернути ся 
і сказав: "Нехай же собі і Никифора зїсть". Князь пі
шов, лишивши бі.цного протосинкела Никифора на волю 
короля. Никифора заслали в Мариєбурr, ,це він і вмер 

у вязницї. 

В 1599 р. Острожський з іншими панами і шляхтою 
православної віри зла.цив конфе,церацию з протестантами 

для обопільного захисту проти католицького насиля. Але 
ся конфе.церация не мала наслї,цкїв. 

Далеко важнїйший у своїх наслї,цках був рух лїтера

турний, що зміг ся після унії. В Острожській печатнї по
явила ся (р. 1598) "Отпись на ЛИСТ'Ь отца Ипатія" (Потїя) 
і "ЛИСТЬІ", т. є. послания (з них вісїм Мелетия, патриярха 
алексан,црийського, в котрих виложено єство пранославія 

і заохочувано нарі.ц православний ,цо оборони своєї релїtїІ'. 
О,цно з тих посланий (третє) ві.цносило ся ,цо питаня про 
зміну калєн,царя, що то,цї ,цуже займало уми. Православним 
пастирям не СDо,цобала ся та зміна іменно тому, що вона 

була новиною, - "новостю суєтних мужів, непостійних 
,цуш, що зміняють ся, як вогкість ві,ц по,цуву вітру". Після 
,цУМКИ чесних пастирів зміна рухомих сьвят викликує за

буренє і зворушенє в церкві, коромоли, чвари, прибли
женє ,цо жи.цівства; та колиб і сего не було, то все таки 

не треба вво,цити "неотеризму", а лучче ,цержати ся ста
рини й слухати старих. (Что же не благочестивtйше и не 
благоговtйнtйше есть В'Ь разлиЧНЬІХ'Ь вещех'Ь вкуп пребbl
вати со стаРЦbl). Опріч того замічено, що. обчисленя, на 
котрих оснований новий кален,цар, не тривкі і як промине 

триста лїт, то знов треба бу,це "астрономствовати" і ви,цу
мувати нові переміни. Девятий з напечатаних в сїй книзі 
листів містить в собі посланиє, що писав Острожський,цо 
православних християн з самого початку унії (про се ми 
вже говорили висше), а ,цесятий - напоминаюче посла-



-189 -

ниє атонських монахів. Між напечатаними тоді в Острозі 
книжками особливо важна "АпокризиС"Ь" (ви.ц. пі.ц конець 
1597 р.)!) пі.ц прибраним іменем Филалета; написав її, як 
запевняють, Христофор Бронський, чоловік, що, по.цібно 
Острожському, нахиляв ся.цо протестантизму. Замісць 
строгої пі.цлег лости .цуховним властям у справах віри, вона 
пропові.цувала рівну свобі.цну участь сьвітських лю.ций 
в церковних справах, науку про безуслівний послух Цер-. 

кві називала жи.цівством і .цоказувала, що CbBiTCb!d лю.ци 

можуть після своєї .цум ки не слухати .цуховних і ві.ц.цалити іх. 

В 1598 р. сьвященик Василь ви.цав Псалтир з епільоrом 
(возслцованіем'Ь), .цругий Псалтир вийшов з часословом, 
1605 і lб06 явили ся твори патриярха Мелетия з причини 
унії, в перекла.цї Йова Борецького, а 1607 сьвященик Ае
мян, брат Наливайка, ви.цав "Лекарство на оспалblЙ уми
сел'Ь человt.чіЙ", .це помістив посланиє Золотоустого .цо 
Тео.цора Па.цшого і .цеякі слова та вірші, почасти прило
жені .цо свого часу. У Бильнї появили ся замітні твори не 
тілько полємічні, але й научні, з котрих пробивала ся по

треба вихоnаня моло.цежи; в 1596 р. Лаврентий Зизаній 
ви.цав r раматику словянського язика, Азбуку з коротким 
словарем, Толкованє на молитву Отче tla.,,, і Катихізис, 
в котрім виложено основи православної віри. Ві.цтак укра
їнські богослужебні й релїfiitно-політичні твори печатано 
і в інших місцях. 

Так положено почин .цо тоі украінськоі лїтератури, 

що опісля в половині XVII в. так значно розвила ся. 

Сам Острожський не зважав на захист, .цаниА пра
вославю, в справі починів унії, яко аристократ, .цля котрого 

польський ла.ц багато мав .цорогого, не був скорий .цо 

якого небу.ць· рішучого виступленя проти насиля власти; 

він здержував і інших, навчаючи їх терпеливости. ТaJCИм 
способом він писав .цо львівського братства: "Посилаю 
вам .цекрет, уложений на минувшім соймі, вельми против

ний народному праву, а більш усего сьвятій прав.цї, і .цаю 
вам не іншу ра.цу, як тілько сю, щоби ви були терпе

ливі і дожидали Божого милосер.ця, поки Бог, по своій 

І) Проти "Апокризис'Ь-а" видав у 1600 р. грек-унїят АркуJtИй 
.,АНТИКРIiЗИС'Ь". 
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доброті, не склонить серця ~oгo королівської МИАОСТИ ДО 

того, щоби ніКОІ"О не обиджував і каждого лишив при 
своіх правах". 

В сій раді проби вала ся вже будуча неміч украін

ськоі аристокрациі в справі захисту батьківської віри. 

На жалобу воєводств киівського і браславського 

назначив король на соймі суд між унїятами й право

славними. 

Тоді вмер Рогоза: його заступав в урядї митропо
лита киівського Іпатий Потїй. Коли' він явив ся з Терлець
ким на суд, назначени~ королем, то " представляв, що 

духовні справи не підлягають присудови CbBiTcbKoro суду, 

ЩО, пісЛя божого права, законів КОРО.llївських і прав хри
стиянських, вони підлягають тілько духовному судови. 

Уніяти покликували ся ,на всякі привілеї, що досї єствували, 

,ltaні грецькі" Церкві, яко на документи виключно прина
лежні після права тілько тим, що признали головою своєї 

Церкви римського первосьвященика. Король за радою 

своіх радних панів, признав їх докази зовсім справедли
вими і оголосив грамоту, в котрі" новому митрополитови 

і епископам, що були під первенством митрополита, давав 

право користувати ся своїм саном після давних привілеїв, 
даних сановникам грецької віри, орудувати церковними 

~а6тками "творити духовний суд. Король не признавав 
іншоі східної Церкви в польській Речі-посполитШ, крім уже 
злученої з римською Церквою. Всї, щІ) не признавали унП, 

були в "ого очах вже не ісповідниками віри грецької, тілько 
відступниками єі. TQ" погляд поділяла з королем уся ка

толицька Польща " Литва. 
Острожськи" закінчив житє в лютні 1608 р. в глибо

кій старости. Син "ого Януш ще за житя вітця пере'й
шов на католицтво; другий син Олександер лишив ся 
православним, та дочки "ого всї приняли ка:толиц тво, 

а ОАВа з них, що володіла Острогом, Анна - Алойзия, ви
значала ся завзятою нетерпимостю для віри прабатьків 

своїх. 

Висша верства в Польщі була всемогуча, і певно, 
як би українська шляхта стояла була твердо в вірі й кріпко 
рішила ся боронити батьківської віри, то нїякі хитрощі ко
роля й єзуітів не змоглиб були її звернути. 
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Та в сїм то було нещастє, що ся українська ШЛJ;lхта, 

ся висша верства, котрШ дуже вигідно було находити ся 

від владою Польщі, - не МОГJlа встояти проти норовствен

ного гнобленя, що тяжило над праВОGЛавною вірою й укра

їнською народностю. Українські люди поріднили ся З поль

ською шляхтою, присвоїли собі польський язик і польські 

обичаї, стали Поляками в поведеню, житю, отже не в силах 
були вдержати батьківську віру. На сторонї католицтва 
був блеск західної осьвіти, що впадав у очи. В Польщі 
на українську віру й народність г ледїли зневажливо: все, 

що було й заявляло ся українським, в очах тодїшнього 

польського товариства здавало ся мужичим. простим, ди

ким, несьвідущим, чимсь таким, що його треба соромити 

ся осьвіченому й високопоставленому чоловікови. У като

ликів було без порівнаня більше способів до образованя 

як у православних, і тому ДЇти православних панів учили 
ся у католиків. Настроєні своїми вчителями, що впоювали 

в них переконанє про висшість католицтва, виходили укра

їнські молодцї в сьвіт, де при розповсюдженім дусї пропа

rанди всюди тілько чули про сю висшість, отже й присвою

вали собі той nогляд·на віру й народність прабатьківську, 

який звичайно мають на своє рідне ті, що переймають щоне

будь чужого з повним переконанєм, що се чуже єсть призна
кою осьвіти і дає почот і пошану в тім ~ружку житя, де їм су

дженообертати Ся. Нащадки православних знатних родів, 

що перейшли на католицтво, оглядали ся назад на духове 

добро своїх правітцїв і опинили ся в такім самім настрою, як їх 

предки багато віків назад, коли покинули поганьство, а при

няли християньство. Одні за другими приймали нову віру 
й соромили ся давноі. Правда, як усе буває в переходних 

добах, так і в добу окатоличеня україньскої шляхти про
тягом пів столїтя, а навіть трохи довше, лишали ся між 
висшою українською верствою прихильники старини і зая

вляли свій голос, та ряди їх усе більш та більш рідшали, 
і на останку їх не стало; в польській Руси годї було по

АУМ ати собі особу приналежну що до походженя й до
статку до висшої верстви інакше, як 3 римсько-католицькою 

релїrією, з польським язиком і з польськими поглядами 
й почутєм. Від часу унії проявив ся напрям підняти укра
їнську Церкву й народність - витворити українську осьвіту, 



-192 -

хоч би, на першиА раз, релїtіАну, та сеАнапрям опізнив 

ся для висшої верстви українських земель, злучених 

з Польщею. Ся висша верства не потребувала більш Ао 
нїчого рущини А г ЛЯАїла. на неі нерцо, неприязно. По

казало ся, що унія, зцумана спершу для принаАИ украін

ськоі висшоі верстви, також мя неі незнцобила СЯ; 

пани без неі стали чистими католиками; унія лишила ся 

тілько способом, щоби знищити в громці останків на
РОАУ признаки православної віри А украінськоі наРОА
ности. Унія стала ОРУАЄМ біJ\ЬшнациАонаJ\ЬНИХ, як релі
riАних змагань. Приняти унію - значило з Русина стати 
Поляком або хоч полу-Поляком. СеА напрям ПРОЯВJ\ЯВ ся 
з першого разу і непохибно СЛЇАУВали тим напрямом 
і в Аальших часах Ао самого кінця єствованя унії. Не 
зважаючи на те, що спершу папа, після постанов фЛЬО

рентиАськоі унії в XV. В., потвеРАИВ ненарушність обря
Аів схі.цноі Церкви, вже з початком XVII. віку уніятські 
Ауховні стали зміняти богослуженє, ВВОАИЛИ ріж ні обичаі, 
властиві захі.цніА Церкві, що або в СХЇАніА Церкві не 
єствуваАИ або в ній зовсім були ві.цкинені (як н. пр. тиху 
службу, віАправу кількох служб оАного А того самого 

Аня на ОАнім престолі, скороченє богослужень і т. п.) 
Зближаючи ся усе більше А більше з католицтвом, унія 
перестала бути схіАНОЮ Церквою, а стала чимсь посе

реАНИМ і в тім самім часі приналежностю простого на

РОАУ. В краю, Ае простиА нарі.ц зіАшов Ао краАного при
гнобленя, віра, що єствувала МЯ того наРОАУ, не могла 

мати такого поважаня, як віра панів; тому унія в Польщі 
стала вірою низшою, простонаРОАНОЮ, негіАНОЮ висшоі 
верстви. Православєж після J,(уМКИ громци стало вірою 

занеханою, вельми низькою, краАно зневажаною: се була 
віра не тілько хлопів взагалі, як унія, але віра негіАНИХ 

хлопів, непохожих або неспосібних ЗaAJ\Я своєі ,цикости 
А заКоснілости стати на трохи висшиА ступінь релігіАного 
А громаАСЬКОГО зрозуміня; те було не більш, як марне 

ісповіданє понеханих не.цовірків, мя кnтР.их і за гробом 
немає спасеня. 



ІХ. 

І(иївський IVI.ИТРОПОJlИТ J1eTpo lVI.оrИJlа. 

Впровадженє церковної унїї було почином великого 

перевороту в умовім ісуспільнім житю України - Руси. 
Переворот сей мав дуж~ важне значінє в нашій істориї 

що до сили того впливу. який він в наслїдках проявив на 
умови й розвиток BC~ГO українського сьвіта. 

Унїятська новість користувала ся особливо любовю 

і опікою короля Жигймонта j також заходили ся його 

горячо піддержувати єзуіти, що в Польщі взяли в свої 

руки вихованє і тим заволодїли всемогучою польською 

аристокрациєю; - тому було' зовСЇм природно, що унїят
ська сторона зараз взяла верх над православною. Плян 

римсько-католицької пропаганди лежав iM~HHO в тім, щоби 

відвернути від давної віри і навернути до католицтва 
українську висшу верству, бо в Польщі тілько висша вер

ства представляла силу. Орудєм до того мали служити 

школи або колєгії, що Є:іуіти заводили одні за другими 

на Руси. У Вильнї єзуіти завели академію за Стефана Ба
тория. Відтак явила ся єзуітська колєгія в Полоцку. При 

кінцї XVI. в. заведено колєгії в Ярославі галицькім і у Львові. 
В "першій четвертинї XVII. в. появили ся опісля колєгії 

єзуітські в Луцку, Барі, Перемишлї і в многих містах 
Білої-Руси, в 1620 р. - в Києві, в 1624 р. - в Острозї. 
Пізнїйше показали ся вони і ЛЇВQбіч Днїпра. Єзуіти вміли 
дуже справно підчиняти молодїж своєму впливови. Роди
те.лї залюбки віддавали своїх дїтий у їх школи, бо нїхто 

не міг зрівнати ся з ними в научуваню латинського язика, , 
що тоді вважано· признакою ученос~ Богаті пани давали 
їм фонди на удержанє монастирів і шкіл; але за те єзуіти 

давали вихованє вбогим безплатно і тим піддержували 

в громадї високу думку про їх безкористність і християнську 
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любов для ближнїх. Вони вміли привязувати до себе дїтий, 

впоювати згідні з своїми цїлями переконаня й почуваня 

і так глибоко вкоріняти се в своїх вихованцях, що неначе 

на все зростало ся з природою Їх те, що набули в єзуіт

ській школї. Головною, можна сказати - виключною ме
тою єзуітського вихованя в українських краях в тім часі 

було, як можна найбільше навернути українських дїтий до 

католицтва і заразом защіпити в них ненависть і зневагу 

до православя. До того вживали вони не стілько научних 
доказів і вговорюваня, скілько всяких легких способів, що 

впливали на молодецький вік, як н. пр.: величне богослу
женє, видумані чудеса, явища, знамена, обявленя, ула

дженє празників, ігрищ і сценїчних вистав, що наміряли 

неперечно привязати серце й уяву дїтий до римського 

католицтва. Єзуіти повертали в свою користь властивий 
молодежи нахил до пустованя і не тілько не гамували 

в дїтях лихих понук, але розвивали їх, щоби повернути 

в користь своїх споконвічних змагань. Так єзуітські на
ставники підмовляли своїх учеників, щоби дїяли всякі 

обиди православним людям, а особливо насьмівали ся 

з православного богослуженя : єзуітські ученики впадали 
до церков, кричали, допускали ся нечемностий, нападали 

на церковні походи і позваляли собі всяких негожих річий, 
а наставники підохочували їх до сего. Та щоби не обу

рити проти себе православних родителїв і не загородити 

православним дїтям дороги до своїх шкіл, єзуіти часто 

впевняли, що вони ЗОВСЇм не думають повертати Русинів 

у латиньство, говорили, що східна й західна Церква одна

ково сьвяті і рівні між собою, що вони дбають тілько про 

осьвіту. Коли єзуіти вбачали яку користь, то про людське 
око Спиняли навіть своіх православних вихованців від при

ня тя католицтва, на сїй основі, що обі віри рівні; однак 

сі вихованцї так справно були приготовлені. вихованєм 

цїнити більше все католицьке, а гордувати всїм право

славним, що самі, наче на перекір радам своіх наставників, 

приймали католицтво; і тоді то таке наверненє припису

вали натхненю з висше. Русини, що виховали ся в єзуїт
ській школі і приняли католицтво, були цїле житє під 
впливом своіх духовних вітцїв єзуітів або католицьких 

монахів інших законів, що з тамтими одностайно дїлали. 
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Духовні вітці пімержували в таких заГОРІЛ1СТЬ на ціле 
житв. НаСЛіАКОМ того в першій половині ХУІІ в. пішло 
розширенв католицтва й\ унії надзвичайно ШВИАКО. Людий 
шляхотських роАЇВ звичайно повертали просто в латиньство, 

а унїю лишали самим міщанам і простому людо ви. Ново
навернені католики й уніяти визначали ся загорілостю 

і нетерпимостю. В городах, під опікою з боку короля, 
вовВОАів і старостів, усі користи були вик~ючно ПО сто
роні католиків і уніятів : православних не АОПУСКали Ао 

вибору на уряди; православних міщан всякими можливими 

способами гнобили в іх промислах, торгових і ремісничих 
підпривмствах, азагорільці насьмівали ся й зневажали 
православне богослуженє. Таке цоложенє спонукувало 
слабших у вірі мимовільно навертати ся Ао унП. До 1620 р. 
не було у православних митрополита, не стало також 

епископів, нікому було висьвячувати сьвящеників, у мно

гих приходах, де не стало православних, заступали іх місце 

уніяти; а.в інших місцях по смерти сьвящеників церкви 

випорожнювали й заміняли на досаду вірним в шинки. 

В панських добрах, а також у староствах, де пани оруду-
вали самовільно долею піманих, веліли вони виганяти 

православних сьвящеників і заміняти уніятськими; підданих 

повертали- в унїю, а хто опирав ся, був приневолений тер

піти всякі насильства й муки. В многих місцях державці 

не РЯАИЛИ самі своїми добрами, але часто віддавали їх 

в аренду ЖИАам. Пімані попадали ся під управу аренда
торів, а разом з ними орудували арендатори також пра

вославними церквами. Жиди добували АЛИ себе з того 
нові жерела доходів, брали данини за право богослуженя, 

так звані "дудки", І) за хрещенв дітий, за вінчанє, похо
рони і т. А. Король і католицькі пани признавали закон
ною грецькою вірою тілько унію, а тих, що не хотіли прий

мати унії, вважали й прози вали "схизматиками", т. в. віА
ступниками, і не признав али іх вірі ніяких прав. Не було 

врархіі, тому й число православних сьвящеників щораз мен
шало, і православні, що не хотіли прийм.ати унії, виростали 

нехрещені і не сповняли нїяких християнських обрядів. 

І) Первістна простонародня назва монети потрійного гроша, по 

німецьки - Diittchen. 
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Та поки ще єзуіти не вспіли повернути в католицтво 
всеї українськоі висшої верстви, в православю лишили ся 

оборонці між шЛJIХОТСТВОМ. За православєм стояли й ко
заки. В 1620 р. лучила ся важна подія, що трохи здержала 
бистрі успіхи католицтва. Через Киів переізжав у Москву 
єрусалимський патриярх Теофан. Тут козацький гетьман Пе
тро Конашевич-Сагайдачний і українські шляхотські люди 
упросили його, щоби висьвятив ім православного ми

трополита. Теофан висьвятив митрополитом Йова Борець
кого, ігумена київського Золотоверхо-Михайлівського мо
настиря, і крім сего висьвятив ще епископів: В Полоцк, 

ВОЛОАИМИР, Луцк, Перемишль, Холм і Пиньск. Король Жи
гимонт і всї ревнителї католицтва були сильно роздрато

вані сим поступком. Спершу король на жалоби унїятських 
архієреів хотїв оголосити переступниками й самозван

цями новонастаНОВJ\ених православних ДУХОВННХ сановни

ків; однак був приневолений уступити представленям укра

їнських панів і проти свого бажаня терпіти віднову єрар

xjчного Л8АУ православної Церкви, бо в Польщі, після 
права, все таки признавали свободу сумлїня, бодай ДЛЯ 

ЛЮАИй з висшої верстви. Се не спиняло, щоби так як 
і перше зневажливо гнобили там, де була сила по сторонї 

католиків і унїятів. Т одї найбільше вславив ся нетерпи
мостю до православя унїятський полоцький архіЕ'ПИСКОП 

Йосафат Кунцевич; він велїв вщавати православні церкви 
на поругу і мучити сьвящеників, що не хотіли приступати 

дО унії. Завзятість народу проти його дійшла до сего, 

що в 1623 р. ватага людий роздерла його у Витебску. Папа, 
дізнавши ся про сю пригоду, вговорював короля Жиги
монта, щоби покарав епископів, котрі не признають унії, 
і рішучими способами викорінював "гнусную, чудовищную, 

схизматическую єресь" (православє). 
Та всі змаганя римсько -католицької пропаrанди, не 

зважаючи на блискучі успіхи не могли однако скоро дО

пняти конечної мети. За православє з ОАИОГО боку висту
пали козаки, а з другого пімержала його українська про
сьвіта, що стала в гору підоймати ся. 

Братства були найголовнїйшою підоймою таких від
РОДИН. Братства повставали одно за другим, а де поя
вило ся братство, там ПОЯВJ\яла ся і школа. Братства 



- 197-

висилали здібнїщих молодих людий в західні унїверситети 

для висшого образованя. З розмноженєм шкіл і печатень 

більшало число тих, котрі писали, читали і думали про 

питаня, що тикали ся умового житя і були спосіб ні дїлати 

в їх крузї. Виленське троіцьке братство перш ycї~ пере

стало єствувати для Руси: воно приступило до унії. Та 

православні у Вильнї зараз після сего утворили інше брат-

СЬВ. Иосафат Кунцевич, архіепис"оп полоцький. 

ство при церкві сьв. Духа, завели школу і печатанє кни

жок для захисту православя. В Києві припадає почин 

братства, як думають, ще в кінцї ХУІ в., але його дїяль
ність проявила ся в другій десятцї ХУІІ в.; тодїж осно
вано братство в Луцку. Замітно, що всї українські пра

вославні братства з своїми порядками були явищами більш 

або менш на час короткий, що не осягали своєї головної 

мети. Братства сї могли держати ся тілько так довго, поки 
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католицька пропаганда не встигла повернути в латиньство 

всю українську шляхотську верству і заразом відорвати 

від української народности. Се склало ся протягом XVII В.: 
вся висша верства українська златиньщила ся, спольщила ся, 

а братства щезли самі з себе. Одно київське братство мало 
іншу долю в українській істориї. 

Києву, що колись був уже осередком' українського 
політичного й умового житя, знов припала значна участь 

стати осередком умового руху, котрий відкрив для всеі 

Руси нову дорогу до научного й лїтературного житя. 
В 1615 р. якась Гальшка, з роду Гулевич, жінка мозирського 
маршалка Степана Лозки, подарувала своє обійстя з бу
дівлями й майданом у Києві, на Подолї, щоби там осно· 
вано братський монастир з школою, що мали би бути під 

присудом ooЦHoro тілько царгородського патриярха. Усло
винами сего дару було, щоби ее місце з своїми порядками 

в ніякім случаю не виходило з православноі управи. Гальшка 
дала. своїм нащадІсам право відняти братству подароване 

місце, колиб воно якими небудь дорогами Jfерейшло в руки 
неправославних, і обовязувала їх в такім случаю віддїлити 

на своій власній землї інше місце для тоїж цїли. Тодї ба
гато осіб духовних і сьвітських описало ся в члени брат
стяа і обовязали ся одностайно й односередно боронити 

православну віру й піддержувати школу. Братство се. 

звало ся Богоявленським, від церкви поставленої на обій
стю, що подарувала йому Гальшка. В 1620 р. патриярх 

єрусалимський Теофан потвердив устав братства і благо
словив його, щоби ее братство з своєю церквою було 

патрияршою ставропіrією, т. є. ие підлягало иіякий іншій 
зверхиости духовній, крім царгородського патриярха. 
В тім же часї на просьбу волинських дворян і міщан, па
триярх. благословив правом cTaBponiriї крестовоздвижеJi

ську церкву в Луцку, при котрій основане було луцке 
братство з школою, а царгородський патриярх Кирило 
Лукарис дав з свого боку грамоту, котрою потвердив 
устави братських шкіл в Луцку і Києві. При братській 
церкві мали жити черці, члени братства, під зверхноетю 
ігумена, що був пастирем і надзорцем цілого братства, 
наглядав з ченцями за порядком, научав і заступав брат
ство в ріжних справах перед судом. Ігумен доглядав також 
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школи; однак ні ігумен, ні ректор, ні взагалі братські 

черці не могли нічим орудувати без згоди сьвітських бра

тів. Зпоміж сьвітських братів вибирали двох АЛЯ догляду 
школи. Школа луцького братства звала ся 6.uuио
с.lовен.сысю,' тому що в Hi~ учили двох язиків. Ученики 

ділили ся на три відділи: в перwім учили ся читати, в дру
гім читали і виучували на память ріжні предмети, в тре
тім відділі обясняли і обмірковували виучене. Підчас науки 
зважали на те, щоби ученик як на~більше присвоів собі 

і розумів те, чого вивчив ся. В тій ціли, по укінченю 
щколи, мали ученики проказувати лєкцию один другому, 

списувати і повтаряти перед свояками й господарями, ко

грим будуть повірені, а на другий день, перед почином 

новоі лєкциї, видати перед учителем вчерашню. Предме
тами науки були, крім початкового читаня і писаня, грецька 

і словянська граматика з вправами, виучуванє і обясненя 
місць сьв. письма, отців Церкви, молитов, богослуженя, 
церковна пасхалїя, наука численя, а також місця з фільо

софів, поетів, істориків, риторика, диялєктика і фільософія. 

Опріч сего остро заборонювали читати і держати в себе 
книги єретиків і іновірців. Для вправи в язиках постано

влено, щоби ученики говорили не· "простим" язиком, 

а грецьким або словянським. Ученики М'огли вчити ся не 
всіх наук разом, а тілько деяких, після здібностий, або 

після ради ректора і бажаня родителів. В школу приймали 
дїти~ всякого стану ~ маєтку, починаючи від заможних 

шляхтичів і міщан до бідняк, що просили милостині на 

улицях; учителям остро наказували не робити між ними 
інших ріжниць, як тілько після ступня успіхів: всі вони 
по черзі мали відбувати повинности слуг, топити печі, 

замітати школу, сидіти коло дверий і т. п. Що до мораль .. 
ности, були ученики обовязан і строго сповняти правила 

релїrійні, кождої недїлї і сьвята збирати СЯ на службу 
божу і перед тим вислухати звичайноі поуки, а по обіді 
слухати обясненя прочитаних в церкві місць сьв. письма. 

Чотири рази до року в пости були вони обовязані говіти, 
а побожнїЯші крім того сповідали ся й причащали ся 
в господнї сьвята. Шкільна зверхність наглядала за їх по
ступками в школї і поза школою і карала різками. КОЖАоі 
суботи по обіді учитель читав ім довгі науки моральні, 
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як вони мали справувати ся і для памяти давав Їм випити 

"школьную чашу". Непоправних виключали. Над самими 
вчителями мало догляд братство й їх виганяло за лихі 

поступки. З того устава видно, що реЛїf"ійне вихованє ста
вили на першім місцї і се зовсїм природно, позаяк сама 

потреба шкільного вихованя була викликана конечностю 

боронити православну віру против єзуітів і унїятів. Київ

ська школа в тім часї мала відай такий же устав, з тою 

ріжницею, що, крім грецького й словянського язика, вчили 

там ще латинського й польського, як видно З самої назви 

київської школи, згаданої в грамотї Теофана: "школа 
н а у к'Ь Є Л лин О - С л а в я нск а г о и л ати н О - n о л ь
скаго пи Cbrd а". Крім головних шкіл, що находили ся 

при братствах, по цїлій Українї було розсїяно багато при

ватних шкіл при монастирях і церквах; так маємо вість 

про Йова Борецького, що він яко сьвященик воскре
сеньскої церкви на Подолї (в Києві) завів школу і визна
чав ся ревностю у вихованю молодежи. В старости і він 

і його жінка постригли ся. Йов, яко ігумен Михайлівського 
Золотоверхого монастиря, займав ся й опісля вихо
ванєм дїтий, а ставши митрополитом, дбав о процвит 

шкіл. 
Розповсюдженє шкільної науки дало Українї вчених 

людий,здібних виступити до лїтературної боротьби з во

рогами православної віри, і ми бачимо, що в першій поло

винї XVII. в. більшає полємічна лїтература в оборонї AOf"M 
і богослуженя православної Церкви. Одним з ранних 

письменників сеї доби був Мелетий смотрицький. Ще за 
житя ОстроЖ:ського працював він у :,,-їтературі і написав 
відправу проти нового римського калєндаря, що займав 

тодїшні. голови, і "Вирши на отступников'Ь", напечатані 
в Острозї 1598 р. Сей чоловік набув просторого вченого 
образованя, доповнив його подорожами по Европі яко 
учитель одного литовського пана і слухав лєкций в ріж

них иїмецких унїверситетах. Вернувши на родину, напеча

тав він під іменем Теофиля ОРТОЛЬОf"а у Вильні по польськи: 
"Плач Східної Церкви", де живими, сильними іпоетичними 
образами представив сумний стан рідної віри, жалкуючи ся 

найбільш на те, що знатні роди шляхотські один за дру

rим відступають від неї. Твір сей викликав з боку унїятів 
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їдку відповідь під назвою "Паригорія или Утоленіе плача". 
~ 1615 р. Смотрицькиl:i став учителем в школї на Литві 
в Євю, де була ·одна із знатних українських печатень XVII в. 
Тут в 1619 р. Мелетиl:i напечатав граматику словянського 

язика, що на CBil:i час була замітна і показувала значну 
фільольоrічну науку єї автора; на перекір загальному зви-

МеАеТllіі С_ОТРIlЦЬКllіі, apxlenllCKOn ПUОЦЬКllіі. 

ча~ви тогочасному писати силябічні вірші, ДОГ3Аував ся 
він можности метричного СКд3Ааня віршів для українського 
язика. r раматику сю приняли для науки в школах, і вона 
служила для розповсюдженя науки старословянського язика 

мїЖ Русинами. 1) 

І) Після неі вчнв ся Ломоносов. 
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Коли Теофан на ново установив українську врархію, 
висьвятив він СмотриЦького на архіепископа полоркого. 
Тодї то написав СМОТРИQЬКИЙ по польськи: "ОпраВАанв 
невинности", де доказував право українського народу на 

ново установити свою аерковну врархію і ВЇАпирав пого

вір, що на його зеертали, неначеб він хотїв ЗРЦИТИ Польщу 
і вwати ся Туркам. Против сего твору зараз появило ся 
в польськім язиu.ї писаНЄ: "Подвійна вина"; а вслїд за тим 
розпочала ся в польськім язиu.ї сильна полвміка між обома 
сторонами. Коли 1622 р. убито унїята Йосафата КУНQевича, 
ВОРО,ги православя розпустили _ чутку, що головним ВОРО
хобником сего убийства був СМОТРИQЬКИЙ. ЖИТЄ ЙОГО було 
в небезпеu.ї; він виїхав на схід, вештав ся три раки, при
іхав у Рим і там приняв унїю. Вернувши на родину, напи
сав· він по українськи "Апольоriю" свовї подорожі, де 
оправдував СВОЄ відстуnленє і намагав ся доказати, 1J10 
в православній Церкві є похибки. Митрополит Йов БореQЬ
кий скликав собор в 1628 р. і завізвав на його Мелетия 
Смотриu.ького. Мелетий приїхав у Київ, впевняв, що. він 
хотів тілько пімати критиgі деякі неправославні гцки, 
що закрали ся у твори православних оборонu.їв віри, а та

кож непорядки, пwержувані темнотою духовеньства, що 

ігумен Дубенського Преображеньского монастиря, Касиян 
Сакович, котрому він повірив печатанє своєї книжки, 040-
Аав там зайві речи без його віАома, і що він остає як 
перше під присудом православної єрархії. Недовго однак 
після сего собору Меле"niЙ знов заявив ся уніятом і став 

розповсюджувати свою "Апольоrію". Се викликало з боку 
православних горя чу полєміку. Йов Бореu.ькиЙ написав 
проти Смотриgького вїАповідь, під назвою "Аполлїя" (по
гибель). Протоєрей СЛУQЬКИЙ Андрій Мужилівський напи

сав против "Апольоrії" СМОТРИQЬКОГО путящий твір в поль
ськім язиgї, наз. "АнтидоТ'Ь". Були й інші твори протн 
СМОТРИQЬКОГО. 

Розповсюджений на Руси польський вплив був так ве
ликий, що Русини в боротьбі за свою віру, писали по 
польськи, і се шкодило успіхам українськоі лїтературної 

діяльности того часу; - інакше українське письменьство 

було би далеко богатше. Самий украінський язик в уче
них творах, писаних по українськи, більш або менш 



--·203 -

змішаний з польським. З тогочасних українських пись

менників, що більш визначили ся, вкажемо на Захара 
Копистенського, Кирила Транквілїона, Ісаю Копинського, 

Памву Беринду і ін. Захар Копистенський, єромонах, потім 
архімандрит києвопечерського монастиря, написав обшир

ний твір, під заголовком "Палїнодия", де широко розби
рав головнїщі точки, в котрих ріжнить ся східна иерква 
від західної, і боронив догми і постанови першої. Сего 
твору, важного задля історичних вісти й про тогочасні цер

ковні події, не напечатано. Копистt'нський видав крім того 

по українськи твір "О Bt.pt. единой"; "Бесt.ды� Златоуста 
на посланія апостола Павла"; тогож Золотоуст.ого "Бесt.ды� 
наДt.янія" і "Толкованіе на Апокалипсис'Ь Андрея Кесарій
ск·аго". В переднїх словах до сих книг видавець виражає ба

жанє, щоби Русини як духовні, так і сьвітські більш читали 

й виучували сьв. письмо. "Толкованіе на Апокалипсис'Ь", вид. 
1625 р., присьвячене пану Григориєви Далмату, що відступив 
уже від православя. Се був внук ревного православного Кон

стантина Далмата, котрому автор присьвячував давнїйші 

свої переклади. Захар вговорює Г ригория, щоби вернув 
до віри батьків своїх, і каже, що дїд його зрадїв би з та

кого його повороту; крім того авторови не трудно наво

дити приклади з грецької мітольогії: "Коли - каже він -
між Геркулом і Тезеєм була така любов і дружба, що 

один унаслїдував чесноти другого і намагав ся визволити 

останнього з полону в тартарі, то ще більша повинна бути 

любов між вашим дїдом і вами, щоби і смерть єї не ро

зірвала." Се може послужити образцем, як погансько
клясична мудрість закоріюuвала ся в релїгійнім вихованю 

тодїшних книжників. При "Апокалипсисї" приложено кілька 
перекладених промов і з причини .,Слова Іоана Златоуста на 
Пятидесятницу" зроблено таке розумне поясненє звісного 
вислову, котрий католики все наводили для потвердженя 

про папёьке першеньство : - "ТЬІ єси ПеТрtJ, и uа се,м?і llа
JlCtH1i соаuжду чер,~овь l\lою;" Видите, Христос не сказав 

"на Петрі", а сказав "на каменї'!; не на чоловіцї, а на вірі 
Христос поставить церкву свою, бо Петро сказав з вірою: 
ты. єси XPUCTOC1J, сы1fJ Бога живаго. Не Петра, а церкву 
назвав він каменем." В 1625 р. Захар Копистенський, вже 
яко архімандрит, напечатав річ, виголошену в день 
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поминок сврго попередника Плетенецького, доказував у нїй 
конечність поминати вмерлих і відпирав тих вільнодумцїв, 

що, йдучи за протестантськими поясненями, не призна

вали хісна молитов за вмерлих і поминок; - З того видно, 

що протестантські погляди не переставали ворушати уми 

православних. Але тут же проповідник уважав конечною 
річю виступити проти католицького чистилища і доказу

вав, що наука сьв. отцїв про МИ1'арства зовсїм не те, що 

наука про чистилища. "Митарства - говорив він - се 

тілько ріжні перепони і неспокої, що причиняють розлу
ченій від тіла душі злі воздушні духи, подібно як митові 

урядники непокоять проізжого свобідно го чоловіка на ко

морах і заставах". 

В украінській прююславній Церкві проявляла ся конечна 

потреба правил, котрі мали би бути приводом для сьвяще

ників при виповнюваню своїх церковних служб і обрядів 

а іменно сповіди. При довшій темноті вкрало ся багато 

неладу. Сьвященики сповняли своі служби як попало, мало 

дбали про удержанє своїх прихожан в правилах віри, і се 
давало волю всяким поганським забобонам. З.ахар Копи

стенський в 1620 р. напечатав книжку для приводу сьвя
щеникам, де зібрав коротко ріж ні правила апостольські, 

вселенських і місцевих соборів і сьв. отців. Книга ся зве ся 

"Номоканом или Законоправильникь". Тут, між іншими, 

стрічаємо ЦЇK~Bi вісти про всякі забобони тогочасні, роз

повсюджені в народі. І) 

І) Жінки ЧlДягали своіх дітий і домашні зьвірята в чарівничі 

"шолки" або "конури", щоби охоронити від лиха й слабости; зажи

вали чародійські заправи, щоби не мати дітий; надівали на дітий 

своіх "усерязи" (сережки, ковтки) у Великий Четвер. Чарівниці вжи

вали при своіх замовлюванях слова з псальмів, імена мучеників і на

писавши іх, давали носити на шиі; носили змию за пазухою, а по

тім здирали скіру і прикладали до очий і зубів задля здоровля. Інші, 

щоби заподіяти якенебудь лихо або вчинити розлад в семі (кому 

зло житіемь ЖИТI1 или нежительно ему житіе сотворити), або про
волочи слабість, прикликали чортів над гробами (бt.совь ЗЛОТВОj1-

ны�ьb призы�аніеe окресть гробь ... сице чарованія проименовашася оть 
вже надь гроБы� плача и вопія), підпоювали шкідливим зілвм або 

давали до страви таке, щоби звести чоловіка з ума, посварити чо

ловіка з жінкою або навести любоаJiУ тугу. Інші пророкували 
будучину, віщували долю або недолю, толкували щасливі або не
щасливі дні породу. Забобонні закликали до себе циганок і ворожок; 
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Кирило Т ранквіліон - Ставровецький, спершу вчитель 
у львівськім братстві, а опісля чернигівський архімандрит, 
не менше від Копистенського визначав ся плодовитою літе
ратурною діяльностю, хоч його твори грішать розтяглостю 

риторством і самохвальбою. Около 1619 р. видав він 

"Евангеліе учительное" або "Слова на воскреСНЬІе и празд
НИЧНЬ1е дни". Книжку сю узнали в московській державі 
неправославною. Важніще для нас інше діло Кирила: "Зер
цало богословія", напечатане в Почаєві в 1618 р. При
кметно, що оба діла присьвячені знатним панам; перше 

Чорторийському, а друге молодому Єрмолинському, щоби 
послужило йому учебною книгою. Сі присьвяти показують, 
як письменники потребували знатних пособників. "Мала 
тобі здає ся та книжка - говорить автор у своім переднім 

слові, - але прочитай-но П: побачиш високі гори небесноі 
премудрости". 

"Зерцало богословія" розділене на три части; перша 
обясняє іменно про єство Боже;!) друга містить в собі 
космографію; третя - о злосливім сьвіті або взагалі о злі. 

Найцікавійша для нас друга часть, бо виявляє нам погляд 

тодішних людий вчених на сьвіт. Сьвіт ділить ся на види

мий і невидимий. Невидимий єсть сьвіт ангелів. 2) Кирило 

ворожили 3 воску, З олова, з бобу. Були й такі, що чванили ся 

тим, що розганяють облаки. зачаровували бурі, вгадували, де на

ходить ся вкрадена річ і т. п. Номоканон ганить також танці на ве
сілях, сьвятки русалок, що відбувають ся з танцями на улицJIX, 

розкладанє огнів, що діяло ся тоді не тілько на Купала, але й в пе

редодні інших празників а іменно в день Вознесеня. з чим лучила ся 

окрема ворожба про долю (да оть онаго счастіе свое РОЗСМОТРЯТ'Ь). 

Автор виступає проти тих, котрі уявляють собі, що вмер лець встав 
з гробу і ходить по землі, викопують тіло з могили і палять його. 
Він говорить, що вмерлець не може вставати з гробу і ходити, тілько 
що чорт приймав образ вмерця і лякав людий марою. ЧОРТИ, після 
його обясненя, лякають всякими фантастичними проявами тих, що 

необережно призи вають іх імя. 

І) Отсе означенв Бога в Кирила: БоГ'Ь всть существо пресуще

ственное, альбо бbJТНОСТЬ над'Ь всі> бblТНОСТИ, сама истотная бblТ
ность през'Ь ся стоящая, простая, несложная, без початку, без'Ь конца, 

без'Ь ограниченія. величествоМ'Ь СВОИМ'Ь об'Ьемлеть вся ВИАИмая и не

видимая": 

І) Отсе означенв ангела: "ангел'Ь всть беmлесное, неосязаемое. 
огневидное, пламеноносное, самовЛастное ... Кр\постію МОГ'Ь бbl един'Ь 
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приймає давний ноділ ангелів на девять чинів (престолыl' 
хеРУВИМЬJ, серафимЬІ,· господства, СИЛbl, власти, начала, 
архаllгелЬJ і аhгеЛЬJ); з них імен но тілько ангели орудують 
видимим сьвітом, і над ними єсть старшиною архістратиг 

Михайло (ТОЙ зо всі;х'h ЧИНОМ'Ь СВОИМ'Ь страж'Ь и справца 
всего видимаго міра). Одні ангели поставлені на сторожі 
живел і ВОЗДУШАИХ явищ: огню, грОМУ, воздуха, вітру, мо

розу і ін. Інші удержують і обертають круг зоряного неба 
(одного з девяти небес); інші знов приставлені до зем

ських держав, а інші знаходять ся при вірних людях. Як 

Бог посиляє ангелів людям, то вони одягають на себе 

"мечтательноє" тіло, іноді з рружєм, але се тілько мара, 
- бо деж би ковалі взяли на небі крушців кувати ангелам 

збрую? Чорти, упавші духи, темні і гидкі, розділяють ся 

на три види: воздушні, водяні і підземні. Воздушні запо
дівають чоловікови лихо всякими змінами воздуха : вих

рами, бурями, градом, заразою воздуха і ін. Земні наво

дять люди~ до всего злого, та вони не мають власти не 

тілько над людьми, але й над ~виньми; вонн тілько під

глядають за чоловіком, і як У чоловіка проявляє ся по
нука до лихого, вони підводять його. Вони ненастанні бре

хуни (уставичныle лгареве), і як пророкують, то не треба 
ім вірити. Іноді вони фантастично приймають на себе вид 

зьвірів і мар, щоби лякати людиЙ. Видимий сьвіт спору
джений з чотирох ріжних живел, що займають один за 

другим місце після своєї ваги. Найнизше ЖИВАО і наЙТЯЖlIJе 

- земля; висше від його вода; над водою воздух, а висше 

від його - найлекше живло, огонь. Огонь і вода - се 
незгідливі вороги, але між ними миротворцем єсть ВОЗДУХ. 

Вода двояка: одна над овидом, дpyta - під овидом, на 
землі. Овид -. се суха, легка, непрониклива материя, 

ангел'Ь з'Ь розказанія Божія увесь CBtT'b обвалити во мгновеніе ока 
и борзость его Анвна, АУХ'Ь бо BtM'b ЄСТЬ СКОРОХОАНblЙ, яко Бы�тростьb 
блискавиЦbl и ПОМblСЛУ нашего; во мгновеніс ока з'Ь неба на землю 

СНИАе и за ся оть землil. на небо ВЗblЙАе, ,-влом'Ь Ht еАины�'ь,' неу
АериимЬІМЬ, но СКРОЗil. всякое тtло без'Ь заБороны� ПРИХОАИТЬ, не за
Аержать его ніІ. CnHbI муров'Ь камеННblХ'Ь, Ht Авери иелil.ЗНblJ1, ніІ. ne
чати. Мil.СТОIІ'Ь же ангельі описаны� СУТЬ: если БУАет'Ь ангел'Ь на небil., 
на землil. его нil.сть, а если на земліІ, В'Ь небil. его нil.СТЬ. Язblка АО 
мовенія И уха АО слwшанія не потребуеn, И беЗ'Ь голоса и зноснаго 
слова ПОА8ЮТ'Ь еАИН'Ь АРУГОМУ разума сво.-. 
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поверх котрої Бог розлив воду для захисту від верхнього 

етерного огню, котрий інакше запалив би овид; та щоби 
не було темно на землї, Бог сотворив на овидї сонце, мі

сяць і зорі і вложив У них части етерного сьвітла. Воз
дух - се та темрява поверх безоднї, про котру говорить ся 

в біблі-і; при землї він теплїйший, огріваний СОЮJШНИМИ 

промінями ; середина його холодна, а верхні верстви горячі. 
Бурі поясняє таким способом: пара підіймає ся з моря 
і досягає верхних верстов горячого воздуха ; з того· по

встає шум подібний до того, який· робить розпалене зелїзо, 
вложене у воду. Кирило чув, що земля кругла як яблоко, 

і· не перечив сего. Він думає, що земля облита водою для 
захисту від етерного огню. Море солоне тому, що вода 
в нїм стояч·а, і як би не була солона, то зіпсувалаб ся 

і засмердїла. В чоловіцї з пяти чув~тв - чотире відпові
дають живлам: смак - землї, нюх - водї, слух - возду

хови, вид - огневи, а чутє "почувательную нt.кую, оео
бую силу имать". Як в небі жиє Бог, так у верхнїй части 

людського тїла, в голові, в безкровнім мозку - ум, най

важнїйша сила душі, а при нїм інші СИЛИ: воля, память, 

доброта, гадка, розум, хитрість, уява, розвага, радість, 

любов. Ум і розум У. його не одно й те саме. Ум - се 
сила внутрішня, а розум приходить зверха: "От'Ь кого 
иного научишься и разумt.ешь - то разум'Ь". Кирило хоче 
порівняти части тїла людського до живлових явищ: "ВО 

г лавt. очи яко свt.тила, г лас'Ь яко гром'Ь, мгновеніе ока 

яко блискаВИЦЬІ" . Під злосливим сьвітом автор розуміє 

житє лихих людий, що не слухають приказів Божих. Як 
земський сьвіт складає ся з чотирох живел, так і злосли

вий сьвіт ,складає з чотирох живлових переступів: зависти, 

гордости, лакомства, убийства. Лакомство відповідає водї;· 
убийство - землї; зави сть і гордість - воздухови Й огневи. 

Чорт є творцем і володарем злосливого сьвіта. 
Ми подали сї погляди з твору одного знатного ПИСf;J

менника того часу, щоби виявити, як далека була тодїшня 
ученість від простої дороги в обширі сьвітського знаня. 
Українські B~i виступали до боротьби з своїми ворогами 
з засобом многих і ріжних відомостий в· предмет] цер
ковної істориї і теольоrії, але були неуками в усїм, що 
тикало ся' природи і єї законів, хоч чули потребу того 

9 М. косто ... рі •. сlсторlUI Украін .. 
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знаня, як видно з їх творів; Вони повтаряли тілько старі 
середньовічні· нїсенїтницї. Тому вченість Їх носила цїху 
крайної односторонности;, з розповсюдженєм такої осьвіти 

розвивала ся' пристрасть до риторичної схолястичноУ го
вірливости, до легкого і дешевого символїзму. ее бачимо 
ми на тім же самім Кирилї Т ранквілїоні. В главі о Вави
лонї Темнім він розбирає апокалі'птичні образи і дає повну 
волю всяким комбінациям і обясненям, котрих міг найти 

чимало на всякий лад у давних толковників.Вавилон -
ее громада лихих людий, дракон - чорт, сїм рогів - сїм 

смертних гріхів, води - народи, жінка, що сидить на, во

дах - "ПЬІХ~ CBt.TY .сего", пятно на чолї - зради і обмани, 
чаша кровю наповнена - "замки Будовны�,' палацы� 

и гмахи сшінялы�e (величні будівлї)"; "дщерь Оон а" на
зиває ся виноградом, вежею, на котрій висить сто "тар

човь" (щитів): се церква з єї писанями Ї' вона - гора 

"тучная, упитанная зь оброковь небесной премудрости" і ін. 

Як розповсюджувала ся тодї риторична говірливість; 

по!<азує тодїшнїй звичай ск.'\аданя молитов. У Вильнї по

явила ся' книжка ,;Вертоградь душевны�'',, в котрій помі
щені дмевні богослуженя, т. є. по~уночниця, заутреня, 
часи, вечірня, павечерниця. і в них вплетені просторі, на 

ново зложені молитви. 

Чернечий напрям, що так довго панував у право

славній Церкві на Українї, і на сей раз найшов собі пред

ставників: яко знатнїйше в сїм родї дїло вкажемо "Ду
ховную лt.ствицу" Ісаї КQПИНСЬКОГО. Автор був п~черським 

черцем, девятьнайцять лїт . доглядав Антонових печер; 
відтак прикликав його князь Михайло Вишневецький для 

уладженя Густинського монастиря (КОЛО Прилук),опі
еля був він київським' митрополитом. Його "Духовная 
лt.ствица" відріжняє ся від звісної книжки "лt.ствицы�' 
Івана Лїствичника, що в старовину дуже була розповсю

джена між побожними людьми. Ісая видає суд у своїм 
творі з зовсїм довільного становища. Автор вважає по

чатком гріха нерозум і несьвідомість, початком чесноти 

- розум і сьвідомї'сть, а правдиве пізнанє можна осягнути 

тілько дорогою. наукИ' і зрозуміня природи. Він думає, що, 
тілько виелїдивши природу, ми можемо приступи:ги до 

пізнаня самих себе і тілько виелїдивши своє єство, МО-
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жемо перейти Ао. пізнаня Бога. 1) НікOJ\И на Україні не 
промавАЯВ монах український з більшою шаною про по

зитивну науку; але після того автор, так сказати б, нагло 
повертав на Аавну ховзку АОРОГУ чернечих творів. У його 
розум двоякий : зверхній і божественний, Авояка МУАрі сть : 
зверхня і божественна, Авояке знанв: зверхних і божествен

них ПРеАметів - і показув ся, що Бога можна пізнати 
тілько висшим, божественним розумом. Що тикав ся 
зверхньоі МУАРОСТИ, то вона майже непотрібна. Дорогою 
Ао висшого розуміня в "умное дЬаніе", подібно як ко
лись то· говорив Ниль Сорський, -чернече РОЗАумуванв, 
здержливість, піст, жаль серця. Чернече житв - висший 
образець; все тілесне - гній, гниль, порох. Автор Аумав, 
що якби Адам не згрішив, то люАи не РОАилиб ся Аітьми 
і РОАИлиб ся не так, як тепер родять ся.l!) ЧоловіІ< - го
ворить він - РОАИТЬ ся З жінки і стремить злучити ся 
~ нею, але тим самим умирав Аywею; так як сіль, хоч 
РОАИТЬ ся З води, але злучивши ся з ВОАОЮ знов. - щезав; 

так і чоловік хоч РОАИТЬ ся від жінки, але як сіль роз
тане, "когда паки к'Ь грШtовному плотскому соплетенію л-k
пится". Автор не може впраВАі ВЇАкинути вінчаня, але 
лишав його як би з поблажливости тілько людським вствам 
низшого РЯДУ, коли між тим люди висші, монци, повинні 

висше ставити безженну чистоту. 

І) "Никто же не можеn познати Бога, доцеже не познаеТ"Ь 
перв~е себе, не пріидеn же совершенн~ В'Ь познаніе себе, доцеже 
перв~е не пріидеТ'll В'Ь познаніе твари и BC~X'Ь веЩей В'Ь мi~ зрИМЬІХ'Ь 
И разум~ваеМblХ'Ь разсмотр~нію. Егда. же пріцеnв'Ь познаніе сиХ'Ь, 
тогда возможеn прійти В'Ь познаніе себе, тоже и Бога, и тако при
ХОДИТ'Ь В'Ь cOlsepiueHHoe С'Ь БогоМ'Ь любовію CQединеиіе... Первие всея 
твари разсмотрішіе, оп чего И чесого р8АИ CЇJIcyn, во еже ни еди
ной вещи утаеНRОЙ и недоум~ниой БЬІТИ оп него. Первие пnдобаеТ"Ь 
ДОЛНЯЯ ВСЯ разynти, таже горняя, не бо оть ГОРНИХ'Ь на НИЖНЯJI 

восходити' должни есми". 
~) ПРИЛ~ПИСJl же К'Ь несвойственному плотсхому ВОQел~нію, 

сего рци по НУЖА~ подnце тл~нію, и смерти нетл~нія бо и ЖИЗНИ 
ОТЛУЧИСJl, ПОАпце В'Ь сицевое плотское неразумное сочетанhe, оп 

совершеннаго разумЕі и возраста преступленїЯМ'Ь извеАе AA,aWh 
естество наше В'Ь ~тскій возрасТ'Ь безсло~сиое млцоуміе, во' .еже 
малblМИ немощесмотрfIЩИМИ отрочатЬІ В'Ь 1Іір'Ь раждатиCJI Нам'Ь, по 

НУЖА~ сиgе раждатиCJI и БЬІШИ В'Ь 1lИР'Ь ОСУЖАенНЬІ БIlllXОМ'Ь". 
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Дальше цілий твір cl<J\aдae ся з розправ про се, як 
чернець повинен вести строге постне житє, обминати ви

хвалюваня, ГОРАОСТИ, лакомства на гроші й інших провин. 

Петр' .on.., ІIУІоькиі lІІТР,ne'IТ. 

Умовому рухови, ЩО пЇАНяв ся на Украіні, явила ся 
нова понука і сИАа з виступом Петра МОГИJlИ. 

РОАИна Могил належить АО А8Вних знатних роАів 
IІОЛA8ВCbJCИX. При кінці XVI в. з піАкогою ПОЛЬСЬКОГО 
гетьмана Яна ЗаllОЙСЬКОГО ОАен з Могил, Єреllія, став 
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госпо.царем МОJ\Д8вським а 1602 р. брат його Семен госпо
.царем волоським. В 1609 р. став Семен тако. господарем 
МОJ\Д8вщини, та не на довго. Спершу ВЇАСТУПИВ він госпо
дарство племянникови свому Константинови а відтак по
тім Турки позбавили сю родину госпо.царства. Дармо поль
ські пани: Степан Потоцький, князі Корецький і Вишне
вецький, свояки Могил по .інках, ДQбивали ся повернути 
ім господарство. Могили були приневолені ГЛеАіти приста
новища в Польщі. Семенів син, Петро, вчив ся, як гово
рять, в Пари.і, відтак служив у воєннЩ службі в Польщі, 
а: в 1625 р. постриг СЯ в Печерській Лаврі, не досягнувши 
ще 3О-го року житя. Вступленя в чернечий стан такоі 
знатноі особи та ще й спорідненої з могучими польськими 
домами, пімержувало православну справу. В рік опісля вмер 
печерський архімандрит Захар Копистенський. Тоді повстало 
питанє, про се, щоби молодого МОААаванина настано
вити архімаНАРИТОМ. Його звязи і богатство розкривали 
в будучині великі НаАіі МЯ Лаври; та не всі печерські 
братчики готові були вибрати його. Многі Itе по~юбили 
його, інші не добре дивили ся на Яого МОЛОАЇсть; та поза 
монастирем мав Могила багато СИЛЬНИХ сторонників, що 
бажали йому придбати знатне й вигідне місце архіман
дрита печерського. Два роки про ее ~ерееправляли; про
тивникам Могили, як видно, не давали вибрати іншого; 
наостанку вибрано Могилу, тим біАьше,' що митрополит 
Йов Борецький був за ним. В 1628 р. потвердив його Жи
гимоит 01. Новий архімандрит зараз заяви~ "'свою ДЇЯJ\b
ність. в користь монастиря, завів надзір НаА сьвящени
ками лаврських дібр, неСЬВЇАомих.сьвящеників велів учити, 

а впертих і самовольців потягав до одвічальнос'l'И; ВЇАНО

вив церкву, не жалував наКАЦУ на украшеН6 печер, ПЇА
чинив ,Лаврі Пустинно-Миколаівський монастир, оснував 
ГолосіівськиП скит, поклав своім наКАаАОМ. при Лаврі дім 
ААЯ вбогих і 3аАумав завести при Печерськім монастирі 
висшу.ШКОЛУ. А щоби мя неі пiдrотовити··добрих учите
лів, . він насамперед почав виправляти на науки МОЛОДИХ 

людиА за границю влаСНИМ HaKJ\aAOM. Між ними буJ\И: 
СИJ\bвестер Косів, Ісая ТРОфИМОВИЧ, Ігнатий Оксинович-Ста-· 
рушич, Тарас Земка і Іннокентий Гізель. Аля новоі ШКОJ\И 
він вибрав місце з ГОРОДОМ і СаАОМ, коло ШПИТ8J\bноі 
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fроіЦЬКОі церкви, поставленої над печерськими воротами, 
і дав від себе фондацийний запис, котрим обовязував ся 

vдержувати школу власним накладом. 

В 1631 р. вмер митрополит Йов Борецький. Місце 
l:iого заняв Ісая Копинський, що був тоді архіепископом 
t:моленським і чернигівським. Вислані за границю молоді 
!\Юди стали повертати на родину, але тут записані 'в брат
t:TBO православні духовні, дворяни і козацькі старшини 

3 гетьманом Петрижицьким в імени всего війська запорож
t:bKOrO звернули ся до Петра Могили з просьбою, щоби не 
заводив окремої школи в братстві, а обернув своі жертви 

на братську школу, що вже була на Подолі. Просьба ся 
була зовСЇм розумна; не годило ся розривати сил, корист

нїйше було їх злучити. Могила згодив ся. В груднї 1631 р. 
члени братства зложили акт, в котрім Петра Могилу звали 
старшим братом надзорцем і Досмертним опікуном київ
ського братства. В марці 1632 р. гетьман Петрижицькиlt, 
в імени полковників і всего війська запорожського, обі

flЯВ в потребі боронити оружно церкву, монастир, школи 
і братський дім для вбогих;· а київські дворяни в імени 

вибраних зпоміж себе старостів обіцяли дбати про удер

жане школи. 

В цьвітню 1632 р. умер король Жигимонт ІІІ. Після 
звичаїв польських, по смерти короля, збирав ся спершу 

сойм, званий "конвокацийним", на котрім робл~но пере"

гляд попереднього панованя і подавано всякі гадки про 

заведенє лучшого ладу: опісля збирав ся сойм "елєкций

ний", для вибору нового короля. Останки православного 
дворяньства скупились тодї около Петра Могили, щоби 
правною дорогою вимогти від Речи-Посполитої зворот 
прав і безпечности для православної Церкви. Головними 
діячами з православної сторони були тодї: Адам Кисіль, 
Лаврентий Древинський і Всронич. За Їх підмогою МИТр0· 
полит Ісая і все духовеньство уповновластили Петра Мо
гилу, щоби їхав на сойм. Православні домагали ся знищеня 

всяких актів і привілеїв, що забороняли православним ста

вити церкви і позваляли вести проти них процеси в релі
rійних справах з наложенєм секвестрациі на їх добра, до
поминали ся, щоби православним звернули всі запечатані 
церкви, всї епархії, добивали ся безуслівного права заводити 
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КОЛ6riі. печатні. звороту дібр церковних, 1,1&0 забрали іІІ 
уніяти. і' острих кар АЛИ тих. ,1,1&0 будутьобИАжати й ГНО
бити православних людий. Разом з просьбою дворян і ДУ
ховних. подали на сойм просьбу козаки l,І&е різкійшими сло
вами. як дворяни і духовні. "За володарства покійНОГО 
короля - писали вони - МИ терпіли нечувані кривди ..• 
Уніяти відсунули від городських урядів чесних мiJ,Uан.нашоі 
віри і занепокоїли сільський нарід; діти остають ся нехре-

ААа- К.оТА .. , к.Тво"к.. BOUOAL 

l,І&ені. дорослі живуть без вінчаня. умираючі відходять на 
той сьвіт без причастя. НехаА унія буде знесена; тоді ки 
з усім українським народом пожерТВУ6110 жнтв за цілість 

о\Юбоі вітчини. Колиж. борони Боже. і дальше не БУАе 
інакше. ми будемо приневолені г ЛеАіти інших способів за
споковня". Такий різкий тон сильно роздратував панів, 
що зовсім не хотіли давати козакам права мішати ся 
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в Аержавні справи. ,,~они звуть себе членами тіла Речи
Посполитоі - говорили пани; - та вони такі члени, як 
вігті й волосв, що обтинають ся". Але голосу DIЛJlXотства 
не можна було лишити без уваги. За посередНИQТВОМ ко
ролевича 8олоАИСАава, уложено пропамятне письмо, в ко
трім обіцяли віААати православним киівську митрополію, 
крім' Софійського собору і ВИАубиркого монастиря і всіх 
МИТРОПQAИЧИХ дібр, вЇАступити ім опріч сего львівське 
епископство, пе"Іерський і ЖИАИчівський монастир з іх АО
брами, мти кілька церков у Аеяких гороА8Х, АОЗВОЛИТИ 
братствам ОРУАувати школами, міщанам займати ГОРОАСЬкі 
УРJIAИ і ін. Дальше рішенв справ про своБОАУ православноі 
віри віАложено Ао "елвкцийного" соЙму. Та й на елвкций
нім соймї козauькі посли знов появили ся З різкими АО
маг8НJIми. ЗаАЛЯ СИХ АОМагань почали ся сильні і горячі 
спори про віру між панами. 'Ревні католики не хотіли по
тверАИТИ навіть того пропамятного письма, на котре 
ЗГОАИв ся "конвокацийний" сойм. Кисіль і Древинський 
просторо й сильно боронили прав греркої реліnl. Право
славні не цово.АЬНJIЛИ ся самим пропамятним письмом 

і бажали ще ширшого. Петро Могила був Аушею іх нарц, 
і на останку разом з правС?славнИІІИ АЗорянами він осо
бисто звернув ся Ао нововибраного короля ВОЛОАИслава. 
Позаяк Польща ТОАЇ була в неприязних віАносинах з Мос
квою, то 8оЛОАИслав розумів, що прихильність козаків 
і україиського нароАУ була вельми важна AЛJI короля 
і цілої Польщі; та А взагалі ВОЛОАИслав був СТОРОННИКОМ 
свобоАИ совісти. Він А8В православним "АИПЛЬОМ", котрим 
признавав ім більше прав і користий, як написано було 
у пропамятнїм письмі, уложенім на конвокацийнім соЙмї. 
Лишено повну волю перехоАИТИ як з православя на унію, 
так і з унії на православв. Митрополита киівського міг по 
N1ВHOМY посьвящати цаРЬГОРОАСЬКИЙ патриВрх. Православ
ВИ" ві.uaвали негайно луцьку епархію; перемиську поста· 
новлено вімати по смерти ТОАішнього YHЇJtТCЬKOГO епис
копа;, основувано нову епархію в Мстиславі; зношено 
всякі заборони, обмеженя, заборонювано оБИAZати пра· 
вославних ЛІОАИЙ. Православні АЗоряни, 1J&0 були на сойм~ 
рішили тою віАА8ЛИТИ.З митропоЛІЇ Ісаю Копинського, як(] 
чоловіка вже постарілого й слабовитого, і віфрали разом 
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з духовними, що там були, митрополитом Петра Могилу. 
Король потвердив сей вибір і дав Петрови Могилї приві
лей, перетворити київську братську школу в колвrію. По
САаний в Царгород ректор київських шкіл, Ісая Трофимо
ВИЧ, випросив АЛЯ Петра Моrили патриярwе благОСАовенв, 
і тодї волоський епископ у Львові висьвятив Петра Могилу 
митрополитом. І) 

І) Піин звістки оАного сучасного, православного, але спол ... 
щеного ШЛRX1'Ича - Єрліча, Петро Могила, прибувши в Киів 1633 р., 
оБХОАИВ ся строго й жорстоко з своім поперцииком lсавю КОПИН
ським: старезного і хорого старця спіймали в Золотоверхо-михаА

лівсblCИМ монастирі в оАн ій волосяниці, положили на КОНЯ, наче мішок, 
і вислали в печерський монастир, Ае він скоро вмер в НУЖАі •. Після 
8вістки тогож Єрліча, Петро Могила був чолові~ користолюбний 
і жорстокий, батував ченців Михайлівського монастиря, АОПИТУЮЧИ ся, 
д,е в НИХ сховані гроші; од,ного печерського ченця, НИІ(од,има, винив 
о прихильність АЛЯ унії і вїд,ослав Ао коааків; котрі прикували його 
АО гармати і перетримали таким робом 16 нціль. Сі звістки год,і 
прианати аовсім певними. В 1635 р. точив СJl В ГОРОАСЬКім овруркім 
СУАі процес між ченцями Михайлівського-золотоверхого монастиря 
і lсавю Копинським. Чеиці жалували ся, що Ісая Копиньский в 1631 р., 
- опираючись на тім, неначеб усі ченці Михайлівського монастир. 
вибрали його ігуменом, - вигнав, з піАМОГОЮ гетЬМана KOa&ЦbICOГO 
Гарбуза, ігумена Филоте. Кизаревича; в монастирі перебував він· АО 
10. серпн. 163S р., а в тім д,ні виіхав з монастир. і ВЗJIВ З собою 
д,окумеити на монастирСЬКі Аобра і захопив тако. ріаиі речі ів скарб

ниці. св BНJlВa противить ся авісТці Єрліча, котрий ПОАію СІО 
від,иОСИТІІ Ао 1633 р., бо ів заяви ченців вид,но, 11І0 Ісая перебував 
у Михайлівськім монастирі Аовше JIК Ао 1633 р. Єс'1'Вув прoтecтagиs 
самого lсаі Копинського, котрий ВИJlВЛJlв, :неначеб він тому виїхав 
з монастиря, 11І0 Могила гиобив монастир, пустошив монастирсЬІСЇ 
місцевости, а по вЇАА&леню lсаі неправно вЇААаВ монастир пїд, ВЛ8СТІІ 
ФилoтeJl Киааревича, наававши тогож ігуменом. Од,нако протестaUия 
lсаі міСТИТЬ в собі невірність. По вімаленю lсаі з МихайлівСЬКого мо
настира, ·не иастановив Могила ігуменом того.' монастир. ФиЛoтeJI 
Киааревича. Кизаревич був вибраний ігуменом михайлівСЬКим lІІе 
перше, нім Ісав аавОЛОАів монастирем, в 1631 р. Се вид,но неперечио 
8 актів тогочасних, на котрих Кизаревич ПЇАПИсував ся ігумеиом Ми· 
хайлівського монас7ИР •• Покuув ся, 11І0 в самім монастирі були АВ8 
СТОРОИНЩlТВа, з котрих од,но хотіло д,ати ЇI'yмellllCТВO Киааревичу, 
АРуге - КопинськоМу, а Могила, ЗАН св, спрНJIВ першому. По про. 
'l'eCтарі, що под,ав Ісав, аавіавав Могила в лютиі 1637 р. Ісаю в .лур 
і там в ПРНJIВі великОЇ мноrocти АУХОВенства помнрив CJI з ним. Icu 
А8В Пen'рови Могилі "квіт", себ то вїд,ступив вїд, СВОГО повову. 
ОпісЛJIJК Ісав через свого повиовласника від,новив свій повов і 8811' 

ІІНВ, що П~ро Моrила наснльно прниеволив ЙОI'O д,ати ~T. Жалоба 
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Настановленв Петра Mo~ ІІІІТРОПОАИТОМ У. Кивві 
ВИКJ\Икало незвичаАну рцість. УчеИики братської. ШКОАИ 
CJC.AaA8ЛИ йо_у ги_ни і панеriрики. "Колиб тн. зцумав -: 
говорено /1.0 ЙОГО в привітї - виправити CJI З· Кивва 11.0 
ВилЬна і 11.0 країв українських і литовських, з JlкИми·. ра
/1.0Щ8ІІИ стріТJIЛИб тебе ті, котрими наповнені СУIl.И, те_ницї 
і піАвемні ВJlЗНИЦЇ за непорочну віру cd.цнy І?" Печатники 
ПРИСЬВJlТИЛИ йо_у віршовану брошуру, що напечатали ПіА 
заголовком "ЕвфОНЇJI веселобреМJlЧU", а київські міщани 
разом з козакамн і православними l1.уховними в пориві 
.рцощіВ кинули CJlВЇ/1.бирати в УНЇJlтів давну сьвятиню 
українську - Софійський собор. Унїятський митрополит 
ЙОСИф Виля_ин Рутський жив не в Кивві, тїАько у Вильнї. 
СОфійський собор стояв пустий; богослуженя в нїм не 
ВЇ/1.Правлили; ключі були в ШАихтича Корсака. Міcuе, де 
нахОll.Ить CJI Софійський собор, було тоді за г6РОАОМ, а ВіА 
заселеної части старого г6РОА8 вімУлював ЙОГО вал. Близько 
ЙОГО розкинулась була невеличка Софійська слобі.цка. Так 
8ИВ Корсак, сторож лишеного храму. КИЯflИ~ ПіА проводом 
Валиски, Bepe_iвH~ai слюсаря Биковwr, кинули ся вата

гою в 500 AЮДilЙ на .цім Корсака. Пана не було; дома ли
шила ся його мати, у котрої були тодї гостї. Кияни З8J1-
вили, 1J&0 самі знаАдуть ключі, кинули ся на собор" вЇ/1.
били колодки, котрими був зачинений собор, виломали 

..шшла ,40 КОРОЛJl.lсав вніс У roро,4СЬКЇ· ВОЛО,4имирСЬКЇ книги коро
лівське письмо ,40 волинськоro В08ВО,48 о нааначеН8 комісиі,4АJI роа
боРУ суперечки міа ПетРОІІ Могилою а lса8Ю. З тоro пиСЬ118 вИ,4ИО, 
11І0,40 КОРОЛJl внесено &аАобу, неначеб то Петро Могила не тiAМtO 
аагарбав gepKOBHe А приватие маАно Копинськоro, але А самоro Ісаю 
бив АО крови і ,4ержав У тJIJВКЇЙ . вавнИЦЇ. О,48ак хіА справи тоі ко
місиі ие ..шшов ,40 нас, тому істория не .. оае ви,48ти су,4У в сі .. 
.dлі. ААе в Єрліча стріча8ll0 lІе 0,411}' звістку про Могилу також но
СПраве,4ЛИВУ. Єрліч roвOPIIТII, неначеб то Могила, бажаючи аавести 
ШКОЛУ в печерські.. ..онастирі, виrиав ченgiв TPOЇlJltкOro лічебноro 
1І0насТИРJl, lІоби вЇ,4,4ати пЇ,4 ШКОЛУ мicge, котре вонн 88ЙII8IOТIt. 
З актів ае тоroчасних ВИ,4И0, ЩО Могила lІе JlКO арXЇlla:и.,4pИТ наана
чив lD,4 ВГ8,48Н)' ШКОЛУ lIicge з С8,4011 і roрО,4011 по О,4llїЙ стороні го
ловних воріт, на котрих иахО,48ла СJl лічебна gepквa, між тим JIII 

лічеБИИgJI з чеllgJlllИ була ПО ,4ругіА стороні воріт. Таким способом 
ие потребував Могила ВИraRJlТИ чеиgiв, 1І0бн 88АОЖИТИ школу. 
Опріч сеro., Могила сам ,4бав про лічебнщро і У,4ераував її своі .. 
118КА8,401l. 
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.uepi, щБИАИ тих, щО хотіп іх спииити,забрали скарб

ницю і наряди та й вi.uезАИ в Лавру АО МИТРОПОJ\ИТ8. 
Опісля ватага знов вернула ся АО АОМУ Корсака і стала 
виганяти з ·АОМУ паню Корсакову і 8і РЇАню, що СИАЇАИ 
З Аомїиіканами, котрих вона навмисне ПРИКJ\Икала, щоби 
вони перц СУАОМ могп бути сьвіАками. Ватага лаяла паню 
Корсакову, вицілювала РУШНИЦЯМИ в кватирочку вікна 
і кричала: "Виво.лочім її на .uip і розстрі.ляймо І" На АРУ
гиА . Аень Кияни ВИВеАИ паню Корсакову і ві ріАню з. ММУ 
і обовязали CJ\обожан повинувати ся правос.лавному ми
тропо.литови. Разом з церквою сьв. Софії, Киянн ТОАіж 
заняп Аерев.ляну церкву сьв. Миколая,. на місці Десятинноі, 
і старі стіни церкви сьв. Васи.ля, ЩО поставив сьв. Во.ло
.U.lмир на Перуновім . хо.лмі. 

Першим AЇJ\OM МИТРОПОJ\ИТа бу.ло нцати церкві сьв. 
Софії ве.личавиЙ ВНА і посьвятити її AJ\Я брГОCJ\уженя; він 
називав її "ОАИнокою окрасою правос.лавного наРОАУ, го
.ловою і матерю всіх церков".· Петро Могила cтap~B ся 
віАнОВИ'fИ Аавну сьвятиню Кивва і разом з тим ОЖИВИТИ 
в народі споминку. старовини. Таким способом, він щ
новив церкву сьв. Васи.ля; з руін Десятинноі церкви по
ставив нову камінну Ц~PKBY, а піАчас тих робіт наАшов 
у зеJI.J\Ї АОМОВИНУ сьв. Во.лОАИмира і uожив го.лову ЙОГО 
в печерськім монастирі, щоби покланяJ\И ся, віАновив та

кож стару церкву Спаса на Берестові. Особпву любов 
заяв.ляв він 4І\Я Софійського собору,1) хоч жив усе у Пе
черській Лаврі, остаючи ся ві архімцритом. 

І) Йому приписують споруAlltене прибу~ов8НIt ~o Ярославової 
стіни, укріплене іх піАпоРами, З8КJl.8ЮlНИ бань на хорах, споруAlltен. 
нц ними ~ругих бань на крівлі, а навіть .ивописане стін, котрим 
закрнто старі Ярославові фрески. Та з тим ве моава зго~ти а. 
Архітектура прибу~оВ8Нlt, а особливо А80голові орли вкaaYlO"b ва 
~eкo пізніАшиА час. Крім того 8CTBytOТb рисунки, уло.ені ПЇCJI.JI 
Могилн, ва котрих Софійський собор ве так °внrJl.JlA&e, JIК тепер. 
В 7'рuод7, вцаніА у ЛЬвові 1642 р., в присьвячeвJO Петру Могилі го
ворить CJJ про віАвову сьв. Софіі в такіи ВQЇ: "церковь св. Софів 
в'Ь богоспасаемоll'b rpцt. Кіеn, нег АЬіСЬ оТ'Ь cвllТblJl п8IIJIТИ КВJI
&аТИ И caмo~epap всеJl Россіи Ярослава е6у~ованую и на прИКJI.8А'Ь 
всему CBt.тy Вblставленную, преосвsщенство ваше в'Ь p)'llll8X'b ,ае 
буl1.JЧYlO знову pecтaвpoВ&JI.'b и ~o першеА ~оби КОШТОІІ'Ь CВOНll'b 

и CTapaнbell'b CВOНll'b привел'Ь, а ~o того и внутр ... РOЗlfaИТblllИ НКО
нами cВJlТblX'b бо.іих'Ь и апаратами церковВІІІІІИ ~BBO пріоцобил'Ь". 
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Петро Могила звернув y~aгy на те, що в церковних 
богослужебних книгах, що тоді уживано в південній і за

хідній Руси, вкрали ся неправИJ\ЬНОСТИ і суперечности. Се 
було тоді тим гірше, що противники православя вказу
вали на сю обставину, яко на слабу сторону і впевняли, 

що вправославнім богослуженю нема одност8ЙНОСТИ: 
в одній книзі попадають ся про аден і той сам предмет 

зовсім інші вислови, як в другім, і КОЖАий сьвященик 
може вживати того або іншого способу. Сим противники 
силкували ся доказати, що Церква, не маючи одного го
лови, не зможе вдержати правИJ\ЬНОСТИ в своіх богослу

жебних книгах, а тим самим звертали на конечність пїд

чинити ся папі яко 6АИному голові. Могила постановив, 
щоби в будучині книги богослужебні не давати в печатню 

без перегляду й порівнаня з грецькими первотворами 
і без його благословеня; сам він особисто займав ся іх 

переглядом. В 1629 р. Петро Могила видав "Служебник'Ь", 
одобрений на киівськім соборі митрополитом' Йовом Бо
рецьким і украінськими епископами. Сей "Служебник'Ь" 
відзначав ся вїд давнійших тим, що в нім по.цано Aor'Ma
тичне і обрядове обясненв літургії, котре написав один 
з учнів Могили, Тарас Земка. Таким способом украінські 
сьвященики АЇстали в перший раз одностайну провідну 
книгу для відправи літургіі, а заразом могЛи те розуміти, 
що відправляли. В десять літ опісля, 1639 р., Могила, вже 
яко митрополит, видав другим виданвм свій "Служебник'Ь", 
значно помножений вктениями і молитвами, зложеними на 

всякі случаі житя. 
Петро Могила сильно і невсипучо дбав, щоби завести 

одностайність управославнім богослуженю, щоби сьвяще
ники як слід сповняли свої повинности, та щоби попра

вити іх моральність. В тих цілях в 1640 р.Могила назна
чив собор у Кивві і на сей собор закликав не тілько ду
ховних, але й сьвітських ЛЮJUlй, записаних в братствах; 
після його погляду на склад Церкви, сьвітські люJUl, бу
АУЧИ членами Церкви, яко християнського товариства, мали 
право давати свій голос у церковних справах. "Наша Цер
ква, - писав Могила в своім окружнім посланю, - ли
шила ся нетиканою в AOJ"Max віри та дуже попсована що 
Ао обичаів~ молитов і благочестивого житя. Багато право-
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славних, учащаючи на богослуженя іновірців і слухаючи 

іх науки, заразили ся єресю, так що го,цї розпізнати: чи 

вони справ,цешні .православні, чи тілько що ,цо імени? 

Іншіж, не тілько сьвітські, але й ,цуховні, просто покинули 
православв і перейшли ,цо ріж них безбожних сект. Духов

ний і чернечий стан попав у нела.ц; не.цбалі настоятелі не 
старають ся про ла.ц і зовсїм ухилились ві.ц прикла,цу ,цав
них отців Церкви. В братствах покинули ревність і звичаї 
пре.цківські; коЖАИЙ робить що хоче". Могила заявляв, ЩQ 
він бажав повернути українську Церкву ,цо ,цавного благо
честя, і ,цумав, що ціль сю можна осягнути собором ,цу
ховних і сьвітських лю,циЙ. Діі того собору не ,ційшли ,цо 
нас, та мабуть пло,цом ЙОГО нара.ц явило ся нове ви,цанв 

"Требника" в 1646 р. Сей "Евхологіон'Ь" або "Требник'Ь" 
- по,црібни~ збірник богослужень, що тикають ся сьвяще
них ві.цправ, ,цовго служив прові,цною книгою цілій Росиі 
і звісний пі.ц назвою " Требника Петра Могили" .1) При укла
.,цаню Аого при,цержували ся требників грецьких, старо

словянських, московських, а по части й римських. Могила, 
оборонюючи православє ві.ц католицтва, не жахав ся о,цнако 
перейняти з захі.цної Церкви те, що не противило ся,цу
хови православя і го,цило ся з практикою первістноі Цер
кви. 2) В своім " Требнику" Могила не обмежив ся самим 
викла.цом молитов і обря.ців, а ,цо,цав ,цо ЙОГО обясненя 

і поуки, як поступати в ріжних случаях, так що сей треб
ник не тілько служив прові,цною книжкою АЛЯ махінальноі 

І) "Читаючи сю КНИГУ - говорить в переАнім слові Ао неі Мо
гила - легко зрозуміти, що спосіб віАПРави сьв. Тайн всть у нас 

ОАНостайний: стоїть тілько цорівнати наш "Евхологіон'Ь" з ГРеЦЬким. 
Коли в требниках, виАаних в Острозі, л..вові, Стратині, Вильні, 
в які небуАЬ похибки писарські й помилки, то ее такі, що ие змі
иmoть иі Чllсла, ні материі, ні форми, ні сили, ·ні наслі.-ків сьв. Тайн; 
крім того ві.-міни вийшли з простоти і нерозваги поправляючих; 
при загальній темноті і зцля недостачи пастирів православних, ви
Аавці гледіли не на вство материі або форми, а тілько на вствуючі 
обичаі. Тому неоАНО потрібне опустили, а непотрібне Аодали". 

2) З часів Могили лишили ся доси на Вкраіні деякі місцеві 
ріаниці вбогослуженю, неприняті в Московщині, так н. пр. перей
няті з захіАноі Церкви "Пассиі", - читанв Євангелий про страсти 
Ісуса ХрИста.s сьпіванвм страстних церковних стихів на повечерlO 
в пятинці, в перші чотире неділі великого посту, при ч.ім говорЯТІІ 
іноді й проповіАн. 
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ВіАправи служб, ·але мав значінв научної ІСНИІ'И АЛИ АУ
ховеньства. Мимо того, в АОС8АУ МогИАі, не всі іІАо
вольнJJAИ с:и тою ОАностаАною провіАною книжкою, і при
ватні J\IOАИ вцавали крім сего інші требники. Поки обра
зувало ся нове поколїнв пащирів в колвnї, котру пере
творив Могила, звертав він увагу на те, щоби К8НАИА8ТИ 
АУХОВНОГО стану не були боА8Й ,uїлковитими неуками; та
кож постановив, щоби К8НАИА8ТИ АУХОВНИХ Micuь, переА 
своїм ВИСЬВJlченвм, були JlкиАсь час в Кивві і вчили ся 
у СЬВЇАомих J\IOАИЯ. Приготовленв ее вїАбувало ся інОАЇ 
Я рік. сам Могила питаа їх і УАержував ПЇАчас науки своїм 
наклцом. Могила незабаром побачив, що конечно требаб 
зложити повну систему науки православної віри, і ПЇА 

своїм ПРОВОАОМ велів уложити вче2l0МУ Ісаї Трофимови
чови православниЯ катихізис. По уложеню Яого Могила 
скликав СЬВЇАомих J\IOАИЯ lo/XОВНИХ з uїлої Украіни, АВВ 
їм переглинути нову книгу, а вЇАтак знїс СJl з паТРИJlРхами. 
Щоби наконечно переглинути і потверАИТИ катихізис, скли
кано в яСах учениЯ собор в 1643 р., КУАИ Могила вислав 
Трофимовича разом З братським ігуменом ЙОСИфом Коно
новичем і проповіАником Ігнативм Старушичем.1з сторони 
U8pr:-ОРОАСЬКОГО паТРИJlРха вислано АВОХ учених rpeкiв .. 
Греки АОВГО перечили ся З Русинами, АОМагали ся зміни 
АеJlКИХ місць і на останку потверАИЛИ катихізис, опіели 
книгу ВЇАослано Ао потвеРАЖеня всіх патриsрхів; хоч 
П Я потверАИЛИ, але Ауже АОВГО перегЛJlA8ЛИ, так що Мо
гила не вспів П напечатати. 1) . Заміcuь неї велїв Могила на
печатати в .1645 р. короткиЯ катихізис. Цїль Яого вира
жена' в переАНЬОМУ слові, Ае сказано: "Книга ся печатав ся 
не тілько АЛИ того, щоби СЬВJlщениl(И в своїх. прихоА8Х 
КОЖАОГО АНJI, іменно же в Нe,ltїльні і 'СЬВJlТочні АНі, читали 
Я оБЯСНJlЛИ Яого своїм прихожанам; але також, щоби 
сьвітські J\IOАИ грамотні вчили оюіаким' способом християн
ської науки, іменно щоби. РОАИТелі вчили шели неї своіх 
АітиЯ, аВОЛОАарі піАВласних собі J\IOАИЯ. а також rgоб 

І) II 6УАО СУА&еио вже по смерти МОГИАИ ПОJlВИТИ св печатно 
в Европі, спершу в rpepкiJI, а потім в АатнllbClCill uиW. 88CAY8JIТII 
на увагу вчених боl'OCAовів, а в CAOВJIНCIdCiм aнgi, JlВИТИСЬ вже 
в 1696 р. в МосКВі, і то в перек.\а,.і а roAJI .... CltКOro ВНА8НJI в rPegII
_ aнgi а 1662 року. 



- 221-

у школах усі вчителі веліли вчити ся своім ученикам на 

~амять після сеі книжки". Катихізис сей способом свого 

викладу послужив взірцем усїХ. катих,ізисів пізнїйших ча
сів. Він виложений в питанях і відповідях і складає ся 

з трех ч~tтий: в першій розбирає ся символ віри після 
членів, в другШ - молитва Господня, в третїй - заповіди. 

Могила, яко чоловік учений, вз~в живу участь'в то
дішнїй горячій полєміцї, що точила ся між православними 

і католиками. Касиян Сакович, перше православний учитель 
київськоі школи, автор українськ'их віршів на смерть Са
гайдачного, відступив від православя спершу до унїї, а по

тім в католицтво і став ненависником батьківської віри. 

Коли Могила 1642 р. збирав собор, Сакович написав прот~ 
сего собора по польськи їдку сатиру, а відтак' розярив ся 

В просторім . творі в польськім язицї, під назвою: "Пер
спектива похибок, єресей І пересудів української Церкви" .. 
Сакович держить ся в сїм творі способу, заведеного єзуі

тами, котрий довго беріг ся в Польщі в усіх суперечках 

і нападах католиків на українську Церкву. Спосіб сей був 

такий, що ~апримічувано і збирано случаї всяких можли
вих надуживань, котрі залежали як від темноти, так і від 

поганих прикмет тих або інших осіб, що займали сьвящені 

місця, і такі случаї вважали наче правильними признаками, 
визначуючими православну Церкву. Ціле дїло Саковича 
наповliене подібного рода докорами. Крім того Сакович, 
яко ревний прихильник римської Церкви, намагає ся гу

дити все, що в православю несхідне з нею: Могила напЙ

ca~ на те широку відповідь, що появила ся в р. 1644 під 
заголовком: і1Шоs (ЛИ00СЬ) альбо камень". Твір Могили, 
під прибраним іменем Евсевия Пимена (т. є. благочести
вого пастиря), був написаний по польськи, бо головною 
метою автора було в очах Поляків представити неспра,

ведливіс'f2j нападів іх. духовних проти православя і але в тім 
самім часі була. написана й українська редакция тогож твору, 
що досї єсть в рукописи. І) . "ЛИ00СЬ", крім присьвяти 

І) ПОВНИЙ заголовок єї такий: .. _lт",- или камень сь пращыl 
истинныl Церкве святыl,' православныlя россійскія, на сокрушеніе лож
нопомраченной перспективЬІ или безмі>стнагооболганія, оть Кассіана 

Саковича, Быlшагоo преЖАе ні>когда архимандрита Дубенскаго, унита, 
аки' о БЛУЖАеніяхь, ересі>хь и самоумыlленіихьb Церкви Русскія, 
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Максиміліяиови Бржозовс.,кому і передиього слова до чит
ців, cКJ\aдaє ся з трех вімі.лів: В першім обговорюють ся 

тайни й оБРЯАИ; в другім - церковний устав; у третім 
- дві головні Аоrматичні ріжниці схіАноі Церкви ВіА за
хїАноі: ПОХОАЖенє сьв. Духа і верховне начальство папи. 
Автор у Аеяких місцях виступає на свого противника 
і грімає на його ріжними словами, називаючи його просто 
брехуном; або н. пр., з ПОВОАУ Аомаганя Саковича, щоби 
завести в украінську Церкву латинські обряАИ, так вира
жає ся: "Недивно, що тобі, новонаверненому опікунови 
римського' костела, хоче ся весь римський АаА перенести 

в східну Церкву І Як ти сам з одним ухом, так хочеш, 
щоб усі ЛЮАИ були ОАНоухі і пообтинали собі ymи І" Однак 
автор Лиеоса признає зовсім безпристрастно справедли
вість многих наАуживань, котрі вказав його противник; 
тілько він обясняє іх сумни.м положевєм Церкви, що не 
мала АОВГИЙ час пастирів і навмисне пригноблена була 
унією, а також темнотою і невольницьким станом при

ХОАСЬКИХ СЬВЯJ,Qеників пЇА власт~ панів. Сакович; на при
клад, винуєправославних сьвящеників у тім, що вони на-· 

сильно і неправно вінчають. На те автор Лиеоса говорить: 
"Се буває; та щож діяти, як пан йому говорить: або він
чай, попе, або голову піАставляй І? мимоволі піп БУАе все 
чинити, коли пан г6РОАа або села, або панський заві.ца
тель стане лякати бїАнОГО попа киями, а іНОАі каже його 
кинути до вязниціСС • Багато напа.цїв Саковича називає Мо
гила брехнею і поговором і просто АОКазує, що наведе

них у Саковича признак нема й не було в православній 
Церкві. Взагалі з оглядом на значінє оБРЯАів Могила вЇА
ріжняє єственні головні признаки віД АОАаткових. Єствеи
ними він називає ті, що при в"Сяких змінах форм мають 
лишити ся непохибні; вони після виКJ\аду Могили містять ся: 
а) в материі; б) в формі або слові і в) інтенциі (намірі) 
того, що віАправляє службу божу (богослуженв). Таким 
способом в тайні хрещеня во.ца становить материю ; 

в'Ь Уніи не сущія. тако в'Ь составленїИХ'ь ВВРhl, якоае в'Ь слуаеніи 
таИН'Ь и о )lИНЬІХ'Ь ЧИНШ И ЗакОНОПРеА8ИЇИХ'ь обрВтaJOЧ&JIXCJI, АВ'1'8 
Боаія 1642 в'ь Краковв ТИПОІІ'Ь ИЗА8ННaro, вераенНhlЙ через'Ь сми
реннаго отца ЕвсевїЯ Пимена В'Ь lIoнaCТhlpВ СВ. ЧУАОВТВОрНhIЯ Лаврhl 
Печарокіевскія, Авта ГОСПОАНя 1644". 
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виголошенв слів: крещавть' ся во имя Отца, Сина и св. 
Духа" - форму; на останку, внутрішній намір або бажанв 

того, що сповняв таИну, щоби звести ласку сьв. Духа -
інтенцию. Зовсїм так само в літургії вственну часть ві 
становлять, крім внутрішнього нам і р у сьвященика: м а
тер и я, т. в. ~іб і вино, і форма, т. в. ссьвячаючі вї 

слова Спасителя: "пріимите, ядите и пійте ОТ'ь нея вси". 
Весь лад богослуженя, в котрий прибрані або в.лучені 
вственні признаки, може зміняти ся в ріжних Церквах. 
Відповідно до місцевостий, давних обичаів і переказів, мо
жуть вствувати всякі обряди, - та се· не шкодить все

.ленському вдиньству Христовоі Церкви, як тілько в тім 
нема віддаленя від доrматики, признаної Церквою. Таким 
способом належить до римського обрядового ладу обя
DJ\Яти такуж пошану, як і для східного, не зважаючи на 

його ріжницї, на скілько сей лад не віддаляв ся від науки 
8селенськоі Церкви. Обряди можуть в одній і тій самій 
Церкві після потреб часу зміняти ся, доповняти ся і ско
рочувати ся, та не інакше, як на основі соборів. Кождий 
сьвященик зокрема повинен точно сповняти все, що по

становляють богослужебні книги приняті в данім часі. 
Такий був погляд знатного митрополита на весь лад зверх
нього богослуженя ; він завзято виступав проти римської 
Церкви, але зовсім не з причини ріжниці богослужебного 
АадУ, а за ві доrматичні похиби, між котрими займав перше 

"ісце признан в абсолютного голови в особі римського 
папи. Замітно, що противник Могили, Сакович, між іншими 
Аорікав православній Церкві українській і тим, що вона 
втеряла "ве.лиКОРОДНblХ господІ'. Могила говорить: "Пра
вославні роксоляни (т. в. Русини) увіривши в Христа Гос
пода не сумнівають ся в тім, що Христос, яко мисленний 

голова, орудує східною Церквою після· свого заповіту: 
.,се аз'ь С'Ь вами до скончанія ві>ка". Русь має дуже сильне 
заступництво свого благочестя в особі Христа Госnода. 
що править серцями великих володарів. Так і в пса.льмі 
145 пса.льмопівець написав: "Не надійте ся на князів, си
нів людських". А що в Русинів нема панів великого РОДУ. 
то ЩО в тім .лихого? Таж і первісну Церкву спорудили не 
пани великого роду, а вбогі рибалки, однако Бог через 
.. их нахилив до віри в Христа і монархів і високородних 
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ВОЛО,!Ulрів. Душі незнатних правовірних християн тако. 
викуплені IІНОГОI&ЇННОЮ кровю Христовою, ЯК і Ауші во
ЛО,!Ulрів ВИСОКОГО РОАУ, тому-то оАНі й Аругі повинні бути 
зарівно I&Їнні". На останку автор Лиеоса зовсіll не в воро
ГОІІ злуки З римською Церквою: "СхіАна Церква - гово· 
рить він АО Саковича - все просить Бога про злуку Цер
ков, та не про·таку злуку, як нинїшня унїя, щО ГОНИТІІ 

ЛЮАНЙ АО злуки КИЯІІИ, ВЯЗНИРІІИ, несправемИВИIІИ про

І&есами і ВCJlКИIІИ наCИЛJlIІИ. Така УНЇЯ ~OBOAНTb не Ао 
злуки, тілько АО РОЗАЇЛУ ..• " Поява Лиеоса викликала 
у поАьській лїтературі рц полвllїчних творів, у КОТРID 
автори llайже не тикали питаня про обряАН, а найбільш 

АОКазували правильність узнаня папи головою Церкви. 
ЗПОllіж них взуіт РутК&, ПРИклa,!U1Ючи самовільний ЗІІИCJI 
Ао ріжних висловів Лиеоса, ВИВОАНВ, J,Uo автор його на· 
лежить скорше Ао якоїсь протестантської, як АО схіАн01 
Церкви. 

Більш усього скупив Могила свою Аїяльність КОЛО 
київської колвnі. Як тілько вступив на престол IІИТроПО· 
пчий, Могила замінив київську братську ШКOJ\у в колвriю, 

оснував АРУГУ школу у ВиннJlUЇ і завів при київськім 
братстві IІОНастир і печатню та пЇАчинив Їх киівському 

ІІИТРОПОЛИТЇ. Сим нарушено ,!Ulвнїйший розпорцок па
триярха Теофана, після котрого київське братство з Бого
явленською І&ерквою підлягало тілько патриярсї; ОАНакОж 
ее нарушенв опраВАувано поробленими змінами: основа
нвll lІонастиря і переміною школи в колвrію, на останку 

і ТИІІ, щО КOJ\вriю і монастир піААержував головно СВОЇІІ 
НВКЛЦОМ Петро Могила. Саll lІонастир був СПОРУАжений 
на Оl(ремішних основах, як інші монастирі; він мав тїсну 

звязь З колвriвю; в нїй містили CJI тілько сї IІОНахи, J,Uo 
(SУ"И наставниками: всіх іх взято з Печерської Лаври. На 
УАержанв братської колвtії і монастиря Могила записав 
АВі лаврські волости, ,!UlPYBaB KOJ\etїї власие свов село Поз
няківку і крім сего раз у раз ,!UlBaB грошеві підмоги на 

бу .цівлї і на запомоги вчителям і ученикам. За його при· 
клцом і вговорюванвм, записана в братотво шляхта по
lІагала колвnі всякими Аарами і щорічно вибирала ста

ростів зпоміж себе АЛЯ НЦЗОРУ і помочи В ПЇААеРЖI&Ї; 
колвriю СПОРJlAЖеио на ЛЦ висших ТОАЇШНи.х шкіл в Европі, 
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ёІ іменно в Кракові, Ціль· КІІЇВСЬКОЇ KOJ\eriї· була пере

~~~HO r(~лїrіі1на: ТI)сба було образувати поколїнє вчених 

И.'(8сько-МоrlUннська Акцемlн і є'( учеНIК., 

сьВЇАОМИХ АУХОВНИХ осіб, а також і сьвітських ЛЮАиА, 
f(С/тріб мог!"и з самовіжею пильнувати правоти схіАИОЇ 



-226-

Церкви і своїм образованємстати на рівнї з тими, проти 
котрих ПРИП8J\об їм боронити прав своєї Церкви дорогою 

закона і толкованя. Та в Польщі, як ми замітили, питаня 
віри Ti~HO звязували з питанями народности ; понятє про 

католика зливало ся з понятєм про Поляка, як з другого 
боку понятє про православного з понятєм про Русина. 
і тому неминучою задачею колєrії стала піддержка й від

родини украінської народности. Ідеалом Могили був такий 
український чоловік, котрий би, сильно зберегаючи і свою 

віру і свій язик, в тім часї ступнем свого образованя 

і своїми духовними спосібностями, стояв на рівнї з Поля

ками, з котрими доля звязала ЙОГО в державних відноси
нах. Ао того ідеалу прямували і способи вихованя і нау
чуваня, прийняті Могилою. Київська колєrія була під упра
вою ректора, котрий був заразом ігуменом братського мо
настиря, орудував монастирськими і шкільними доходами, 

розсуджував справи і також був професором теольоrіі. 

Його помічником був префект, оден з єромонахів, що зай
мав уряд подібний, як нинїшнїй інспектор. Окрім сих двох 
начальних осіб, вибирано на звісний речинець супер
інтендента, що мав близший надзір над поступками уче

ників. Під доглядом супер-інтендента між самими учени

ками }ряджено внутрішню полїцию: деякі чемнійші уче

ники були обовязані пильнувати своїх товаришів і доно

сити супер-інтендентови. Часть учеників жила на удер
жаню колєrії в єї домі, званім бурсою; цілу сю бурсу тоді 

удержував своїм накладом Петро М~Гlfла: се БУЛJl неза
можні ученики;. інші жили поза будинком і приходили 

в колєrію на науку, але й вони, проживаючи в своїх ха

тах, були під доглядом колєrіяльного начальства. ТїлР.сні 

кари вважали речию конечною. Слїдство відбувало ся най
більш в суботу. 

В научнім зглядї київська. колегія дїлила ся на дві 
конrреrациї: висшу і низшу. Низша конrреrация своєю 
чергою роздїляла ся на шість кляс: фар а або а н а л ь 0-

(ія, де вчили одночасно читати n писати 8 трех язиках: 

словянськім і грецькім; інф і ма - кляса початкових вїдо
мости й ; .за неіо кляса гра мат и к и і кляса син так С IJ МИ: 
в обох сих клясах вчили граматичних правил трех язи
ків - словянського, латинського і грецького. обясняли 
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перекладали всякі твори, робили практичні вправи в язи

ках, учили катихізису, аритметики, музики інотного сьпіву. 

Дальше - слїдувала кляса по е з и і, де найбільш викла

дали поетику і писали всякі можливі вправи у віршованю, 

як в українськім, так і в латинськім. За поетикою слїду
вала кляса ри тор и к и, де ученики вправляли ся у скла

даню речий (промов) і розправ на ріжні предмети, осо

бливо на лад Квінтілїяна і Цицерона. Висша конгрегация 

мала дві кляси: Ф і л ь О с О Ф і ї, котру викладали після 

Аристотеля, приладженого до викладів у західних латин
ських провідних книжках, а роздїляла ся на три части: 

льогіку, фізику (теоретичне толкованє про явища природи) 

і метафізику; в сїй клясї вчили також геометриї й астро

номії. Друга найвисша кляса, - се було б о гос л о в і є ; 
богословія вчили найбільш після системи Томи Аквіната; 

в сій же клясї викладали гомілєтику й ученики впрявляли ся 

в писаню проповідиЙ. 

Виклад усїх наук, винявши словянську граматику і ка

тихізис, відбував ся в латинськім язицї. Учеників прине

волювали не тілько писати, але й раз-у-раз говорити сим 

язиком, навіть поза колєгією: на улицї і дома. В тій цїли 

для учеників низшої конгрегациї видумаН0 довгі листи, 

вложені в покровець. Хто сказав щонебудь не по латин
ськи, тому· давали сей лист і вписували· в його імя уче

ника, що провинив ся; ученик носив .сей лист доти, доки. 

не міг накинути його кому небудь іншому, що промовив 

не по ЛііТИНСЬКИ; а в кого сей лист був через ніч, того 

карали. Першеньство, яке заявляли латинському язикови 

зараз по основаню колєгії, навело на неї небезпечну бурю; 

Розійшла ся між православними чутка, що колєгія неправо

славна, що наставники єі, виховані за границею, заражені 

єресю, що в нїй викладають науки після провідних кни

жок іновірцїв, учать .наЙбільше в латинськім язиці, язиці 

іновірців, а чинять се тому, щоби відвести молодїж з до

роги вітцївської віри! Громада легко присвоювала собі 
подібні погляди. Русини привикли до тоі гадки, що в ла
тинськім язицї відправляють богослуженє і говорять во
роги їх віри, ксьондзи, і тому вважали саму науку тоtож 

язика неправославним дїлом. Могила мав чимало против

ників, а були се невчені і негідні свого стану попи, котрих 
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він усунув з місць в значнjj~ скількости. Крім того не 
сприяли йому всї сторонники Ісаї Копинського, котрий, ЯК 

ВИАНО, сам говорив про неправославє СВОГО суперника, ЩО 

усунув його з митрополіі. l ) Лиха слава про Могилу і ~oгo 
научне завеАенє РОЗUlирила СЯ між козаками, що все го

тові були жорстоко розправити СЯ з тими, кого вважалн 
ворогами віри. І спраВАЇ - АЇЛО Аійшло Ао того, що оАного 

разу ватага наРОАУ, піА ПРОВОАОМ козаків, загаАувала ки
нути ся на колєrію, спалити її і повбивати наставників . 
.. Ми - писав опісля ОАИН з наставників, Сильвестер Коссів, 
ТОАЇШНЇЙ префект київської колєrії - висповіАали ся, й ожи
АМИ,' щО нами стануть кормити АНЇПРОВИХ осетрів, та на 

щастє Бог, виАячи нашу невинність і піклуючи ся просьві· 
тою україньского наРОАУ, розігнав тучу переСУАів і про
сьвітив серця наших земляків; вони побачили в нас 
спраВАеwних синів православної Церкви, і з того часу на

селенцї Києва й інших міст не тілько перестали нас нена
ВИАЇТИ, але стали що-раз більше Аавати Ао нас своїх АЇТИЙ 

і величати нас Гелїконом і Парнасом". ПОАЇЯ, що грозила 
колєrії, приключила ся 1635 р.; в тім самім роцї, коли ми
нула небезпека, ВИАав Сильвестер Коссів "Екзегезис'Ь или 
Апольогію Кіевских'Ь ШКОЛ'Ь", твір, в котрім оборонював 
спосіб научуваня, принятого в колєrії. ПершеНhСТВО, котре 

заявляли латинському язикови, опраВАУВали, в очах Петра 
Могили і наставників, котрих він вибрав, тогочасними 
обставинами. Русини, що вчили СЯ в колєrії, жили піА 
польським ВОЛ0Аарством і готовили ся Ао житя посереА 

суспільности, проникнутої польським ла.цом і ПОltьськими 
пог ля.цами. В сій сусіІільности панувала і глибоко вкорі
нила ся Аумка, що :латинський язик єсть найголовні&іwою 

ознакою образованости і чим хто лучче ВОЛОАЇЄ латинським 

І) Так чернець Густинського монастиря Пафнутий, що приіЗАИВ 
у Москву, при розпитуваню звістив, що nепископ'Ь Исаія писаль В'Ь 
Аубенскій и Густинскій МОН,аСТblРИ, что митрополиТ'Ь Петро МОI"ила 
королю, BC~M'b панам'Ь раАНblМ'Ь и арцибискупам'Ь лцским'Ь присягал'Ь, 

чтоб... ему христіанскую B~PY ученіем'Ь своиМ'Ь попрать и уставить 
всее службу церковную по повел~нію пап ... римскаro, римьскую B~PY 
и церкви хрестьянЬскіе ВО BC~X'b полЬСКиХ'Ь И литовских'Ь ГOPOA~X'b 
превратиТ'Ь на костел ... лцскіе и книги русскія ~ Вblвести". То само 
aaJlВЛJlВ густинський ігумен Василь, що перейшов у Москву. 



- 129 -

язиком, тим гіДНЇЙШИJі ~івати ся образованим чолові

ком. Під впливом єзуітів. Русинів вже про саму свою 
наrодність :mсважали Поляки, і ся обставина природно 

пrичинила ся до того. що українське шляхотство так cKdpo 
квапило ся позбути СЯ своєї наrодности, а ті. що перей

шли на католицтво, з гордnстю уважали себе Поляками. 

Шоб усунути такий пересуд. t;онечно потреба було Руси
нам, що зберегли ще свою віру Іі народність. присвоїти 

собі ті ЗВИЧaJ І признаки, LЦО після тодїШНlIХ пересудів 

давали право на шанобу, яка личила образованому чоло

вікови. Латинський язик в тодїшних суспільних кружках 
був конечний не тілько д.'Я релїrійних спорів :і католи

ками, бо тоді про високі предмети не говорено інакше, 

як по латинськи, - латинської МОВІІ вживали на судах, 

соймах, соймиках і на всяких громадських сходинах. В ко
лєrії ученики вправляли ся в латинськім язицї і пригото

вляли ся до захисту православної вір!! словом В диспутах, 

клясових і публичних, що відбували ся по лаТИНСЬКIІ. Тому 
одна сторона наводила всякі противні православю докази, 

що тоді були в звичаю, в католиків, друга - відпирала 

їх і оборонювала православє. Такі диспути не обмежали ся 
тілько на предмети віри, але простирали ся й на всїлякі 

фільозофічні предмети. З устрою ЇХ слїдно практичний ро
зум Могили, що прямував у всїм' до головної мети: ви

ставити проти католицтва учених і зручних борцїв за( 

уК'раїнську Церкву, що вмілиб поражати ворогів їх власним 

оружєм. Відповідно тим практичним поглядам Петро Мо
гила надав також і сей схолястичний характер усему нау

ковому образованю, котрого набирала ся молодїж в ко

ЛЄr'ії. Головна прикмета СХО.ilястичного способу науки, що 
розвив ся в західній Европі в середних віках і ще пану
вав у ХУІІ. в., була така, що під наукою розуміли не 
стілько скількість і обєм предметів підлягаючих пізнаню, 

скілько форму або суму способів, котрі служили до пра
вильного розкладу, відносин і значіня предмету. Мало 

знати, та гарно вміти користувати ся малим засобом знаня 

- се була ціль образованя. Відтіль нескінчений ряд фор
мул, зворотів і клясифікациЙ. Сей спосіб, як показали 
вікові наслїдки досьвіду, мало підмагав розповсюдженю 
круга научних предметів і давав змогу так званому вченому 
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пишати СЯ своєю МУАРОСТЮ, коли він між тим АЇЙСНО був 
зовсїм неуком або :rеряв час, ТРУА і ЗАібности иа' вивченє 
того, що саме випаАало опісля забувати, яко мало при

гіАне АЛЯ житя. Та сей спосіб, при всїх своїх великих не
Аостачах, мав ОАН ак і Аобру сторону в своїм часї j він 
приучув,в голову Ао розумованя, служив, так сказатиб. 

умовою riмнастикою, що приготовляла чоловіка зай
мати ся преАметами знаня з науковою правильностю. Не 

можна сказати, Ij!оби в захЇАній Европі в часах Могили не 
було вже іншого способу науки, інших понятиЙ про знанє j 

але сї засновки нової осьвіти, що так бистро і блискучо 
повели розум люАський Ао великих винаЙАень в обширі 

ПРИРОАНИЧИХ наук і Ао яснїйшого пог ЛЯАУ на потреби 
умов()го і материяльного житя, були Аалекі· і майже не 

тикали ся ТОАЇШНЬОЇ Польщі, Аарма що ще сто лїт н.азц 
вона була РОАИННИМ краєм Копернїка. Зовсім ПРИРОАНО 
було Петрови Могилї ОПИЩІТИ' ся на тім самім способі на

учуваня, що панував у сторонї, Ае він жив і АЛЯ котрої 

приготовляв своїх українських питомцїв, тим більше, що 

спосіб сеЙ після його пог ЛЯАУ віАповіАав Його наЙблизшій 
зцачі : виховати поколінє оборонців української віри 
і української наРОАНОСТИ в польській громцї. Після нашого 
ПОГЛЯДУ на просьвіту повинно обраsованє, котре давала 

КОЛЄr'ія Могили, показати '::я вельми ОАНОСТОРОННИМ : уче
ники, Ij!o скінчили курс в КОЛЄr'ії, не знали законів природи 
на стілько, на скільковони були віАкриті і ВИСЛЇАжені 

тодїшними переАОВИМИ вченими на заходї; мало СЬВЇАомі. 

були вони в r'еОr'рафії, істориї, науцї права j та доволї було 

сего, що вони не стояли низше, як осьвічені Поляки того
часні. Та щоби крім того ще ОЦЇНИТИ важність зміни, заве
деної Могилою в умовім житю українського народу, стоїть 

ПОГЛЯНУТИ на той стан, у якім те ЖИТЄ умове було на 

Українї перед ним, а тоді-то його заслуга покаже СЯ вельми 
значною, і успіх ЙОГО заходу безмірно важним у своїх 

наслїдках. В краю, де протягом віків панували умові 
лїнощі, де широкі верстви народу перебували з огляду на 

свої ПОНЯТЯ майже в первіснім поганьстві, де духовні, 
одинокі провідники якого небудь умового' сьвітла, махі
нально і неАбало сповняли обрядові форми, сі не розу
міли їх значіня, не мали понятя про єство реЛЇr'іі, де 



- 231-

тілько слабі початки осьвіти, кинені добою Острожського, 
сяк-так приймали ся, придушувані нерівною борбою з чу

женародним і неприязним ладом образованя ; в сторонї, де 
український язик, українську віру, а навіть українське по

ходженє напятновували печатю темноти, нечемности і не

гіДНОС1'И з боку пануючого племени - в тім краю нараз 
являють ся сотнї українських молодцїв з добутком тодїш

ньої образованости, і вони не соромлять ся назвати ся 
Русинами; з добутими способами науки вони виступають 
для оборони своєї віри інародности ! Правда в Польщі, 
де тілько висша верства мала право горожаньства, а вер

ства простого народу була пригноблена вельми нелюд

ським закріпощенвм, висша українська верства так непо

гамовано змінила свою віру і народність, що ії не могла 

вже спинити нїяка колвrія. Польська осьвіта, котрою 
правили єзуіти, зруйнувалаб рано або пізно всї наміри 
Петра Могили, колиб опісля не підняв ся український 
нарід проти Польщі під стягами Хмельницького. Київську 
колвІ'Їю з єі братством запевне постиг лаб така доля, ко

тра стерла з лиця землї львівські, луцькі, виленьскі й інші 
школи; однак пбсїв кинений Могилою в Києві, розкішно 
виріс не для самого Києва, не для самої України, а для 
цілого українського сьвіта: се стало ся через перенесенє 

засновків київської осьвіти в Москву. І в сїм-то Н8Йваж
нїща і велика заслуга київської колєгії і єї безсмертного 

основника. 

Хоч київська колвrія давала перевагу латинському 

язикови із шкодою грецького, а всеж таки працювала вона 

й над розвитком українського язика і письменьства. Уче
ники вирабляли. проповіди по українськи; ті, що виходнли 

з колєrії на сьвящеників, могли говорити науки для на

роду, а в братськім монастирі не минула нї одна сьвя
точна служба, колиб вельми численному народови зібра
ному в храмі не говорено проповіди або не обяснювано 
катихізису православної віри. ПроповідуваН6 з того часу 
стало звичайним явищем в українських церквах, у Москов
щині проповідь була явищем майже нечуваним. Ученики 
київської колєrіі займали ся також віршованою лїтерату

рою і мали до неї особливе залюбованє, але писали 

після польських взірцїв силябічним розміром, зовсім не 
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відповідним, як показало ся, природі українського "язика 
що до питоменности його наголосу; головнаж недостача 

тодїшних віршописцїв була ся, що вони розуміли під пое
зиєю тілько форму, а не зміст. Віршописцї пишали ся 

цсїлякими вигаданими формами дрібjiИХ віршовань (як н. пр. 

акростихи, раковидні або раки, котрі можна бу ло читати 

з лївої руки до правої і на відворот, епіrрами в формі 
яйця, шестистїну, чарки, сокири, піраміди і т. ін.). Були 

також в зв»чаю віршован~, звані поемами і одами; се 

були панеrіричні стихотворства зна~ним особам з причини 

ріжних случаїв, поздоровленя з імянинами, з вінчанєм, по

хоронні, прославленє гербу, присьвяти і т: ін. Вони після 

прийнятих правил визначали ся крайним підлещуванєм до 

прославлюваної особи і 'покірливостю автора. Часто віршо

ваня мали релїrійний предмет, і образцем таких можуть 

служити многі віршованя, поміщені в книзї виданій 1646 р.: 
"Перло многоцt.нное", написаній Кирилом Транквілїоном. 
В тодїшних часах любували ся у gіршованях морально
поучних, в котрих уособляли всякі чесноти, похиби і вза
галї умові понятя. Мимо сильної пристрасти до віршованя, 
київська колєrія не появила' нїчого замітного в обсягу 

пое,ЗИЇ, а се тим сумнїйше, що в тім самім віцї в україн

ській народній поезиї, що не знала нїяких шкіЛЬНI1Х правил 

іпоетики, появляли ся справдешні поетичні твори, повні 

натхненя і житя; такі н. пр. козацькі думи, неперечно при

належні ХУІІ. віко ви .. Ученики складали сьвяточні вірші 

найбільш на Різдво· Христове і сьпівали, ходячи по домах; 
вірші такі переймав і збере гав навіть нарід, та вони різко 

визначають ся від народних сьвяточних пісень незручностю, 

дивоглядностю і недостачею поезиї. В обсягу драматич
ної поезиї проби учеників київської колєrії мали більш 

усего значінє що до наслїдків, бо вони, хоч в дальшій буду

чинї стали зародом українського театру. Почини драматичної 

поезиї в Києві положено "вертепами". Так звали ся ма
ленькі переносні театри, Ko~pi ученики носили з собою, 

переходячи з дому в дім на' празник Різдва Христового. 

На тих театрах дїйствували кукли (ляльки), а ученики за 
них говорили. Предметами вистав були всякі подП з істориї 

різдва і молодости Христа. Такі вертепи були до пізних 
часів і мабуть у давних часах вони мало чим ріжнили ся 
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віА пізнійших. Крім вистав ре.лїrіЙних, у вертепах (як 
можна догцувати ся з приКАців пізнїйших часів), ААа 
забави ВИAUїв, ПреАставлялиріжні яви знароднього 1,1&0-
денного житя. 

За сею первісною формою слідували "дїйства" а,БО 
вистави, взяті з сьвященої істориї, Ае явИJ\ИСЬ уособлені 
рі.вні умові понята. Такі вистави найбіАЬUI ВОАИли ся 
у взуітів і наСЛіАуванвм перейшли в київську колєrію. 

. Язик, котрим писали ТОАЇ ученики київської колєriї 
свої проби, вwa.лениЙ від живої мови наРОАНОЇ і єсть 
мішаниною словянського язика з українським і польським, 
з многими високопарними висловами. Треба замітити, що 
після Могили український книжний язик став мало-помалу 
очищувати ся вЇА польонїзмів, і виробляла ся нова книжна 
мова, що послужила основою нинїшньому московському 

язикови. В комічних творах У країни язик книжний зБJ\И
жав ся Ао нароАНОГО українського. 

Вороги праВОСАавя при кОжАЇм случаю стар8J\И ся 
робити KOJ\eriї всяке лихо. В 1640 р. Могила в своїм унї
версалї жалував ся, 1,1&0 "намісник київського замку, пота
куючи злобі ворогів колєrії, навмисне наСАав свого повно
ВJ\8сника, котрий порозумів ся в коршмі з Аеякими іншими 
людьми і напав на ученнка r оголевського, винив ЙОГО 
о якесь, погане дїло, а намісник без Аальшого САЇАства 
казнив Його". ее зроблено з тим наміром, щоби ученики, 
налякавши ся дальшого ПРOCJ\ЇАуваня, розбігли ся. Подїя 
ся була так важна, 1,1&0 Могила був приневолений їхати на 
сойм і проснти від польського уряду правного захисту ААЯ 

свовї ШКOJ\И. 

Вже ТОАЇ Могила, як' він сам писав, втеряв більшу 
часть свого майна на УЛ8АЖенє школи й церкви. Добра, 
як його ВАасні так j печерського монастиря, з ТРУАОМ могАН 

приспорювати АОХОАЇВ на УАержанв колєriї, тому що вони 
буJ\И спустошені то набігами татарськими, то межиусоби
цями з козаками, отже МИТРОПОJ\ИТ був приневолений про

сити піАмоги вЇА рі.них братств. Помимо' ТОГО всего· він 
нanинав усї свої СНАИ, щоби пімержати СВОЄ J\Юбе АЇ./\О. 
В своїм Ауховнім· завіщаню, написанім, як ВНАно, ТОАЇ, як 
він чув себе близьким смерти, говорить він: .••. "Вбачаючи,. 
що УПЦОК сьв ВІРИ в українськім наРОАЇ ПОХОАИТЬ не з чого 
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іншого, як з цілковитоі НеАостачі осьвіти А науки, А8В 
•. обіЦJlНКУ Боroви мавму - все свов майно, ІВО ~ Аістав 
ВіА родителів, і все, ІВО ні оставалось би тут з дохоАів, 
npизбируваних з поручених мені сьвJlтих Miq&Ь, з мавтно
етнА на се призначених, обертати по части на відбудову 
збурених храмів Божих, з котрих остали сумні руіни, по 
части на засновини шкіл в Кивві" •.• Колвriю свою він на
вивав в завiQ&аню СВОЇІІ ед.' HCТBeJШЬUlI Ва.ІОгО.18І, і, бажа

ючи "оставити її укоріненою в ПОТОIІСТВенні вреllена", JlКО 
посмертний дар записув ій 81.000 польських ЗОАотих, цілу 
свою бібЛіотеку, четверту часть свого сріБА8, девкі цінні 
речи і, на вічний спомин о собі, свій срібний ІІИТРОПОЛИЧИЙ 
хрест ісаккос. 

Петро Могила вмер 1-го січня 1647 року, в ПJlтьде
ситім році свовго жити, троха . більш JlК на рік пеРеА иа
РОДНИІІ повстанвм, котре іншою .цорогою зберегло украін
ську віру й наро.цність. 



Х. 

Український reTDoМaH clино.іЙ .. 80r дан 
Х,.,еIlЬНИЦЬКИЙ. 

Давна киівська земля, що находила ся під управою 
князів Володимирового дому, була обмежена з полуАНЯ 
рікою Росю. Простір на полудне Роси, починаючи BЇJt 
Дніпра на захід до Д~iCTpa, щезає з наших історичних 
жерел. Наш давний літописець, перелічуючи вітки словян
сько-руського народу, вказує на Угличів і Тиверців, ко
трих оселі простирали ся до самого моря. Угличі явЛя
ють ся народом дуже численним, що мав вельми багато 

городів. Незлічена многість городищ, валів і могил, 11&0 
вкривають полуднево-західну Росию, сьвідчать про давну 
насе.\еність того краю. Майже тяжко зрозуміти, яким ро
бом київські, волинські і галицькі князі, володіючи мно

гими городами, що повставали оден за другим в іх кня

зівствах, розложених в північній половині КиіqIl&ИНИ, Во
лині і Галичині, покинули плодовитші сусідні землі. З на
шої літописи дізнаємось, що поганські князі вели завзяту 
війну з Угличами. По сильнім опорі, князі перемагали іх, 

брали з них данину, а опісля, з часів Володимира, Угличі 
з своім краєм наче десь щезають. Аж.в ХІІІ. віці в часах 
Данила, а краю між Богом і Дністром, появляють ся якісь 
загадочні бологовські князі, що володіли городами і по
годили ся з своіми завойовниками Татарами. В так званій 
литовській літописи стрічаємо ми сумну вість, що в XIV. в. 
ОЛЬJ'ерд, завоювавши Поділє, найшов там місцеве насе
ленє, що жило під начальством отаманів. З польських і ли
TOBCbKO-РУСЬКlIХ жерел довідуємо ся, J,go в ХУ. столітю 
нинішніЙ кран полуднево-західної Росиі був уже значно 
заселений скрізь до самого моря, в полудневих ЙОГО 

обшарах були просторі маєтиости знатних родіІІ: Бучqьких, 
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ЯЗАовецьких, . Сінявських, Лянскоронських І ІН. (Родючі 
землі пи шали ся хлібом і скотом, велась ненастанна тор

говля . з Грециєю і Схо.цом, хо.цили купецькі каравани 
в Киів. . 

Та після зруйнованя грецької імпериї і після осно
,ваня в Криму хижацького царства Гиреїв, ненастанні гра
бежі і напци Татар не .цопускали свобі.цного супокіЙного 
розвитку житя В тім краю і викликали в нїм конечність 
населеня з чисто воєнною цїхою. В кінці XV. в. заведено 
на Руси' польський звичай вімавати г6ро.ц з оселями під 
управу осіб знатного ро.цу, пі.ц назвою старостів. З почат
ком XVI. в. появляють ся староства: черкаське і канївське, 
а в них воєнний стан пі.ц назвою козаків. Сама CTOPOH~, 
котру займали сі староства, названа "Україною";. ся назва 
розтягає ся на весь простір .цо Днїстра, іменно на землю 

.цавних Угличів і Тиверцїв, а ві.цтак в міру розширеня 
козацтва, пррстирає ся і на київську землю і лївобіч 
Днїпра. l) , 

Щоби пояснити похо.цженє слова "козак", сягне мо троха 
глубше в старовину. 

В старинній Руси сьвітські лю.ци, у відвосинах до деl)
жави, .цїлили ся на службових і неслужбових. 

Перші були обовязані державі відбувати службу во
внну або горо.цянську (урядову). Другі були обовязані 

платити .цанини і ві.цбувати повинности : повинности сї 

звали ся тяглом; ті, ЩО ЇХ сповняли, "тягнули", були 

"тягліі" лю.ци. Але тягло означували не після ручної сили, 
і не числом .цуш, а після розмірів маЙна, що приносило 

АОхі.ц, означуваний писцевими книгами. Тяглі були по
са.цські (горо.цяни) і волоетні або селяни ; на перших на-
клцали .цанини після ЇХ промислів, на .цРУГИХ після земель, 
котрими волоАїли. О.цвічальність пере.ц управою вкладали 
не ві.ц.цїльно на госпо.царів, а на цїлі громци, котрі вже 

самі в себе робили роз.цїл: скілько котрий З членів гро
ма,ци повинен мати у.цїлу в cnовненю повинностиА цїлої 

громци пере.ц управою. Внутрішне роз.цРОБЛенє всего 
майна грома.цського, що Аавало .цохі.ц, ві.цбувало ся після 

І) САОВО УГАичі від слоаа "УГО.,", мабуть однозначне ~i СЛО80)1 

україна: "у кt>ая". Україна слово Аавне, ст,)ічає ся в ХІІ. о. 
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в 11 'т ь. Кожде тягло становИJ\О частину спільного тяг ла 
і <івало ся .. вы�ь''');; але тягло спочивало влаСТIІВО тіль~о 
Н,а господарях, записаних в пltсцевих книгах. Одні госпо
дарі мали повинности зглядом громади. В родинах були 
особи, що не входили в тягло; вони могли перегодом 

бут!! записані в тяг ло і діставати окремі виті; до тогож 
часу 80НИ булif нетяглі або гулящі люди. Сї нетяглі люди 
мали право переселяти ся. наЙмаТIІ ся, вступати в холопи, 

даваТ}1 ~себе в заклад. ставати на службу і взагалї розпо

ряжати собою після вподоби. В грамотах про заселенє 

нових осель звичайно позволювано набирати таких гуля

щих людий. В XVI. в. ~, ТИХ' гулящих людий стала тво
рити ся верства, що приняла назву "козаків". В половинї 
сего столїтя бачимо, що козаки появляють ся В ріЖНIІХ 

краях українського сьвіта, протиположних що до місце

вого положеня і приналежних ріжним державам. Таким ро
бом бачимо козаків в українських староствах великvго 
князївства литовського на днїпрових берегах, спершу ЯКQ 
промисловців, ЩО ходили на пороги ловити рибу, потім 

яко воєнних люди й, ЩО ТВОРИJ\И дружини ДаШКОВlJча 
і Дмитра ВlІшневецького;' опісля бачимо, як їх зорrанїзу
вала литовська управа в видї воєнного стану підокре

мою командою' а рівночасно, як вони самовільно осну
вали за днїпрови"и порогами вільне вовнне братство, під 
назвою Запорожської Січи. Сю ПОЯВУ стрічавмо в східній 
Руси. Козаки появляють ся і на далекій півночі і на по
лудні. На півночі в сторонах суміжних з морем, населенці 
починають ділити СЯ на тяглих, бобилів і козаків. Тяглі 
були господарями, ЩО володіли витями, котрі приносили 
дохід і З того вони платили до скарбу данину. Б о б и л і, 

- бідlti люди, що не могли держати цілоі виті і володіли 
тілько дворами, З котрих платили незначну данину. Коза
камиж звали ся J.\ЮДИ зовсім бездомні, що не мали по
стійного місця побуту і переходили в найми від одиого 
господаря О, до другого, з одного села '8 друге. На полудні 
мали козаки інше значінв; тут ВОНИ були людьми вовн

ними, подібні до тих" ЩО появилися в дніпрових сторонах. 

, І) САОВО "ВЬІТЬ" уживано взаГUЇ В роауміню частини gїАОСТИ, 
котру в певних віАносинах приАмаАИ в аначіню самостіАнім. 
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Ріжницю сю легко зрозуміти. На півночі, де все було спо
кіНно, ГУЛЯJgі, нетяглі ЛЮДИ могли заАмати ся мирними-про

мислами, вештаючи ся з місця на Micge; на полуднї, де 

ненастанно можна було сподївати СЯ татарських нападів, 

подібні ГУЛЯJgі люди мали ХОДИТИ з оружем і привчити СЯ 
до воєнного способу житя. По зруRнованю Золотої ОРДИ 
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і по роздробленю єї на много кочевих орд, вільні степи 

донські приманювали руських людий; удатні голови, ЩО 

не тілько не бояли ся небезпек, аАе находили в них не

звичайну приману житя, почали там уходити, поселяли ся 

і утворили воєнне братство, подібне до того, що явило СЯ 

над Днїпром під іменем Запорожської Сїчи. Можна на,віть 
думати, що остання мала дуже великий вплив на утворенє 

подібногож братства над Доном, як доказує однаковість 

10 М. Костомарів «ІсТОРИJl Україии. 
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устрою запорожських і донських козаків у многих чертах. 

Так бачимо і тут і там однакі назви виборних н·ачальни
ків: отаманів, осаулів, однаку управу, суд, скарб, стро ге 

'товариство. В одних і других слїдне - змаганє, щоб!! 

удержати свою корпоративність проти державної власти, 

але рівночасно й готовість служити державі з удержанєм 

своєї вільности. Московська управа скоро сама завела ко
заків у своїх полудневих городах яко окремий воєнний 
стан. Таким робоJW витворили ся два роди козаків воєн
них: одні в більшій зависимости від влади, стали засе

ляти пс.лудневі городи і вже перестали бути бездомними, 

гулящими людьми, а діставали землї, не оп"ачуlOЧИ за них 

данин, але за те обовязували ся відбувати воєнну слуз<бу 

і вступали в тім зглядї R ряди службового стану. З ко

зацькою службою, для ріжницї від служби інших розрядів 

службових людий, лучило ся понятє легкости і вільно,СТИ; 

іменно мали козаки відбувати сторожі, провожати послів 

і гонцїв, розвідувати ся. про неприятеля, нападати на него 

знеобачка, переносити вісти з одного города в другий 

і сповняти ріжні порученя, що вимагали скорости. Та крім 
сих козаків, на далекім полуднї дальше множили ся ко

заки яко самостійне братство вільних воєнних людий, що 

орудували самі собою,. вважали ся незалежними, а наколи 

заявляли готовість служити цареви, то наче добровільно. 

Такі козаки розширились не тілько над Доном, але й над 

Волгою; оказуючи інодї услуги управі, вони вже тодї пока
зували ся ДЛЯ' него неприязними: на перекір царській за

боронї вели' війни з сусїдами, нападали на царських післан

цїв, грабили царські товари і купцїв і давали у себе за

хист прогнаним і збігцям. 

Раний почин козацтва для нас губить ся в істориї. 
Здаєть ся однак, що ся' назва повстала на полуднї при 
зустрічі з Татарами. Слово "казак" чисто татарське і озна
",ало спершу вільного бездомного бурлаку, а відтак низ

ший рід вояків, набраних з таких бурлак. На полуднї 

Руси як литовської, І) так і московської перед появою 

1) Полуднева Русь т. є. Волинь, Поділ є й Україна тілько до 
1'569 р. налеЖ!іЛИ до великого ннязівства литовського, а в тім році, 

коли наступила вічна федеративна злука Литви з Польщею, украін

ські землї прилучено прямо до Польського королівства. до котрого 
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українських козаків були козаки татарські в тім самім 

значіню вільних бурлак-паливодів. Коли в очах управи 
козацтво набирало значіня воєнного стану, то в очах на

роду слово "козак" довго мало ширше розумінє. Воно 
лучило ся взагалї із змаганєм, щоби уйти від тягля, від 

підчиненя владі, від державного й суспільного гнобленя, 
взагалі від того ладу житя, котрий панував в тодїшнім 

побиті. Здавна у вдачі украінського народу виробив ся 
настрій, що як чоловік був невдоволений громадою, по

серед котороі жив, то не збирав своіх сил для відпору, 

а втїкав, гледїв собі нової вітчини. Сей настрій був при

чиною громадного переселеня українського племени. В дав

нину, КОАи були віддїльні землї і князюваня, Українці пе
реходили з одного в друге, або заходили на нові неза

люднені перше місця; так заселяла ся віддалена північ 
і північний схід: Вятка, Перм, Вологда і ін. Монастирі, як 

ми вже говорили, були одним з важних подвижників та

кого переселеня. Українець гледїв волї і пільги, як ска

зано в примовцї: "Риба г ледить, де г лубше, а чоловіk, де 
лучче". При роздїлї земель, перехід з одної в другу при

родно вдоволяв многих: була потреба люди й і новим лю

дям давали пільги. Але як землї і князюваня лучили ся 

під владою московських государів і наслїдком того побит 
народу набирав в порівнаню більше однообразности, такі 

переходи вже не могли подавати давних вигод; крім того, 

уладжен€ двора, змаган€ державних потреб, внутрішня 

і зверхня безпека і часті війни потягли за собою незрів

нано більше податків і повинностий, а длятого неминуче 

було більше обтяженє народу. Тимча~ом бажан€, щоби збути 

ся всяких тягарів, гледїти вільних місць, не тілько не упало, 

але ще змогло ся з побільшен€м державних тягарів. Гулящі 

люди, що не вступили в тягло, гледїли завчасу змоги, по

збути ся ЙО1'0 набудуче, за ними - і записані в тягло поки

дали свої витї або жереби і також розбігали ся. В писцевих 

книгах отже стрічають ся пусті двори в посадах і селах. Від 

тих побігів ставало позі сталим на місцї ще тяжше, бо сї 

були приневолені відбувати повинности і за втїкачів. Побіги 

були дуже звичайною, вкоріненою появою житя старинної 

Руси. В жалобах до управи на обтяженє населенцї все 

погрожували розбігти ся "в ростїч". Одні перебігали у вну-
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трі держави з місця на місце: з тяглих чорних волостий 
В монастирські або боярські дідизни і маєтности, ішли 

в заклад приватним особам,вступали "в холопи"; їх часто 

ловили і осаджували на давні місця- житла. Службові люди 
таким самим способом утїкали з служби; все як тілько 

збирали в похід дїтий боярських і стрільцїв, зараз і слї

дував наказ ловити "н і> тчи к О В ь" т. Є тих, що не являли ся 

на службу. Сьмілїйші і вдатнїйші силкували ся вирвати ся 
зовсїм з давного суспільного товариства j втїчи туди. де 

їм доводило ся або користувати ся більшими вільностями, 

як н. пр. В козак}} "українних" (полудневих) московських 
городів, або туди, де вже для них не було нїяких дер

жавних повинностий: таким місцем були степи. Там виро

било ся вільне козацтво. Але козаком, після народного 
погляду, був не тілько той, хто йшов _ над Дін або в Сїч 
і вступав у воєнне братство, для всїх приступне : всякий 
юнак, що гледів волї, не хотїв підчиняти ся власти і тя

гарам, всякий збіглець; що вештав ся, був у народнім ро

зуміню козаком. Тому збирали ся розбишацькі шайки 
і проз~вали себе козаками, а проводирів своіх отаманами, 
тай сама управа звала їх козаками тілько "злодійськими,j. 
В очах народу не було строгої границї між одними і дру

гими. Козацтво стало ся знаменним явищем народного 
українського житя тогочасного. Се був народний опір проти 
того державного ладу, що не вдоволяв зовсїм усїх народ

них почувань ідеалів і потреб. Нарід український, вибива
ючи ся з державних рамок, глядїв у козацтві нового, ін

шого суспільного ладу. Одна часть стояла за державу а ра

зом з тим і за земство, xo~.. і придавлюване державою. 

Друга - виступала неприязно проти держави і намагала ся 
положити питомі основи іншого земства. Ідеалом козацтва 
була повна особиста свобода, необмежена власність землі, 
виборна управа і самосуд, зуповна рівність членів гро
мади, гордуванє всякими привілеями походженя і взаімний 
захист проти зверхних ворогів. Сей ідеал ясно проявляє ся 
в істориі украінського козацтва в ту добу, коли воно уже 

вспіло розілляти ся на цілий нарід. В Московщинї черти 
такого іде8.АУ виявили ся слабше, але тут і там, поки сей 

ідеал міг бути діпнятий, козацтво не інакше могло проя
вити ся, як у формі воєнній, наїздничій а навіть розби-
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шацькій. З одного боку сусїдство Татар викликувал0 
конечність ненастанно вести війни; обороняючи ся проти 
ворогів, козаки неминучо стали й нападати на них. Удатні 

напади давали їм доби чу, а приспоренє добичі заманю

вало їх до того, щоби, замісць мирних пахарських і про· 

мислових заходів, жити і багатїти війною; з тим лучили ся 

і релїtійні погляди: позаяк вороги їх були не-християни, 

то напади на них і грабежі уважано не тілько морально 

дозволеним, але і богоугодним дїлом. З другого боку, по
заяк козацтво складало ся з людий невдоволених дер

жавним ладом, то відтіля випливало ворогованє і до дер

жавної управи і до всеї суспільности, що признавала сю 

управу. В козаки ЙШЛИ люди бездомні, бідні, "менші", як 

тодї говорено, і вносили з собою неприязнь до людий бо
гатих, знатних і більших. Відтіль то походило, що козаки 
або шайки, що звали себе козаками, з супокійн.ою совістю 

нападали на каравани і грабили царських послів і богатих 

московських гостий. Але козаки, не зважаючи на все то, 
були українські люди, звязані вірою і народностю з тою 

суспільностю, З котроі виривали ся; держава все мала 

змогу з НИМИ зійти СЯ і коли не зразу підчинити їх, то до 

відомого ступня війти з ними в умову, дати уступки і по 

змозї обернути іх силу в свою користь. Невдоволені дер
жавним ладом, козаки були все таки не більше як збігцї, 

а не якенебудь сторонництво, що змагало ся робити 

зміни або переворот у суспільности. Утікши З давних місць 
житла на нові, козаки могли бути вдоволені, наколи б 

в тім новім житлї не тикали іх і лишали їм набуті віль

НОСТИ; дО останньої Руси їм мало було дїла, по крайній 
мірі до ,того часу, поки якінебудь нові потрясеня не звер

тали їх 'діяльности до дав ної їх вітчини. Від того, як тілько 
царська власть обходил~ СЯ з ними 'приязно, ВОни готові 
були служити ій, але тілько берегли ся, щоби у них не 

відняли вільностиЙ. 

Положенє України було таке, що тут козак, чим би 

він ні був, спершу приневолений був стати ся вояком. 

Ч~ркаські і канівські старости, а за . ними й інші старости 
на Україні, на приклад хмельницькі і браславські, для 
безпеки своіх земель, конечно були приневолені завести 

з місцевих Hac~eHцiB воєнний стан, все готовий для відсїчи 
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татарських набігів. Конечно було разом з тим дати тому 
станови права і привілеї вільних людий, позаяк після по

глядів того віку вояк повинен був користувати ся стано
вими привілеями перед пахарями. Орrанїзаторами козаць
кого стану в починї ХУІ. в. являють ся дві особи: чер
каський і канївський староста Остап Дашкович і хмель
ницький староста Лредислав ЛянскоронськиЙ. 

Але в тім часї, коли іменно в Українї творив ся міс
цевий воєнний стан під назвою козаків і єствував під на

чальством старостів, почало ся і в інших місцях України 

змаганє народу в козаки. Таким способом :і Києва пла

вали долї Днїпром за рибою промисловцї і також звали 

себе козаками. Вони яко промисловцї були також разом 

і воєнними людьми, тому ЩО побит ЇХ В низу Днїпра для 

свого промислу був небезпечний і вимагав з їх сторони 

уміло сти о~удувати збруєю для свого захисту від наглого 

нападу Татар. 

До розвитку козацтва найбільш причинив ся завзятий 

і талановитий наслїдник Дашковича, черкаський' і канїв
ський старост-а Дмитро Вишневец~киЙ. Він побільшив число 
козаків, приймав всяких охотників. вславив ся з своїми 
козаками лицарськими виправами проти Кримцїв і стояв 

майже независимим від польського короля. Його широкі 
наміри, знищити кримську орду і підчинити чорноморські 

краї московській державі, розбили ся о ограничену впер

тість царя Івана Грізного. В 1563 р. Вишневецький з своїми 
козаками заволодїв був Волощиною, та опісля зрадою 
спіймали його Турки і замучили. І) Похід Вишневецького 

на Волощину усталив дорогу іншим козацьким походам 
в той край під начальством СвеРЧОВСЬКОl'О і Підкови. 
Польські пани nотоцькі і Корецькі також намагали ~я заняти 
Волощину з помогою козаків. Походами сими сильнїйшало . , 

1) Про него зберегла ся така лєrендп, що султан велїв його 

повісити ребром на гаку і Вишневецький, вися.чи на гаку, сламки 

Ісуса Христа а проклинав Мугамеда. В одній українській думі він 

"вляє СЯ під іменем козака Байди. Він висить H~ гаку, а султан рає 
"ому прийняти' мугамеданськ)' віру і женити ся з його дочкою. Байда 
просить ДЛЯ себе вязку стріл, щоби застрілити голуба на вечерю 
своїй судженій і вцілює стрілою царську дочку ~ голову, проклина

ючи невірних. 
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й розвивало ся козацтво. Ще більше підіймали його ко
зацькі морські походи, що розпочали ся з другої поло

вини ХУІ .. в. з Запорожської Сїчи на турецькі землї. 
Ще в 1533 р. Остап Дашковична польськім соймі 

в Пйотркові представляв, що управа потребує конечно 

держати сторожу козацьку на днїпрових островах. Та на 

соймі не прийшло в сїй справі до нїякого рішеня. В пять

десятих роках ХУІ. в. Дмитро Вишневецький заложив 

твердиню на oc~pOBi Хортицї і помістив там козаків. По-
,ява козацької оселї близько татарських займищ не спо

добала ся Татарам і сам хан Девлет-Гирей приходи.в ви
ганяти відтам козаків. ВишневеЦЬКI1Й відпер хана, але що 

цар Іван лишив його з його намірами, підклонив ся він 

волї Жигимонта Августа і за сим вивів козаків з дніпро
вого низу. Козакиж не лишили дороги, назначеної Дашко

вичем і Вишневецьким, і кільканайцять лїт опісля явила ся 
Запорожська Сїч. І) 

Ріка Днїпро, хоча Й самовільна в своїм бігу, подає 
однако змогу плавати аж до порогів; та вслїд за тим 

плавба на просторі 70 верст стає ся дуже небезпечною, 
інодї й зовсїм неможливою. Днїпрове корито вріжних 

місцях перегороджене верствою скель і каміня, через ко
трі прориває ся вода з ріжною силою спаду.2) Перепливши 

пороги, Днїпро проходить через гористу щелину, звану 

"Вовчим Горлом" (Кичкас), а потім розливає ся ширше 
і хоч вже ходять ним судна до самого -Густя, але в своїм 
бігу розбиває ся на багато крутих рамен, що творять не

злїчені острови і плавнї (острови і луги заливані під ве

лику воду і покриті лїсом, чагарами і комишами). Перший 

з островів,·у слїд за Вовчим Горлом, є горбковатий і ДOB~ 
гий острів Хортиця. За ним розкинули ся інші· острови 
ріжної величини і висоти.' Острови сї давали вигідне жит~ 

І) Т. є. засіка. В 1568 р. вона вже єствувала. 
2) Всіх порогів на Дніпрі рахують Ао Аесять : КОЙАацький, Сур

ський, Лоханський, Звонецький, Тяганський, Ненаситицький (найзнач
нійший і найнебезпечнійший), Вовнитський, БУАИЛО, Лишній і ГаАЮ
чий або' ВИ;l\ЬНИЙ і крім того кілька .. забор": так звуть ся камеНІ, 
котрих верства не АОХОАила віА оАного берега 40 АРУГОГО, ЩО не 
йшли поперек цілоі ріки. 3 них найзначнійша Воронсва забора 6 верст 
віА Ненаситицьког!> порога. 
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для юнаків тогочасних незвичайним достатком риби, 
дичини і пасовиск. І справдї, з половини ХУІ. в., сей край, 

званий тсцї :Іагалом "Низом", ставав ся щораз більше 

й більше пристанищем усїх, кому тілько чому-небудь було 

немилим жнтє на родинї і всїх тих, кому по широкій вдачі 
були до вподоби небезпеки й удатні напади. Запорожська 

Січ повстала спершу на острові Томаківцї, близько устя 
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в Дніпро ріки Конки. Проти сего острова, на лівім березі 

ріс великий ліс, званий "Великий Луг". По якімсь часі Січ 
переносилась нижше на Микитин Ріг, (близько нинішнього 
Никополя), а відтак ще троха нижше і на довго оснувала ся 

біля нинішнього села Капулівки. Головний осередок єі був на 

однім з островів, даси званім Січию. Козаки, що поселили ся 
в Січі, носили назву "Запорожців"; а весь табор іх звав ся 
.,кошем". Вони вибирали вільними голосами на "раді" 

(сходинах) головного начальника, званого "кошовим ота

маном". Кош ділив ся на "курені", а кождий курінь був 

під начальством вибраного "курінного отамана". Оселі ни
ЗОВІІХ козаків не обмежали ся на саму Січ. В ріжних міс
цях на дніпрових островах і на берегах повставали ко

зацькі селитьби і хуторі. Таким способом за порогами 
творила ся нова людська суспільність з воєнною ціхою, 

що заселяла ся виходцями і збігцями З Украіни зовсім 
незалежними від ВлаСтий, що управляли Украіною ; пороги 
спиняли сі 'власти, щоби дібрати ся до поселенців. Спершу 
поселенці Запорожа були самі тіЛЬКО' ... чоловіки, позаяк 

війна була головною задачею переселеня за пороги; крім 

тогож значна часть людий, що сюди прибували, не мала 

наміру лишати ся там на все; побувши на Запорожу, по
воювавши в степу з Татарами ~бо відбувши якиА небудь 

МОРСЬКИЙ похід, вони вертали на родину. Іншіж по дав

ному виправляли ся на Запороже не воювати, але полю
вати на зьвіря і ловити рибу, отже також на час. Тілько 
малу-по-малу стали переселяти ся туди з семями і заводити 

хуторі. В саму Січ ніколи не позваляли допускати жінок. 
Таким способом козаки розділяли ся на два роди:· 

городових або украінських і запорожських або січових. 

Перші задля місця житла були приневолені над собою 
признавати польські власти; другі були зовсім независимі. 

Між одними і другими була тісна звязь: вельми багато го
родових козаків проводило кільканайцять літ в Січі і вва
жали се за незвичайну для себе честь і славу. Польські 
пани своіми поступками причиняли ся до розширеня ко

зацтва, не добачаючи згубного впливу, якиА воно при то

дішних у.слівях носило в собі для складу польськоі суспіль

ности. Один із знаіt9й~их польських панів, Самійло Збо
ровський був коз~!iLьким проводирем. Лани закликали 
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козаків у своїх походах; так Мнишки і Вишневецькі ~ їх 

підмогою водили В московську державу самозванцїв. По"ь-

ські королї нераз користували ся ЇХ послугами. Ще Жи

гимонт Август вийняв українських козаків зпід власти 
старостів і поставив над ними окремого "старшого". За 
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Степана Батория заведено реєстри або списи, де :lаl1исувано 
козакjв; і тіЛhКО вписані в сї реєстри могли :1 ват 11 ся ко

закаМIІ. Старшого над КО:lака~'1И настанав.·\яв король і він 

звав ся гетьмано!'.!. 1\1а6у1'l) R тім ;ке часї наСТУПІІВ ПОДЇЛ 

. козаків на ПОЛЮІ (що властиво :Івісно нам :1 троха пізнїй

шого часу), Пом:ів бу.\u шість: черкаСЬКIІЙ, канїВСI,КИИ, 

білоцерківський. корсунський, Чllгиршіський, переяслав
СhКIІЙ (останнїй лївобіч ДНЇIl~)а); кождии ПОЛК був під на

чальством ПОЛКОВЮlка і ЙОГО помічника осаула; полк 

дїлив ся на десять сотень. Кожда сотня була під началь

ством сотника і ЙОГО помічника сотенного осаула. Геть
манови або старшому дано для побllТУ город Т рехтеми

рів. При гетьманї були уряди: осаул, судя, писар, ЩО ста

новили rенеральну стаРШIІНУ. Всїх реєстрових козаків було 
тілько шість тисяч. Вони мали вільне право володїти сво

Їми землями, не платили нїяких податків і не відбува.\ІІ 

повинностий, а діставали платнї по червінцеви за кождого 

простого козака і по кожусї. Крім сих реєстрових KU:laKiB 

польська управа довго не хотїла знати нїяких' інших ко

заків.' Після права тілько реєстрові були. козаками. Та та
кий погляд зовсїм був противний народному змаганю. На 

Українї, навпаки, всї хотїли бути козаками, т. є. вільними 
людьми; всї г ледїли доріг і способів, щоби повернути ся 

в . козаків. Одною з таких доріг була Запорожська Сїч. 
Люди, що пitля права були панськими хлопами в добрах 
наслїдних або коронних, втїкали на Запороже, а вертаючи 

відтам не хотїли вже служити своїм панам, називали себе 
козаками і, яко вільні люди, вважали своєю власностю 

ту землю, на котрій жили і котру обрабляли, кол'" тим

часом ·владїлець узнавав ту землю своєю. Владїльцї й їх 

управники ловили таких збіГЦЇR і карали смертю, та не все 

можна то було вдїяти. Багато Землевладїльцїв. заводило 
тодї слободи і закликали до .себе всякого та давали вільности. 

В такі слободи втїкал~ ті, котрих прослїдували на ~x давнім 
жит лї. Між самими владїльцями повставали задля того 

суперечки, часто дїяли ся напади одних на других. Іноді 
й самі пани закликали де ~ебе чужих хлопіи-самоволь

цїв, називали .їх козаками. і з ЇХ підмогою кривдили свою 

братию. Такі козаки, при першім невдоволеню, готові були 
прступати З своїми новимМ панами так, як здавними. 
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Реєстрові козаки мало мали охоти замикати свій .стан 
j радо ПРИЙ1dали в його нових братцїв, так що скількість 

реєстрованих була в дїйсности далеко більша, як на па

пері. Інодї такі польські піддані, назвавши себе козаками, 

не пробували нї вступати в реєстр, нї приставати до па

нів, а збирали ся оружними ватагами і вибирали собі про

водира, котрого звали гетьманом. Так поступали іменна ті, 

що бували в Сїчі, воювали проти Турків і Татар і добу

вали собі там - як виражали ся тодї - "лицарськую 

славу". Сї так звані "своєвольні купи" (ватаги) вже при 
кінцї ХУІ. в. стали страшними для Польщі і ВИКМlкували 
проти себе строгі постанови соймові. В дїйсности сї по

станови не сповнювано, тим більше, що й польський ко

роль і польські пани оголосили ватаги самозваних коза

ків протизаконними шайками, але сами уживали їх у війнах 

з Московщиною, Швециєю і Туреччиною. Таким способом 
крім козаків городових, записуваних в реєстри, і сїчових 

козаків, що ненастанно то доповняли ся збігцями З Укра

їни, то меншали через повертаючих назад в Україну, було 
ще багато козаків своєвільних, що складали ся з панських 

хлопів і вибирали собі гетьманів. Управа переглядала ре

єстри; з них виключала лишних козаків; лишні звали ся 

"виписчики"; але виключені з реєстру і дальше звали себе 

козаками. 

Розумно буде,' що при таких условинах української 
суспільности тогочасної, у польської управи, а найголов

нїйше у польських панів, явило ся посеред простолюдя 

богато ворогів; сї вороги ставали тим запеклїйшими і не

безпечнїйшими, чим СJ:fльнїйше проявляло ся з польського 

боку змаганє, щоби задержати наплив народу в козацтво. 

Польське право віддавало хлопа в безуслівне орудувішє 
його пана. Зрозуміло буде, що таке положенє не могло 
бути нїде миле; але там де нарід не мав нїякої змоги 

вирвати -ся з неволї, він терпів, з роду в рід привикав до 

своєї долі так, що перестав думати про луччу долю. 

В Українї було інакше. Тут для народу було багато по
кус, щоби добути волї. Перед очима в його був вільний 

стан, що складав ся з йогож братів; в сусїдстві з ним 

були днїпрові острови, де можна було втечи від тяжкої 

власти j на останку близькість Татар і небезпека татар-
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ських набігів приучували українського чоловіка до збруї; 
самі пани не могли заборонити своїм українським хло
пам носити збрую. Таким способом в українськім наредї 
піддержував ся жвавий воєнний дух, незгідний з невіль
ничим станом, на котрий засуджував його польський су

спільний лад. 

-Тимчасом, як способи панської управи в Українї, так 
-і властивість відносин висшої верстви до низшої, зрвсїм не 
мирили україньскс;>го хлопа з паном і не нахиляли його до 

добровільної зависимости. 

Змаганє народу до козакованя або так зване Поля
ка~1И "українське своєвольство", почало прибирати релї

f'ійну признаку і одержувати- у власних очах українського 
народу моральне осьвяченє. Вже повстаня Наливайка і Ло
боди засланяли ся до певного ступня обороною реЛїf'ії. 
Вслїд за заведенєм унії українська висша верства скоро 
відпала від своєї реЛїf'ії а з тим і від своєї народности. 
YKpaїHC~Ki пани стали для простого народу зовсїм чужими, 
а власть їх над народом одержала вид начеб чужоземного 

й іновірного підданьства. Міщани й хлопи тілько зо страху 

а не з переконаня приймали унїю і поки не навикли до 

неї протягом многих поколїнь, довго були готові- від неї 
відпастJ'f. В Українї, де нарід був відважнїйший -і менше 

підлягав невільничому страхови, унїя трудно запускала ко

ріня. Реєстрові козаки не приймали її зовсїм, тому що не 

бояли ся панів; знакомість з війною додавала Їм відваги. 

Самовільні козаки ще біл~ш зненавидїли унїю, яко одну 
з признак панського гнобленя. Таким способом православна 
реЛЇf'ія стала для українського народу знаменем волї і за

хисту проти панського гнобленя. 

Згідне сьвіДоцтво сучасних жерел показує, що під 
конець ХУІ. і в першій половинї ХУІІ. п. безуслівна влада 

панів над хлопами довела останних до -найсумнїйшого 
побиту. Єзуіт Скарга, завзятий ворог православя і україн
ської народности, говорив, що на - цїлій земній кулі не 

найде держави, де би так обходили ся з пахарями як 

в Польщі. "Владїлець або королївський староста не тілько 
відбирає у бідного хлопа все, що він зарабляє, але й уби

ває його самого, коли схоче і як схоче, - і нїхто не- скаже 
йому за се лихого слова". Між панами розширила ся тоді 
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пристрасть до безмежної розкоши і марнованє гроша; що 

вимагало великого накладу. Один Француз, що жив тоді 
в Польщі, замітив, що обід щоденний польського пана 

стоїть більше, як у Франциї обід для запрщuених. Т одїшнїй 
судя звичаїв Старовольський говорить: "В давнїЙших ча

сах королї ходили в баранячих тулупах, а тепер візник 

покриває собі тулуп дорогою материєю, щоби визначити ся 

від простолюдця .. Перше шляхтич їздив простим возом, 

а тепер котить шестернею в колясі, оббитій шовковою 

тканиною з срібними прикрасами. Перше пили добре до

машне пиво, а тепер і стайні тхнуть угорським. У сі наші 

гроші йдуть на заморські вина і ласощі, а на викуп по

лоненнх і на оборону краю в- нас гроший нема. Від сена

тора до останнього ремісника всї проїдають іпропивають 

своє майно і попадають у невиплатні довги. Нїхто не хоче 

жити працею, а кождий вижидає, щоби захопити чу?Ке; 

легко прийшло, легко й пішло. Зарібки підданих, здерті 

іноді з іх сльозами, а інодї із скірою, уживають пани, як 

потвори. Одна особа одного дня пожирає стілько, скїлько 
зарабляє багато бідняк протягом довшого часу. Все йде 

в один дїравий мішок - черево. Мабуть пух у Пl)ляків 

має таку прикмету, що вони можуть на нїм спати супокійно 

і не мучать ся совістю." Знатний пан уважав своєю по

винностю держати при своїм дворі ватагу шляхтичів

нероб, а жінка його таку саму ватагу шляхцянок. Всьо то 

спадало на робочу верству хлопів. Крім звичайної пань

щини, залежної від самоволї владїльцїв, вони були обтя

жені многими дрібними данинами ріж ного роду. Кождий 

улий був обложений даниною під назвою "очкового"; за 

вола платив хлоп рогове і за право ловити рибу - став

щинуі за право пасту худобу - спасне; за змеленє муки 

- сухомельщину. Хлопам не дозволювано споряжувати 

собі напитки, нї купувати собі інакше, як у жида, КОЧ.ІОМУ 

пан віддає коршму в аренду. Чи пан їде на сойм, чи на 

прощі, чи на весїлє, - на підданих накладає якийсь но

вий тягар. В королївських добрах, котрими орудували ста

рости або завідовники, положенє хлопів було ще гірше, 
хоч закон лишав Їм право жалити ся, - після замітки 
Старовольського, - тому що винувачений буде все пра
вий, а хлоп винуватий. "В судах у нас, - говорить той 
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сам письменник, - :іавели ся нечуваНІ податки і підкуп

ства ; наші війти, лавники, бурмістри - всї підкупні, а про 

Доносцїв, ЩО втручують невинних людий у біду, і ГOBO~ 

рити нїчого. Спій мають богача, запутають і засадять у вяз

ницю, та й тягнуть з його подарунки і хабарі". Крім бе:і

межної самоволї старости або його дозорця, в коронних 

добрах лютували вояки, котрі тодї ВИ:іначали ся зух ва

лостю і сваволею. ..Багато - замічає Старо вольський -
говорять у нас про турецьку неволю; та се тикає СЯ 

тілько воєнних бранцїв, а не тих, що живуть під турець

кою властю і :іаliмають ся хлїборобством або торговлею. 

Як заплатять річну данину, тодї вони свобідні, як У нас 

не свобідний нї оден шляхтич. В Туреччинї жаден паша 

не може останньому МУЖИКОRИ ВЧИНИТИ того, що РО-. 

БJ.1ТЬ СЯ В наших місточках і оселях. У нас в тім тілько 

й воля, що вільно робити кождому, що задумає; і:і того 

виходить, що .бідниЙ і слабий стає невільником бога

того і сильного. Який небудь азиятський деспот не заму

ЧИть за цїле житє. стілько людий, скілько їх замучать 

одного року в вільній Речі Посполитій". 
Та нїчо так не тяжило і не вражало українського на

роду, як власть жидів. Пани, лїнуючись орудувати добрами. 

самі відда~али їх в арt:нди жидам з повним правом -пан

ської власти над хлопами. І тут-то не було кінця слїдствам 

над робочою силою і умовим житєм народу. Крім ріжних 

можливих прояв самоволї, жиди" користуючи ся пони же

нвм православної віри, брали в аренди церкви, накладали 

оплати за хрещенє дїтий ("дудки"), за вінчанє ("поєм
щина"), за похорони і на останку взагалї за всяке бого

служенє; крім того, - й умисне висьмівали віру. Відда

вати добра на аренди видавало ся так вигідно, що число 

жидів усе більше і більше змагало ся й Україна опинила ся· 

під їх владою. Жалоби народу на жидівське насилє до сего 
часу пробивають ся в піснях народних. "Як - сказано 
в одній думі - родить СЯ у бідного мужика або козака 
ДИТЯ, або козаки чи мужики задумають звінчати своїх 

дїтий, - то не ЙДИ дО попа за благословеН6М, а йди до 

жида і кланяй СЯ йому, щоби позволив відчинити церкву, 

охрестити ДИТЯ або звінчати молодих". Навіть рнмсько

католиц.ькі СЬВЯQ!еНИIQI, при всїй своїй нетерпимостн до 
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ненависної для них "схизми", виступали проти передачи 
українського народу під BJ\.aCTb жидів. Так в одній про по

віди - виголошеній вже тодї, як Хмелницький розбудив 

дрімучу совість панів - сказано: "Наші пани вивели 
з терпеливости своїх бідних підданих в Українї тим, що 

віддаючи добра жидам в аренди, продали схизмаТlІків 

у тяжку неволю. Жиди не позваляли бідним підданим 

хрестити дїтий або вінчати ся, поки не заплатили їм ОКI)е

мої данини" 

Розумно, що нарід, находячи ся в такім положеню, 
кидав ся в козацтво, втїкав юрбами на Запороже і відси 

появ'ляв ся оружними ватагами, котрі скоро розповсю

дили ся. Повстаня слїдували за повстанями. Пани жалу

вали ся на зухвальство і, сваволю українського народу. 

Рівночасно відбували ся ненастанні напади на Туреччину. 
Ватаги удальцїв, що визволили ся побігом від тяжкого 

панського і жидівського гнобленя, втїкал~ на Запороже, 
~ відтіля на чайках (довгих човнах) пускали ся морем гра

бити турецькі побережні городи. Житє на родинї мало так 
мёІЛО примани, що вони не бо яли ся піддавати ся нїякій 

неQезпецї; а нападати на невірних, після тогочасних по

глядів, уважали богоугодним дїлом, тим більше, що задачею 

сих нападів було як визволяти полонених християн, так 

і добувати добичі від невірних. Турецькі [10СЛИ ненастанно 

жалували ся перед польською управою на козаків. По
ляки після змоги ловили винуватих і карали їх, але як 

самі були в суперечцї з Турками або Татарами', тодї да
вали вол,ю тим самим українським удальцям. Сї походи 
були іменна важні тим,що послужили дальшою воєнною 

ШКQЛОЮ для українського народу і помагали йому'дружно 

і рішучо повставати проти Поляків; на се не важив ся 

в інших місцях український нарід, що стогнав під таким 

самим гнобленєм. 

Поодиноких місцевих повстань народу було дуже ба
гато, та не всї вони нам відомі. Управа тілько виготОВляла 

нові реєстри, бажаючи обмежити число козаків. Та після 

кождого реєстрованя число козаків подвоювало ся, по
троюваЛ0 СЯ; лиш них знов виключали із списів, а сї лишні 

не слухали і побільшали число своє силами ОХОТНИКІВ. 

Часами хлопи зворушили ся проти владїльцїв, збирали ся 
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у ватаги, нападали на обійстя владїльцїв. Жорстокі кари 

слїдували за кождим гнобленєм; та бунти на ново підій

мали ся. Усї хотїли бути козаками; годї було розібрати: 

хто справдешнїй козак, а хто тілько називає себе козаком. 

В 1614 р. коронний гетьман Жолківський розігнав у Браслав
щинї чималу ватагу, що звала себе козаками, а 15. жовтня 
під Житомиром заключив з реєстровими козаками умову, 

після KOTPQЇ вони обовязали ся не приймати в своє това

риство своєвільних ватаг, що називали себе козаками і на

падали на панські добра, не збирати. народу на ради; 

всїм тим, що самовільно звали себе козаками, велїли по

зістати під панською властю. Сю умову зараз нарушено. 

Шляхта жалувала ся перед королем: король писав унї

версали, та в сих унїверсалах пробивала ся вже Сhвідо

мість немочи. "Не зважаючи на всї давні способи, - пи

сав король в 1617 р. - козацька сваволя дійшла до страш

них крайностий; громади козаків не дають Речи Посполи
тій супокою ; шляхта не може жити безпечно в своїх до

брах". А крім того в першій четвертинї ХУІІ. в. козацька 

сьміливість находила собі поле дїяльности то в Москов

щинї, то В Туреччинї і Волощинї. Пір, проводом Сагай

дачного козаки помагали Полякам у війнї з Туреччиною. 

Та коли скінчила ся та війна, козацькі повстаня стали 
прибирати значно ширший розмір. В 1625 р. козаки ви

слали своїх депутатів на сойм з домаганєм, признати за

конними духовних, посьвячених єрусалимським патрияр

хом, віддалити унїятів від церков і церковних дібр, зни

щити всякі обмежаючі постанови против козаків і не об

межати їх числа. Вони, при своїй просьбі, післали весь спис 
ріжних прослїдовань, котрих дізнавали Українцї в Польщі 

і Литві, замічали, що всюди відбирають у православних 
церкви, тягнуть у суди православних під ріжнимиповодами 

і віддаляють їх від цехових ремесел, саджають до вязницї 

і бють rьвящеників; жалували ся, що православні дїти 

вирастають без хрещеня, люди живуть без вінчаня і уми

рають без сповіди і сьв. причастя. Просьба ся не мала 
нїяких наслїдків і козаки під проводом гетьмана Жмайла 

стали самі розправляти ся: 'вдерли СЯ дО Києва, вбили 

київського війта Теодора Ходику за ревність до унії, огра
били католицький монастир, убили в нїм сьвященика і ви-
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правили до московського царя посольство з просьбою 

приняти козаків під свій захист. Сего не хотїли їм про

стити Поляки і коронний гетьман Станислав Конецьполь
ський дістав приказ згнобити козаків оружєм. Козаків було 

до двайцять тисяч; та між ними повстала незгода, так що 

часть їх розійшла ся. Конецьпольський припер їх до Днї

пра,. недалск~ Крилова; реєстрові козаки рішили ся ми
ритись; скинули lКмайла, вибрали гетьманом Михайла До

рошенка і заключили з польським гетьманом на урочищу 

"Медвежі Лози" у'мову, після котрої козаки мали оставати 

в числї шести тисяч і бути під властю коронного геть

мана; дальше всї, що звали себе козаками мали підчи

няти ся своїм cTapOCTa1\1 і панам; усї землї, котрі вони 

собі присвоїли і вважали козацькими, мали бути звернені 

владїльцям. Умова та не могла розвязати суперечних пи

тань після' бажан я Поляків. Число виключених з козаць

кого стану значно персвисшало число реєстрових; і ще 

побільшуваЛ0 ся ново :Іложеними ватагами. Непокірні хлопи 

втїкали юрбами на Сїч. По смерти Дорошенка, що поляг 
у битві з Татарами, Поляки настановили над реєстровими 

козаками проводи рем Грицька Чорного, чоловіка прихиль
ного Полякам; та самовільні козаки зібрали ся в Сїчі, 

вибрали гетьманом Тараса і. посунули ся на екраїну. Ре
єстровцї видали Грицька Чорного Тарасови;' Запорожцї 
жорстоко покарали його, що він приняв унїю. Тарас, при

знаний реєстровцями, розіслав по 8країнї унїверсал і вго

ворював увесь нарід підняти ся і йти на Поляків в імя 

віри. Многі духовні підохочували Українцїв до оборони 

віри й житя, тому що роздратовані тодї Поляки кричали, 

що треба знищити схизму і викорінити весь бунтівничий 

нарід, а 8країну заселити Поляками. Польські історики 
впевняють, начеб і Петро Могила, ще яко печерський архі

мандрит, заохочував наРІД до повстаня. 

Поляки допускали ся тодї страшних варварств. Са
мійло Лащ, коронний стражник (надзорець пограничних 
країн) обтинав людям носи й уши, віддавав дївчата і жінки 

на наруги своїм воякам і в перший день 8еликодних сьвят 

1639 р. в місточку Лисянцї вирізав що-до одного всїх на

селенцїв, без розбору роду і віку: багато з них убито 

в церкві. Щоби нагнати наРОДО8И страху, роблено і 8 інших 
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місточках то само. Тарас скупив свої сили лївобіч Днї

пра, коло Переяслава. Конецьпольський вступив з ним 

у бій, котрий був так невдачний для Поляків, що після 

Їх власного сьвідоцтва в kонецьпольського за один день 
пропало більше війська, як за три роки війни з Шве

дами. Жаль, що вислїд сеї війни для нас остав неві

домий. Тарас якимсь способом попав у руки· Поляків 

і був казнений. 

За два роки вмер Жигимонт ІІІ. Реєстрові козаки за 

його сина Володислава брали участь в походї проти Москов

щини, але за то інші козаки спустили ся самовільно в Чорне 

море, нападали на турецькі краї і збирали ся на днїпро

вих островах, щоби знов іти війною на Поляків. Щоби пе
ретяти побіг народу за пороги, Конецьпольський заложив 

на,], Днїпром перед самими порогами твердиню Кодак 

і лишив там залогу під начальством Француза Маріона. 
Та в серпню 1635 р. начальник самовільних козаків Сулима 
збурив сю твердиню, вибив залогу і почав закликати на

рід до повстаня. 

Замір йому не вдав ся. Конецьпольський вислав ре

єстрових козаків і вони спіймали Сулиму, що ще не вспів 
зібрати значнїйшого війська. Йому відтяли голову В Варшаві. 

Після того оголошено знов строгий приказ самовіль

ним козакам слухати своїх панів, а щоби се виконати, 

розставлено по Українї польські війська, котрі зараз стали 

заподївати народови всякі насиля. То спонукало реєстро
вих козаків 1636 р. звернути ся з жалобою до короля; вони 
вибрали своїми послами двох с@тників: черкаського Івана 

Барабаша і чигиринського Зиновія Богдана Хмельницького. 

. Зиновій Богдан був сином козацького сотника Ми

хаила Хмельницького. В молодости вчив ся він у Ярославі 
(галицькім) у єзуітів і одержав на свій час гарне образо

ванє. Вітця його вбито в Цецорськім бою, нещаснім для 

Поляків, де поляг їх гетьман ЖолківськиЙ. Зиновія, що 
брав участь в бою разом з вітцем, взяли Турки в полон; 
він був два роки в Царгородї, навчив ся там турецького 

язика і східних обичаїв, що йому опісля стало в пригодї. 

Коли Польща помирила ся з Туреччиною, Зиновій вернув 

до рідного краю, служив у козацькій службі і осягнув чин 
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сотника. Є вість, що він був під Смоленьском ' в 1632 р. 
і дістав від Володислава шаблю за хоробрість. І) 

Зиновііі БОГАан ХмеАьнкцькиіі. 

Для перегляду козацьких жалоб назначено сенатора 

і воєводу браславського Адама Кисїля, православного пана, 

І) Так говорить ОАиа украінська літопись і АОАає, ЩО в АВай

цить Ава роки, коли він став піманим Олексія Михайловича, то ска

зав: "Шабля ся ОСОРОМЛЮ6 БОГАана", 
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що вважав себе знатним бесїдником і справним дипльО

матом. Він почав хитрувати з козаками і тягати їх, та 
стара в ся успокоїти реєстровцїв обіцянками гроший, а най

важнїйше добl'lвав ся виключеня з реєстру лишнїх козаків 

і поверненя їх під владу своїх панів. Старшим над реєстро

вими козаками був тодї Василь Томиленко, чоловік старий, 
нерішучий, але тим не менше щиро прихильний козацькій 

справі. В тім часї, як він радив з Кисїлем, новий проводир 
самовільних козаків Павлюк, напав з Сїчи на Вкраїну 

з 200 людьми, забрав у Черкасах цілу козацьку артилєрию 
і вернув назад у Сїч, а відтам писав і вговорював реєстро

вих козаків, щоби злучили ся з "виписчиками" і одностайно 

боронили ся проти Поляків. Томиленко вагав ся, а Кисїль, 
- котрий після власного свого признаня робив розлад 

між козаками, - зібрав кружок реєстрових козаків і зло

жив з них раду над рікою Русавою. Ся рада скинула То

миленка і вибрала гетьманом переяславського полковника 

Саву Кононовича '(Кононенка), родом Москаля, прихиль
ного панським поглядам. Разом з Томиленком скинули 
й інших старшин, тілько лукавий писар Онушкевич лишив ся 

при своїм урядї. Павлюк дізнав ся про такий переверт 

і післав свого товариша, чигиринського полковника Карпа 

Скидана з віддїлом у Переяслав, спіймав Кононовича, 
писаря Онушкевича, ново настановлених стар шин і привіз 

Їх У Крилів. Козаки осудили їх і розстріляли. Гетьманом 

вибрали Павлюка. Томиленко добровільно відступив йому 
першеньство і став його товарише... і другом. 

Павлюк розіслав унїверсал по всїх городах, місточках 

і селах і завзивав весь український' нарід до повстаня: 

"Приказуємо вам і, вговорюємо вас, щоби ви всї 

одностайне, від малого до великого, покинули свої дїла 

і без Пр'оволоки збирали ся до мене". 

На поклик Павлюка найперше відозвали ся лївобіч 
Днїпра так звані нові слободи, а відтак і правобіч роз
ляг ся, як каже ровесник, крик: "На свободу, на свободу!" 
Одні втїкали до Павлюка; другі творили ватаги, кидали ся 

на панські двори і забирали там засоби, коний, оружє .•. 
Сам Павлюк розіслав унїверсал, поїхав у Сїч збирати За
порожцїв, а начальство в Українї поручив Скиданови. Веї 
реєстрові полки, оден за другим, перейшли на сторону 
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повстаня. Скидан заложив свій табор в Мошнах (черка
ського повіту). Конецьпольський вислав проти козаків 
свого товариша Потоцького. 

Грудня 6-го 1637 р. наступив бій коло села Куме-Йки. 
Украінці били ся запекло; та сильний холодний вітер віяв 

ім у лице; іх розбито і вони втекли до Дніпра та стали 

в місточку Боровицях. Прибув Павлюк; але козаки зво

рушили ся проти йому, за те, що він не в пору пішов на 

Січ і пропустив слушний час. Кисіль, що був з Потоцьким, 
вговорив козаків, щоби видали Павлюка і ручив .. що ко
роль простить ім. Реєстрові козаки скинули Павлюка 
з гетьман ьства, викликали гетьманом одного із старшин 

Дмитра Томашевича Гуню, але Гуня не годив ся на стар
шиньство ціною видачи своїх товаришів. Тодї реєстрові 
козаки спіймали Павлюка, Томиленка і якогось-ще Івана 
Злого і привели Потоцькому. 

Заключили вони з польським начальником умову: ко
заки обіцяли слухати польської управи. Умову сю підписав 

Зиновій Богдан Хмельницький, що був уже тодї rенеральним 

писарем. Потоцький настановив над козаками старшим 
Іляша Караімовича. Гуня, Скидан і інші втекли. 

Павлюка, Томиленка і Злого привезли в Варшаву. 

Надармо Кисїль просив перед соймом, щоби дарували їм 

житє і відкликував ся на свою поруку. Його протесту· не 
Jіослухали. Козацьким проводирам відтяли голови. 

Иотоцький тимчасом скінчив на Вкраїнї і почав не

милосердно карати бунтівників. Цїла дорога від Днїпра до 

Нїжина була уставлена посадженими на кіл хлопами. Але 
тодї, коли Потоцький карав сотнями бунтівників і кри

чав: "Я з вас воскових зроблю!", У країнцї сьміло гово
рили йому: "Коли ти, пане-гетьмане, хочеш карати вину

ватих, то посади Н<і кіл разом цїлу праву лїву сторону 

Дніпра". 

Ледво що зачала ся весна 1638 р., а вже по всїй 
Украіні рознесла ся вість, що з Запорожа йде нове вій

сько. Там вибрали гетьманом Полтавця Остранина. З ним 
ішов Скидан. Нарід юрбою горнув ся до них з усіх с.торін. 
Потоцький виступив проти них і понїс пораженє під Гол
твою. Та між козацькими проводирами не було ладу. По
ляки уладнали ся після пораженя і наперли на Остранина 
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під Жовнином, коло Днїпра. Остранин утїк з війська в мо
сковську державу. Козаки вибрали старшим Дмитра То

машевича-Гуню. Реєl.:Тровцї не пристали тодї до повстаня) 
тому що були з польським військом і під проводом началь~ 
ників, котрих настановили Поляки. Гуня від половини 

червця до половини серпня завзято тримав ся проти По

ляків, годив ся миритись, та не інакше, як на основі хоч 

троха користних умов. На останку козаки зложили оружє. 

Гуня втїк У Московщину. Скидан, що ще перше випра
вив ся за Днїпро для зібраня нових сил, попав у полон. 

З того часу Поляки, хоч лишили реєстрових козаків 

в давнім числї, але давали їм начальників із шляхотського 

стану. Замісць гетьмана настановили в них Ішмісара, яко

гось Петра Комаровського j rенеральний писар Зиновій 

Богдан Хмельницький втратив свій уряд і став як перше 

чигиринським сотником. Щоби спинити побіг народу за 

пороги, відновлено. Кодак. Оповідають, що Конецьполь
ський, приїхавши оглядати відбудовану твердиню, закли

кав до себе козацьких старшин і глумливо спитав їх: "Як 

Ba~ здає ся Кодак? - "Manu facta, manu destruo" (що люд
ськими руками зроблено, то й людськими руками збурить ся) 

відповів Хмельницький. 

Поляки прийшли до переконаня, що для спиненя 

бунтівливости зю"нїздженої між українським народом треба 
брати ся до строгих способів j за найменшу пробу по

встаня карали дуже варварським способом: "І муки фа
раонові - говорить українська лїтопись - нїчого не зна

чать проти ляцького тираньства. Ляхи дїтий в кітлах ва
рили, жінкам видирали груди деревом і заподївали інші 

невисказані муки".) 

Козакам вже трудно було починати повстанє. Са
мих реєстрових козаків майже повернули в хлопів і вони 

робили паньщину на САОЇХ начальників шляхотського стану. 
Інший зворот надано українській справі на дворі короля 

Володислава. 

І) Певність сих вістий потверджують також сучасні московські 
звістки: .. Польскіе и литовскіе люди ИХ'Ь христіанскую ві;ру нару
шили и церкви ИХ'Ь, людей сбирая В'Ь XOPOMbl, пожигали, и пищаль
ное зелье, насьшав'Ь ИМ'Ь В'Ь пазуху, зажигают'Ь и сосцы� у жен'Ь ИХ'Ь 

р'1;3а"и ..... 
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Сей король, з природи розум нии І дїяльний, був не
вдоволений своїм становищем, що засуджувало його на 

бездїльність; важкий був для його розлад, що панував 

в його королївстві. Його самолюбство дізнавало ненастанно 
пониженя від гордих панів. Король бажав зачати війну 

з Туреччиною. Після загальної думки сучасників скри
ваЛ0 ся за тим бажанєм друге: скріпити війною свою ко
ролївську власть. Хоч нема ніяких письменних зізнань 
з його боку що до сего наміру, та вся шляхта від малого 

до великого була про се переконана і вважала канцлєра 

Оссолинського спільно винуватим з королем. А хоч канцлєр 
і потакував намірам королївським, то. всеж не був певним 

чоловіком, щоби їх сповнити. Се був розкішний, плеканий, 
суєтний, тривожливий аристократ, умів складно говорити, 

та не мав снаги бороти ся проти бездоля, а найбільш дбав 

про себе самого і в небезпецї готов був перейти на про

тивний бік. 
В 1645 р. прибув до Польщі венецький посол Тєполо, 

щоби наклонити Польщу вступити з Венециєю в союз 
проти Турків; обіцяв він з венецького боку значні суми 
грошеві а найбільш домагав ся, щоби польська управа 

позволила козакам розпочати морські походи на турецькі 

береги. Папський нунций також заохочував короля до 

війни. Сподївали ся участи господарів молдавського і во

лоського, мали. надїю на семигородського князя і на мос

ковського царя. З початком 1646 р. польський король заклю
чив з Венециєю умову; Тєполо видав королеви 20.000 та·· 
лярів на збудованє козацьких чайок; король завізвав до 

Варшави ·чотирох козацьких старшин: Іляша Караімовича, 
Барабаша, Богдана Хмельницького і Нестеренка. Хмель
ницький недовго опісля був у Франциї, де радив ся з ['ра
фом Дебрежі, настановленим послом в Польщу, що до 
приставки козаків у французьке військо. Відтак 2400 охо
чих козаків виправило ся до Франциї і в 1646 р. брали 
участь в овладї Дінкерка в Іспанцїв. 

Король бачив ся з козацькими старшинами нічю, при

няв їх ласкаво, обіцяв побільшити число козаків до 20.000 
крім реєстро~их, наказав збудувати чайки, дав Їм 6000 та
лярів і обіцяв заплатити протягом двох ЛЇТ 60.000. 
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Усе те дїяло ся нишком, та ке могло довго зцер

.жати ся в таЙнї. Король видав так звані зазивні листи, 
щоби затягати військо за границею .. Затяг ішов спершу 
скоро. До Польщі стали прибувати нїмецькі жовня ри, ЩО' 
брали участь в трийцятилїтній війнї і не привикли здер

жувати ся самоволї. Шляхта, що пильно дивнла ся за не

порушностю своїх привілеїв, стала кричати проти короля. 

Сенатори також підняли наріканя. Королеви нїчого не оста
вал0, як піддати свої наміри пі;t осуд соЙму. 

У вересню. 1646 р. зібрали ся наперед соймики по 
воєводствах. Шляхта всюди показала ся неохочою до війни 

і толкувала як найгіршt' королївські замисли. "Король -
кричали на соймиках - задумує про війну, щоби зібрати 

військ('), взяти його під своє начальство і з його помогою 

зменшити шляхотські вільности. Він хоче хлопів обернути 
в шляхту, а шляхту в хлопів". Повстали найдивогляднїйші 
вигадки; була поговірка, що король хоче зладити різню 

в родї Вартоломеєвоїночи; Оссолинського називали зрад
ником вітчини. 

В листопцї зібрав ся сойм у Варшаві. Всї ОДНОГО
лосно закричали проти війни. Королеви треба було під
дати ся волї сойму і приказати розпуС1'ити затягнене вій
сько, а козакам заборонити робити чайки. Короля зобо
вязали, щоби не збирав наперед' війська' і не входив 
в союзи з посторонними державами без волї Речи По
сполитої. l ) 

Козацькі старшини, Караімович і Барабаш, вбачаючи, 
що королївський намір не вдає 'ся, сховали королївський 
привілей на помноженє козаків і будованє чайок. Хмель
ницький хитрощами дістав сеЙ привілей у свої руки. Опо
відають, ЩО він запросив у свій хутір Суботово козаць
кого старшого (незвісно чи Караімовича, чи Барабаша), 
і підпоїв його, взяв у його шапку і хустину і вислав чуру 

І) Після замітки Т6пола, королеви треба було тілько піАКУПИТИ 
кільках послів, щоби скликати сойм, позаяк у Польщі голос оАного 
посла зносив рішенє цілого соЙму. Та король не рішив ся на те, 
тому, що бояв ся межиусобиць. Крім того він старав ся пімержу
вати ААЯ себе прихильність нациі в наАіі, що По.ляки виберуть 
.його сина. 
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свого до ЖІНКИ старшого за привілеєм. Пізнавши річи 

свого чоловіка, жінка видала важне письмо. 

Вслїд за тим з Хмельницьким приключила ся подїя, 

що мала, здає ся, звязь із захопленєм привілею. Його 
хутір Суботів (8 верстов від Чигирина) дістав був у дарі 

його отець від давнїйшого чигиринського старости Дани

ловича. В Чигиринї був уже інший староста Олександер 
Конецьпольський, а в його підстаростою шляхтич Чаплин
ський. Сей випросив собі в Конецьпольського Суботів, по-

Суботів (ВЇЗА усеАО). 

заяк Хмельницький не мав документів на посїданє. Коли 

староста Конецьпольськии ~a се приз воли в, Чаплинський, 

польським звичаєм, напав на Суботів під той час, як 

Хмельницького не було дома; а коли десятилїтнии' хло
пець, син Хмельницького, йому сказав щось нечемного, 
велїв він його вибити. Слуги так немилосердно сповнили 

сей приказ, що хлопя вмерло другого дня. Після деяких 

вістий, крім того, Чаплинський звінчав ся після уставу 

римсько-католицької Церкви з другою жінкою Хмель

ницького, котру Хмельницький взяв по смерти першої 
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своєї жінки, Ганни Сомко. І) Та ся вість про ЖІНКУ 

є сумнїва. 

Хмельницький запізвав перед суд Чаплинського, та 

не міг нїчого вдїяти, тому що не мав riисьменних доку

Me\lTiB. В польськім судї тогочаснім трудно було коза

кови правувати ся з шляхтичом, котрого попирав знат

ний пан. 2) 

Тодї Хмельницький зібрав до трийцять козаків і став 

в ними радити ся, як би покористувати ся королівським 

привілеєм, відновити силу козацтва, вернути свободу пра

вославній вірі і захистити украінський нарід від самоволі 

польських панів. Один сотник, що був на сих сходинах, 

доніс про се на Хмельницького. Коронний гетьман По

тоцький велїв увязнити Хмельницького. Та переяславський 
полковник Кречовський, котрому віддали Хмельницького 

під надзір, випустив увязненого. Хмельницький утік вер

хом через степ на Запорожську Сїч, що була тодї на "Ми
китинім Розї". 

Тут застав Хмельницький не більш як триста юнаків, 

але вони дали поклик і стали з ріжних дніпрових островів 

і берегів збирати ся збігцї, що там проживали. Сам Хмель
ницький удав ся на Крим. Він показав ханови привілей 

короля Володислава. Хан lслам-Гирей побачив ясні до
кази, що польський король загадував війну проти Криму 

і Туреччини; крім того хан був уже лихий на короля за те, 

що вже кільканайцять лїт не дістав з Польщі належних 
гроший, котрі Поляки називали подарунками а Татари 

вважали даниною. Нагодив ся Татарам гарний і вигідний 

привід, щоби дістати добичі. Однако хан сам не висту

пив на Польщу, хоч обіцяв се перегодом учинити, тілько 

позволив Хrельницькому закликати з собою кого-небудь 
з мурз. Хмельницькиfl запросив Тугай-бея, перекопського 

мурзу, славного своїми наїздами: в Тугай-бея було до чо
тири тисяч НогаЙцїв. 

1) Матери синів Хмельницького Тимоша і Юрия і АОЧОК: Стехи 

і Катерини. 

2) Зберіг ся переказ, записаний у сучасних .літописях, та за 

правдивість його годі ручити. Оповідають, неначеб Хмельницький 

удавав ся до коро.ля і Во.лодис.лав сказав йому: "Ви войовники і но
сите шаблі; хто вам заборонює за себе стати?" 
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Се дїяло ся зимою з 1647 на 1648 рік. Коронний геть
ман Миколай Потоцький і польний (його помічник) Мар

тин Калиновський збирали військо, взивали панів, щоби' 
йшли їм на поміч з своїми віддїлами, котрі, після тодїш

нього звичаю пани держали в себе під назвою надворних 

коменд. Між тим заходив ся Потоцький, щоби якими-будь 
хитрощами виманити Хмельницького з Сїчи і висилав ДО 
його письма в Сїч. Та всї його заходи в сїм зглядї не по-

вел~ ся. . 
Тимчасом український нарід готовив ся до повстаня. 

Козаки перебрані то вбогими, то богомольцями, ходили 

по селах і намавляли населенцїв - то відчиняти козакам 

Хмельницького городські ворота, то насипати піску в поль

ські пушки, то втїкати в степ у ряди войовників зап 0-

рожських. Поляки уживали строгих способів: забороняли 

ходити юрбами по улицях, з'бирати ся в домах, забирали 
в населенцїв оружє, або відкручували в Ух оружю замки. 

жорстоко мучили і карали тих, кого підозрівали о поро

зумінє З Хмельницьким. Потоцький заявив своїм унївер
салом, що кождий, що втїк на Запороже, відповідає жи

тєм своєї жінки і дїтиЙ. Такі поступки вийшли на шкоду 

Полякам і роздратували український нарід, що й без того 

їх ненавидїв. 3 лївого б'оку Днїпра було наручнїйше вті
кати і відси спішили ватаги до Хмельницького. Весною 

у його зібрало ся до осьми тисяч. В цьвітню дійшла вість 
до начальників польського війська, що їх ворог виступає 

з Сїчи; замісць того, щоби йти на його з усїм своїм вій
ськом, ВОН}і ВИСЛLiЛИ против його реєстрових козаків з їх 

начальниками Днїпром на байдаках (великих суднах) а бе

регом невеликий віддїл кінницї під начальством молодого 

сина коронного гетьмана Степана з козацьким комісарем 
Шемберrом. "Сором - говорив тодї коронн.tй гетьман
посилати значнїйше військо против якої-небудь нїкчемної 

шайки підлих хлопів". 

Козаки, пливучи на байдаках Днїпром, дістали ся 

2-го мая до урочища, званого "Камінним Затеком" і за
держали ся, та вижидали польського відділу, що' йшов 

берегом. Частина козаків вийшла на берег. Нічю з З-го 

на 4-го мая явив ся у них післанець Хмельницького, ко

зак Ганжа, і сьмілою промовою розохотив їх, і так вже 
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настроєних до повстаня. Полковник Кречовський, що був 
у висланім реєстровім війську, і з свого БОI(У підмовляв 

козаків до Хм·ельницького. Реєстровці втопили своіх шля

хатських начальників, що годили панські~ власти і між 

ними згинули Караімович і Барабаш. Вранці всі злучили ся 
з Хмельницьким. 

Скріпивши реєстровими козаками своє військо, Хмель
ницький розбив 5-го мая польський відділ над потоком, 
званим "Жовті Води". Син коронного гетьмана Степан 
умер з ран'; інших панів узяли в полон; між полоненими 

бу.\о тоді двох знатних опісля людий: перший був Сте

пан Чарнецький, котрому суджено було стати знаменитим 
по,\ьським войовником і жорстокмм мучителем украін

ського народу; другий був Іван Виговський, украінський 
шляхтич; попавши в полон, сей чоловік так умів підлес
тити ся Хмельницькому, що небавом став rенеральним пи
сарем і найважнійшим дорадником гетьмана. 

r оловне польське військо стояло недалеко Черкас, 
коли оден ранений Поляк приніс сюди вість про пораженє 
висланого в степ відділу. Потоцький і Калиновський були 

в незгодї між собою і видавали розпорядки на перекір 

оден другому, згодили ся однако на те, що треба ім від
ступити близше до польських границь. Вони відступили зпід 
Черкас і добили ся до города Корсуня, над рікою Росю; 
тут вони зачули, що Хмельницький під Корсунем; спій

мані козаки наговорили. Полякам багато при більше них 

вісти й про скількість і сили війська Хмельницького. Кали
новський готов був вдати ся у бій; Потоцький не цозво
лив і велїв уступати такою дорогою, щоби вигідно було 

видобути СЯ від неприятеля. Поляки взяли собі за про

відника одного украінського хлопа, котрого, як видно, 

навмисне підіслав Хмельницький. Тимчасом обчисляючи 
наперед, куди ПОЛЯI<И підуть, козацький начальник зазда

легід вислав своїх козаків і велів ім біля збочи з гори 

в долину, звану ,,крута Балка", обрізати гору і зробити 

кручу, котраб загородила дорогу возам і коням. Намір 
yдa~ ся як не мржна лучче. Поляки з цілим своім табо
ром попали прямо в ее нещасне місце, тоді зовсім поросле 
лісом, і в тім часі на них ударили з усіх боків козаки 

і Татари; їх цїлком поразили. Оба начальники попали 
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в полон; цїла артилєрия, всї засоби і худоба дістали ся 

витязям. Шляхтичі, що складали військо, не змогли втечи. 

Хлопи ловили їх, убивали або приводили до козаків. 

Хмельницький віддав польських начальників Татарам в по
лон, щоб іх заохотити до дальшої помочи козакам. 

Корсунська побіда була незвичайно важною, ще не

бувалою в своїм родї подїєю; українському народови як би 

нараз відкрили ся очи: він побачив і пізнав, що його гно

бите.ll і не так могучі і непобідимі ; панська пиха впала під 
односердними ударами рабів, що рішили ся на останку 

скинути з себе ярмо неволі. 

Після сеі першої побіди Хмельницький спинив ся і ви

правив у Варшаву козацьких послів з жалобами і по

ясненями, та в сю саму пору захопила смерть короля 

Володислава в Меречи, що дала повід до поговірок про 

отруту. 

В Польщі наступило безкоролївство, припадав новий 

вибір короля. 

На горя чу просьбу браславського воєводи Адама Ки
сїля, що бажав якнебудь протягнути час, Хмельницький 

згодив ся вступити в переговори і до вересня не йшов 

з військом дальше на Польщу. Однако мало довіряв він 
можливости примиреня з Поляками і тому написав гра

моту до царя Олексїя МихаЙЛCJвича, в котрій заявляв ба

жанє вступити під власть єдиного руського володаря, щоби 

сповнило ся, як він висловив ся, "изь давнихь лt.ть гла

големое пророчество" . Він вговорював царя, щоби кори

стував ся часом і вирушив на Польщу і Литву тоді, як 
козаки будуть напирати Ляхів з іншого боку. Москов

ськиЙ цар не покористував ся тодї пригідним случаєм, 

а сам Хмельницький дармо втеряв кілька місяцїв на без
хосенних переговорах з Кисїлем і його товаришами, що 

повнили службу комісарів. 

Український нарід зовсім не так споглядав на обста

вини, що захопили його. Як тілько розійшла ся вість про 

побіду над польським військом, у всїх сторонах україн

ської землі, що підлягала Польщі, навіть і в Білоруси, що 

більше привикла до гнобленя, як Україна, вибухло по

встанє. Хлопи збирали ся в шайки, звані тодї загонами, 

нападали на панські оселі, бурили їх, убивали владїльцїв 
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і Їх ДОЗОРЦЇВ, вигубляли католицьких духовних; діста

вало ся й унїятам і всякому, кого тілько підозрівали 
о прихильність Полякам. "Тодї - після замітки сучасного 
лїтописця - 'гинули православні ремісники і купцї за те, 

що, після польського звичаю, підголювали собі голову". 

Убийства відбували ся з варварськими му'ками: :іДИРали 

з живих скіри, розпиловували на половину, били на смерть 

палками, пекли на вуг~ях, обливали кипятком, обмотували 

голову і потім спускали лук, так що у жертви вискаку

вали ОЧІІ; не було пощади і немовлятам. Найстрашнїйше 

завзятє покаЗУ9ав нарід на жидах; вони були засуджені 

на конечне винищенє і всяке милосердє дЛЯ НІІХ уважано 

зрадою. Звої закону витягали із синаrоr: козаКIІ гуляли 

на них і пили горівку, відтак клали на них жидів і різали 

без милосердя; тисячі жидівських немовлят кидали в кри

ницї і засипали землею. І) Після переказу сучасників згинуло 

іх в Українї тодї до сто тисяч, не лїчачи тих, що по

мерли з безхлїбя і безвідя в лїсах, болотах, В підзем

них сховках, і потонули у водї підчас невдачного побігу. 

"Всюди по полях, по горах лежали тїла наших братів, -
говорить сучасний жидівський рабін: - не було їм спа

сеня, тому що гонителї Їх були бистрі, як вірли небесні". 

Тілько ті спасли себе, що з переляку. о житє переняли 
християньство: таким Українцї прощали всьо давне і лишали 

їх живих з Їх майно~; та вихрести скоро оголошували ся 

жидами, як тілько минала небезпека і вони могли вибрати ся 

з України. 

Всьо польське, всьо шляхотське на Українї якийсь 
час було перейняте якимсь безглуздим переляком, не бо

ронило ся, лише втїкало. Пани, що мали у себе оружн 

коменди, не в силах були і не рішали ся виступати проти 

народного повстаня. Тілько оден з панів не втеряв тодї 
відваги: се був Єрема Вишневецьк~Й. син Михайла і во: 
лоської кня~ни З дому Могил. Він родив ся в право
славній вірі, та єзуіти повернули його на католицтво 

І) В Ладижині, після вісти ровесника, козаки положили кілька 
тисяч звязаних жидів на лузі, спершу раяли ім приняти християнь

ство і обіцяли пощаду, але жиди відказали ся; тодї козаки сказали: 

"Так ви самі винуваті; ми повбиваємо вас за те, що ви насьміяли ся 
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і він став жорстоким ненависником і гонителем усего 

українського. В починах повстаня Вишневецький жив у Луб
нах, лївобіч Днїпра, де в його, як і правобіч, були про

сторі добра; він був приневолений з своєю комендою, 

зложеною із шляхти удержуваної його накладом, перейти 

на правий берег і почав у своїх добрах карати бунтівників 

з такою самою нелюдскостю, яку проявляли розлючені 

хлопи над Поляками і Жидами, видумував найбільш вига

дливі кари, веселив ся муками, що відбували ся перед 

його очима і промовляв: "Мучте їх так. щоби вони чу ли, 
що умирають!" Своїм прикладом потягнув він за собою 
кількох панів і разом з ними почав ставити опір народови, 

боров ся кілька разів з численним віддїлом українських 

хлопів козаків під проводом Кривоноса, та мимо 

свого завзятя не міг зломати його і виїхав у Польщу. 

Хмельницький вважав його своїм найпершим ворогом 

і жорстокости Вишневецького заподіяні українському на

родови подавав поводом до зірваня розпочатих пере

говорів. 

Пани, що правили справами підчас безкоролїства. 

зібрали військо із шляхти; начальства над тим військом 

добивав ся собі Вишневецький, та замісць його назначено 

трех начальників: князя Домінїка Заславського, Алексан
дра Конецьпольського (сина недавно вмершогогетьмана 

Станислава) і Остророга. Хмельницький перечекав лїто 
і виправив ся проти' них у вересню. 

Всего війська, виставленого проти Хмельницького 
було трийцять шість тисяч. Польська шляхта тодї не ~и
значала ся духом войовничим, вела в своїх добрах спо
кійне і веселе житє, хіснуючи ся .достатками, котрі при
спорювала їм праця гнобленого народу: у віЙСЬJ<У виста
вленім проти Хмельницького, більша часть була таких, що 

з нашоі віРІІ" . І відтак всіх поубива.\и. не пощаАИВШИ ні РОА}' ні 
зросту. Страшні убииства жидів С.\учи.\И ся в По.\оннім. де так ба
гато іх вирізали. що кров лила ся потоками через вікна домів. В ін_ 
шім місці козаки різа.\и Жlцівських немовлят і переА очима іх ро,!и
телів ПР"Г.\ЯАали ся внутренностям зарізаних, насьмїваючи ся иаА 
звичайним у жидів розділюванєм мяса на кошер (що можна істи) і треф 
(чого не можна істи) і про одних ГОВОРІІ"И: ее кошер - іджте! а про 
АРУГИХ се 1реф - киньте .псам! 
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ТІлько в перший раз виходили на ВlИну. Навичка вважати 

хлопів неначе худобу спонукувала Поляків легкодушно 

дивити ся на війну. "Проти таких гольтїпак - ГОВОРИМІ 
пани - не стоїть тратити куль; ми їх нагаями розжене~1О 

по полю!" Інші так довіряли собі, що голосили таку МО
ЛІІТВУ: "Господи, не помагай нї нам, нї їм, а тілько гляди, 
ЯК ми розправимо ся з тим негідним хлопством!" По.\ь

с/)кий воєнний табор став збірним місцем, де Поляки їха.\И 

не воювати :3 неприятелем а повесеЛIІТИ ся і почванити ся. 

Оден перед другим старав СЯ виказати цїнність своїх ко

ний, богатство упряжи, красу власних строїв, позолочені 

.\уки на сїдлах, шаблї з срібними різьбами, чапраки вишиті 

золотом, бархатні кунтуші, підбиті дорегими футрами, на 

шапках КИТИЦЇ, засїяні дорогоцїнними камінями, чоботи 

з срібними і золотими острогами, - та найбільш пани сил

кували ся визначити ся оден перед другим розкошю стола 

і кухнї. За ними везли в табор величенні склади посуди; 

їхали юрби слуг; в богатоукрашсних панських шатра~ 

блищали литі кубки, чарки, тарілки, навіт умивальнї і таци 

були срібні; в сїм таборі було, після замітки ровесників, 

більше срібла, як олова. Привезли пани з собою бочки 

з угорським вином, старим медом, пивом, засоби їди, цу

крів, всяких ласощів, везли за ними богаті постелї і ванни; 
одним словом, се був зїзд для розвеселеня панів. З рана 

до вечера виправляли бенкети з музикою і танцями. Тим
часом незлїчена прислуга, що прибула з панами догаджу

вати їх вигадкам, інаємні жовнїри, котрі забрали платню 

наперед і її розстратили, - робили ріжні напасти сусїдним 

населенцям, грабили їх, а населенцї говорили, що оборонцї, 

за котрих видавали себе сї воєнні люди, гірше Їх нищать, 

як козаки, котрих Поляки старали ся представити непри
ятелями народу і бурителями. 

Вересня 20-го приб,l\.ИЖИВ ся Хмельницький до того 
розкішного польського стану; маленька річка Пилявка від

дїляла козаків від Поляків. По незначній стичцї, україн
ські полоненники налякали Поляків, що в Хмельницького 
йшло величенне військо і що він от-от дожидає хана з ор

дою. ее викликало такий загальний і наглий переляк, що 

в ночи всї повтїкали з табору, покинувши своє майно на 

волю неприятеля. Вранцї Хмельницький ударив на втїка-

11 М. Костомарів сlстории Украіни> 
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чів: ТОАі змогло ся замішанє, Поляки КИ.lULl\И оружє, кож
АНЙ кричав: стійте 1 а сам утікав; полишали ранених і по
лонених: інші ПОАУСИЛИ ся в натовпі. Витязам майже без 
вистрілу АЇстало ся сто Авайцять тисяч возів з кіньми; 
стяги, ~ити, шеЛ6МИ, срібна ПОСУАа, соболеві футра, пер

ські тканини, умивальні, постелі, іАа, сласти, - все лежало 

в нелці; вин і горівки було. тілько, що при звичайнім 
ужитку стало би мя цілого війска на місяць... Хлопи ки
нули ся на Аорогоцінности, ласощі, вина - і се Аало змогу 
Полякам втечи. хмелыІцькийЙ посунув ся пЇА Львів, не 
Аобував ОАнак сего г6РОАа приступом, а тілько зажцав 

віА населенців окупу Авісті тисяч золотих МЯ заплати 
Татарам, що помагали козакам. І) ЗпЇА Львова вирушив 
Хмельницький 24. жовтня на Замость в глубину вже 
спраВАешньоі Польщі. ПЇА Замостем стояв він Ао половини 
листопa,lta. 

У Варшаві тимчасом віАбував ся вибір нового ко
роля. Сим разом близкість козаків не позваляла панам 
проволікати вибору цілі місяці, як перше лучало ся: по
треба голови МЯ Аержави була Ауже ОЧИВИАна. Хмель
НИЦЬКИЙ із СВОГО боку вислав на сойм Аепутатів віА 

козаків. 

Було ТОАЇ трех канАИАатів на ПОЛЬСЬКИЙ престіл: семи
го'РОАСЬКИЙ князь Ракочий і АВОХ синів покійного короля 
Жигимонта ІІІ., Кароль і Ян-Казимир. СеМИГОРОАСЬКОГО 
князя усунули перше всіх; з АВОХ братів узяло верх сто

ронництво Яна-Казимира, козацькі Аепутати також його 
попирали; Оссолинський СКАОНИВ многих на сторону Яна
Казимира, впевняючи, що інакше Хмельницький БУАе вою
вати за того королевича. Справу між АВома братами зала
ГОАЖено так, що Кароль АобровіАьно ВЇАступив вЇА своіх 
захОАів в користь брата. Вибрали Яна-Казимира не зважа
ючи на те, що був перше єзуітом і АЇстав вЇА папи кар
АИнальський капелюх. Що нахиляло Хмельницького бути 

І) ГОРОА неАавно що переА тим гарно оБАертиА панами, що 

втікали зпЇА Константинова, не міг А8ТИ чистою монетою більше JIИ 
шіснаАQSlТЬ тисяч золотих а решту АОПлатив товарами і річами зібра
ними післк РОЦЇЛУ .зпоміж населеЩ&ів, так що неоАНОМУ біАНкgї 
Аовело ся розлучити ся 3 останньою АОРОroю річю, КОТРУ він беріг 
про чорний Аень. 
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по сторонї сего короля - невідомо, як рівнож тяжко те

пер означити, в якім ступнї Хмельницький бажав сего

вибору. Тим не менше Хмельницький показував велике 

вдоволенє, коли почув про вибір Яна-Казимира. Йому 
привезли 19-го листопада від короля письмо :і приказом 

застановити війну і вижидати королївських комісарів. Хмель

ничький зараз повернув від Замостя з усїм ві йськом на
зад на Україну . 

. ХмеЛI)НИЦЬКИЙ останнїми часами поступав против за
гальної народної волї. Повставший нарід домагав ся, щоби 

він провадив його на Польщу. Хмельницький вже зпід 

Львова думав був вертати ся, та тілько зважаючи на крик 

народу ходив під Замость. Хмельницький міг іти прямо 

на Варшаву, навеСТIІ страх на цїлу Річ Посполиту і прине

волити панів, щоби згодили ся на найкрайнїиші уступки; 

він міг би вчинити корінний переверт у Польщі, збурити 

в нїй аристократичний порядок і дати почин новому по

рядкови, як державному, так і суспільному. Та Хмель

НИЦЬКІІЙ на то не відважив ся. Він не тілько не радив ся, 

але й не пригЬтовив ся до так великого дїла. Поча-вши 

повстанє вкраЙности. зберегаючи власне житє і відомща

ЮЧІІСЬ :іа своє майно, він як сам потім признавав ся, опи

.нив ся на такій висотї, про котру й не маячив і тому 

опісля не міг вести дїла так, як йому доля вказувала. 

Доба ХмеЛЬЮIЧЬКОГО в тих відносинах подає оден з тих 

случаїв в істориї. коли народна верства причутєм вбачає, що 

треба в данім часї робllТИ, та єї проводирі не мають снаги 

ввести в дїло того, що нарід чує, чого він домагає ся. 

Хмельницький був сином свого віку. присвоїв собі поль
ські погляди, польські суспільні привички і вони то в нїм 

проявили ся В рішучій хвилї. Хмельницький почав дїло 

гарно, та не повів його в пору дальше, як було треба. 

В перших часах :іробив він історичну похибку, за котрою 

слїдував ряд інших і таким робом повстанє України пішло 

іншою дорогою, а не тою, куди його спершу вели обс.та

вини. Побачимо, як Хмельницький став навпаки народови 

і в відносинах суспільного ідеалу, утвореного народною 

верствою в його часї. 

Хмельницький вернувши зпід Замостя прибув най

перше в Київ. При гомонї дзвонів і громі пушок він, вїхав 
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у піврозвалені Ярославові Золоті Ворота і під стїнами 
сьв. Софії повитали його митрополит Сильвестер Коссів, 

духовеньство і київські городяни. Бурсаки сьпівали йому 

українські і латинські піснї, веЛИЧ4ЛИ його спасителем на

роду, українським Мойсеєм. Тут дожидав його дорогий 

гість, Паісий, єрусалимський патриярх, що їхав у Москву. 
Він іменем православного сьвіта на Сходї приносив Хмель

ницькому привіт з побідами, дав йому відпущенє гріхів, 

понукував до нової війни проти латиньства. Гетьман був 

в тім часї чогось сумний. В його характері стало проя

вляти ся щось дивного: він то постив і молив ся, то від

давав ся пиятицї і сьпівав думи свого утвору; то був 

ласкавий і однакий в поводженю з усїми, то знов ставав 

строгий і гордий; то молив ся Богу, то радив ся з ча

рівницями. 

З Києва він виїхав у Переяслав і там оженив ся. 

Жінкою його, як кажуть, стала Чаплинська. Про давнїй

шого єї чоловіка всїляко говорять жерела : після одних 

він ще жив, після інших був убитий. Додають до того, 

що Чаплинська була кумою Хмельницькогь, і що патриярх 
Паісий роз рішив йому таке недозволене звінчанє. Але є та

кож вість одного із сучасників, що невідомо довїдно: 

чи справдї ся Чаплинська була жінкою того, котрий 

відобрав у Хмельницького Суботів, чи інша, схожа з нею 
родом? 

В Переяславі зїхали ся до Хмельницького посли сусї

дних держав, що глядїли своїх користий В звязи із зростаю

чою потугою козаків. З Туреччини прибув посол від ве
зира, що управляв державою за малолїтного султана і пред

кладав Хмельницькому союз проти Польщі. Тодї заклю

чено договір, після котрого козаки могли свобідно пла

вати по Чорному морю і АрхіпелЯlОВИ з правом без

оплатної торговлї на сто лїт. Козаки обовязували ся не 

нападати на турецькі городи і боронити їх. Семигород
ський князь Юрий Ракочий предкладав Хмельницькому 
вступити в союз і вирушити разом на Польщу, щоби до

бути корону для Юрия; за то Юрий обіцяв свободу пра

вославної віри у всїх краях польських, а самому Хмель
ницькому удїльну державу в Українї з Києвом. При

слали до Хмельницького послів господарі молдавський 
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і волоський також з предлогою дружби. Хмельницький АЇЗнав

шись, що в молдавського господаря в дочка, просить ві руки 

ДЛЯ свого сина. Прибув посол царя Олексія Михайловича, 
Унковський, привіз після звичаю в дарі фУтра і ласкаве 
слово від царя; та цар ухиляв ся від розриву з Польщею 

і бажав успіху козакам тілько в тім случаю, коли пово

дом до повстаня у них спраВАі була тілько віра. На останку, 

в лютні прибули в Переяслав обіцяні від нового . короля 
комісарі: сенатор Адам Кисіль, його племяник, новгород
сько-сіверський хорунжий Кисіль, Захар князь Четвертин
ский і Ондрій Мястковський з іх свитою. Останній ЛИШflВ 
дуже цікавий опис зустрічи з Хмельницьким. 

Комісарі привезли Хмельницькому від короля гра
моту на гетьманьство, булаву обсипану с\фірами і чер
воне знамя з образом білого орла. Хмельницький назна
чив і"l послуханв на площі і зібрав козацьку раду; тут 
виявив ся народний ПОГЛЯД, щО не хотів ніяких угод 

і змагав до рішучоі розвязки питаня між Украіною 
і Польщею. 

"На що ви, Ляхи, принесли нам сі дитячі цяцьки, 
закричала юрба, - ви хочете нас підійти, щоби ми, ски

нувши панське ярмо, знов його наложили! Най щезають 
ваші облестні дари! Не словами а шаблями розправимо ся. 
Пануйте собі у своій Польщі, а Украіна най нам козакам 
лишав ся." 

Хмельницький гнівно спиняв народний гомін; та по
тім за обідом, в розмові з Кисілем і його товаришами, під
пивши собі, висловив такіж щирі почуваня : 

"Що толкувати? - говорив він - нічого не буде з ва
шої комісиї. Війна мусить розпочати ся sa дві або чотири 
неділі. Пере верну я вас, Ляхів, І до гори ногами, а потім 
віддам вас у неволю турецькому цареви. Най би король 
був королем: щоби король карав шляхту і дуків і князів 
ваших. Вчинить переступ князь, відрубай йому голову; 
а вчинить переступ козак - і йому то само зроби. От буде 
правда! Я хоч собі невеличкий чоловічок, та от Бог мені 
так дав, що я тепер самовладний володар украінський І 
Коли король не хоче бути вільним королем, ну як йому 

вгодно". 
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Адам Кисїль висиляв перед козаЦЬКIІМ ПРОВО,],ИРСМ 
всю свою красомовність, обіцяв побільшенє козацького 

війська до пятьнайцяти а навіть до двайцяти тисяч, на

дїленє його новими землями, давав дозвіл іти козакам на 

невірних; але Хмельницький на то все йому сказав: 

"Марні речи! Було перше зо мною про се говорити; 
тепер я вже вчинив то, Пj.Ю щО й не думав. Зроблю то, 

що я загадав. Вибю з ляцької неволї весь український на

рід! Перше я воював за свою власну кривду, тепер буду 

воювати за православну віру. Весь чорний нарід поможе 

менї по Люблин і по Краків, а я від його не відступлю. 

у мене буде двістї, триста тисяч війська. Орда вже стоїть 

на поготові. Не піду війною за границю; не підойму шаблї 

на Турків і Татар; буде з мене України, Поділя й ВОЛИНЇ; 

доволї нашого українського князївства по Холм, Львів, Га

лич. Стану над Вислою і скажу тамошним Ляхам: "Сидїть, 
Ляхи! мовчіть, Ляхи! Всїх тузів ваших, князїв там за

жену, а як стануть за Вислою кричати, - я Їх і там 

найду! Не лишить ся анї оден князь, нї одна шляхцянка 

на Вкраїнї; а хто з вас. з нами хоче хлїб їсти, той най 

війську запорожському буде послушний і не виступає на 

короля". 
Слухаю':lИ сю РІЧ, пани, як самі опісля говорили, зде

ревіли зо страху. 

Полковники, що були при Хмельницькім, говорили 

крім того: "Вже минули ті часи, коли Ляхи були нам 

страшні; ми під Пилявцями спізнали, що се вже не ті Ляхи, 

ЩО перше бували. Се вже не Жолківські, не Ходкевичі, 

се якісь-там Тхоржевські та Зайончковс~кі (від - tch6rz, 
zaj<\c), дїти, що нарядили ся в зелїзо! Померли від страху, 
як тілько нас побачили". ., 

Однак по горячій просьбі польських комісарів, Хмель

ницький подав Адамови Кисїлеви условини мира в такім 

розуміню : в цїлій Українї знищити память і слїд унїї; 

унїятсь.ких церков. зовсїм не має бути, а римські костели 

тілько до часу; київському митрополитови дати перше 

місце в сенаті по примасї польськім; всї уряди і досто

іньства в Украіні мають бути обсаджені православними; 

козацький гетман має бути зависимий тілько від самого 

короля; - жидам не дозволено поселяти ся в Українї. 
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На останку в условинах поміщено, щоби Єрема Вишне
вецький не дістав начальства ,над польським військом. 

Комісарі відказали ся підписати сї условини, дійсно 

досить умірковаНІ 1 ВІДІХаЛи. Предлоги Хмельницького 

викликали гнів у польськім сенатї. В тих часах Поляки 

ззагорілости нї за що не рішали ся на знищенє унії. 

Крім того домаганя Хмельницького загрожували панам, 
в будучині втратою іх .цібр і верховних прав на Україні. 

Поляки виставили військо під начальством трех про

водирів: Лянскоронського, Фірлєя і Єреми Вишневецькоtо. 

Крім того далн королеви право на зібранє посполитого 

рушеня т. є. загального узброєня шляхти: способу сего 

уживано тілько тодї, як краєви грозила крайна небезпека. 

В ~KpaiHi лагодив ся цілий нарід до війни. Хуторі, 
села і городи ставали пусткою. Пахар кидав свій плуг, 

надіючи ся поживитись коштом панів, на котрих перше ро

бив; ремісники покидали своі майстернї, купцї своі крам

ниці; шевцї, кравці, теслі, винники, броварники, могиль

ники '(що копали сторожеві кургани), лаз ники втікали до 
козаків, обголивши собі бороди (після тогочасного зви

чаю вояки голили собі бороди). "Так-то '- замічає ро
весник - диявол поглумив ся З шановних людий". Зне

вага і посьміх ожидали люди й, що не брали участи в по
встаню; тілько каліки, старці, жінки й дїти лишали ся дома, 

та й то по більшій части слабий чоловік або бездітний 
старець, стидаючи ся лишитись без участи в справі визво

леня вітчини, ставив за себе наймита. Хмельницький роз
ділив іх на полки, котрих тоді утворено дванайцять пра
вобіч Дніпра, І) а Дванайцять лївобіч. 2) Та не все військо 

І) Чигиринський, черка~ький, лисянський, білоцерківський, па

во.\оцький, уманський, калницький, канівський, животівський (інакше 

брас.\аВСЬКИЙ), полїСенський і моги.\івськиЙ. Простір, котрий зай

ма.\И сі полки, ск.\аАали нинішні (уберніі: киівська, волинська по 

р. Горинь, ПОАільська, часть Червоноі Руси і час'l'Ь минськоі (у
берніі. Каl\lеllець. си.\ьна, неприступна твеРАИНЯ була ще в руках 
ПО.\яків. 

~) Ilереяславський, ніжинський, чернигівський, прилуцький, ічан
ський, лубенський, іркліівський, МИРГОРОАСЬКИЙ, кропивянський, га

.\ИцькиИ. полтавський і зінківський. Вони займали нинішню полтав

ську і ЧСРНИ1'івську "убернію і часть могилівськоі по Гомель. 
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БУJ\О З ХМeJ\bНИQЬКИМ; він виправив частину ЙОГО на Литву 
пЇАбурювати біJ\ОРУСЬКИХ ХАопів. 

Хме.льницькиЙ виступив З Чигирина в маю і йшов по
ма.лу, ожи.цаючи кримського хана. Іс.лам-ГиреЙ ЗАУЧИВ ся 
з НИМ в червцю на Чорнім WJ\яху. В ЙОГО війську були 
кримські гірняки, славні стрільці З лука, степові Ногайці 
8 ко_ухах шерстю на верх вивернених, що живили ся ко

ниною, нагрітою пЇА сідлом; були й буджаQькі Татари, щО 
ЗНОСИJ\И з зциВJ\ЯЮЧОЮ терпеливостю спекоту й голод 

і АИвува.ли свовю знавмостю безпримітного степу, спосібні, 
як ГОВОРИJ\И про НИХ, довго сидїти У водї; буJ\И також 

З ханом Черкеси з ГОJ\еними головами й довгими чубами. 
На поКJ\ИК ХМeJ\bНИРКОГО ЯВИJ\И ся ЛИQарі зна.ц Дону. 
Нїхто не просив наперед матні; кождий ішов без то РГ)" 
на війну, сподіваючи ся розбити богату Річ-Посполиту. 

Хме.льниv,ькиЙ з своїм полчищем об.ляг польське вій
сько пЇА Збаражем зо. червця (10 липця нового стилю) 
і дер_ав його в оБJ\ОЗЇ, надіючись приневолити Ао здачі 

го.лодом і ненастанною стрільбою. По.ляки ПРИГОТОВИJ\И 
собі так ма.ло засобів, Igo в кілька недїль у них настав 
ГОАОД. Розкішні пани БУJ\И приневолені _ивити ся кін
ським мясом; прості вояки їли коти, миші, пси, а коли 

й тих зьвіРJlТ не става.ло, то зрива.ли скіру З возів і обуви 

і ЇJ\И, розварюючи в ВОДЇ. Багато іх умира.ло; козаки на
вмисне КИAIJ\И у воду трупи, 1Il0би зопсувати її. По.ляки 
АОХО.цили до такого поло_еня, в якім були їх батьки 

в Москві. Українські XJ\ОПИ насьміва.ли ся з них і крича.ли; 

Полки Аілили CJI на сотні: сотня мала села і ГОРОАИ і звала СЯ 
після нuви якоroсь зиачиійшогс місточка. Інша сотня. мала в собі 
АО ТНCJIЧ ЛЮАИй: сотня АіЛИАа св на курені. Верховне місце управи 
звало CJI війСЬКОВОЮ К8lЦlеляри8lO: там разом з гетьманом засіАала 
rенеральна Р8А8 або військова старшина: обозний (начальник арти
л.риі і ааклцаия табору), осаул, писар, СУАІІ і хорунжий (що ніс 
rоловне знамено). В КОЖАЇМ полку була полкова канцелярия і пол
кова старшина: полковник, обозиий, писар, СУАЯ і хорунжий. В сотні 

була сотенна кaиgелярия і сотенна старшина. Начальннки куренів 
авали ся отаманами. Старшину вибирали на р8А8Х. а гетьман її по
твеРА8ував. Сей АаА в Аійсности ЗАавна бував у КОЗ8Qbкім війську, 
та сим рааом розширив ся на цілу верству повставшоro YKpaiHcbКoro 
населеня. 
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"Чи скоро ви. паиове. БУАете збирати від нас данину? 
От вже Qілий рік. як ми вам нічого не п.латимо j а може 
бути. задумавте наложити нам яку паны,1&ну·? ... ПіААа
вайте ся но лучче! а то дармо кунтуші своі замазали. ла
зячи по шаНQЯХ' Бідай усе то наше та й самі ви попа
дете в добичу голодним Татарам! От-I,1&О наробили вам: 

очкові. та паны,1&ни •• та ПРОQеси. та сухомелы,1&ни', Гарна 
вам була тоді музика. а тепер вам так славно в дудку 

заграли козаки'" 
Кілька разів мали вже жовніри намір повтікати. хоч 

се значило іти всім на явну смерть. тому 1,1&0 хлопи не 
лишилиб іх живими; - та Qілий табор піддержував тоді 

воївниn князь брема БишневеQЬКИЙ. За його радою оден 
шляхтич. іменем СтомпковськиЙ. причесав ся ПО МУЖИQЬКИ 
і ВЗЯВ з собою письмо до короля j в ночі він' переліз 

окопи, кинув СЯ в став. 1,1&0 притикав з ОДНОГО боку до 

польського табору. переплив став. переліз поміж СПAJIЧИХ 

неприятелів. а при найменшім шумі припадав до земАЇ 

і затаював віддих. як роблять стріЛЬQі з медведем. Ми
нувши неприяте.льськиЙ стан. він пустив ся на втікача. 

видаючи себе за украінського хлопа. відтак· узяв почтові 

коні і дістав ся до місточка Топорова. де застав Яна 
Казимира. 

Король АЇстав від папи благОCJ\овенв. посьвячене 

знамя і меч. виіхав із столиці і поступав помалу. ОЖИА8-
ючи приходу зріжних вовводств військ ПОСПQAИТОГО ру. 

шеня. Б його було двайцять тисяч правильного війська 
(а може й троха більше). Посполите рушенв ненастанно над
ХОДИЛО відділами. Коли король дістав письмо від обложенців 

і розпитав Стомпковського про положенв війська. виру
шив він на відсіч; та виправа його була трудна. бо ДОl,1&і 
попсували дороги. Поляки опісля жалували ся, 1,1&0 ніяк не 
мог ли засягнути певних вісти й про неприятеля: .. Ся Русь 
- ТО всі до чиста бунтівники. говорили· вони: - хоч печи 

іх, то вони правди не скажуть '" ХМеАЬницкий навпаки 
знав про всі рухи неприятельські. Украінські хАопи. 1,1&0 
ПРИВОЗИЛИ засоби для королівського війська. УА8Вали ся 
відтак до своїх братів козаків. 1,1&0бирозказати ім про по
ложенв ПОЛЬСЬКОГО війська. Багато слуг повтїкало від своіх 
панів до козаків. 
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Король прибув на останку до МІсточка Збо~ова, вж~ 

недалеко від Збаража. Зборівські міщани сей час да.\11 

знати Хмельницькому про королївський прихід і 06іця.\11 

помагати йому. Лишивши піше військо під Зба!)аit;~:\1, 

Хмельницький взяв з собою кінницю і разом з К(НI:\1СI>КJШ 
ханом і Татарами виправив ся до Зб()рова. 

В недїлю, 5-го серпня (15. нов. ст.), Поляки ста,\и П~

реправляти ся через ріку Стрипу. День був хмарниИ і д()

щевиЙ. Козаки з лїса бачили, що робить ся в неПРИЯТСЛ}f. 

Коли половина посполитого рушеня вспіла перепраВI!П! ся, 

а друга зіставала на против нім березї а шляхтичі не спо

дївали ся нападу і розложили ся обідати, - козаки ЇІ Та

тари ударили на них і винищили всїх до останнього, що 

були на однім боцї ріки. Зараз опісля розпочала ся бllтва 

на противнім березї. Король заявив велику дїяльність 

і виставляв ся на небезпеку; та смерком Поляки зби,\и ся 

В свій табор, а неприятель оточив Їх з усїх сторін. 

В ночі хотїли пани яким способоjVI випроваДИТIІ тай

ком короля з табору, та Ян-Казимир відкинув сю СnрО'IНУ 

предлогу. За радою канцлєра Оссолинського, КОрО,\І> на
писав до кримського хана письмо і предкладав ЙО:\1У при

язнь В тій цїли, щоби його відтягнути від Хмельницького. 

Із сходом.. сонця битва відновила ся. Козаки ударили 

на польський табор з двох боків. Битва була крівава. Ко

заки вернули ся в польський стан і 'добивали ся вже до 

короля. Нараз все змінило ся. З козацького стану Р03-

нїс ся поклик: "Згода!" Витязї ВІДСТУПИЛИ. Треба було 
однако ще багато часу, щоби погамувати розлючених 

вояків. 

Зараз опісля явив ся в польський табор Татарин 

з письмом від кримського хана. Іслам-Гирей бажав поль

ському королеви щастя і здоровля, заявляв невдоволенє 

з того поводу, що король не звістив його про своє всту

пленє на престіл, і висловив ся так: "Ти моє царство нї

защо мав, а мене не вважав чоловіком; тому ми прийшли 

зимувати в твої улуси і по волї Господа Бога лишимо ся 

в тебе в гостях. Коли тобі вгодно потолкувати з нами, то 

вишли свого канцлєра, а я вишлю свого". Прислав коро

леви письмо і Хмельницький, впевняв, що він зовсїм не 
бунтівник, і тілько удав ся до великого кримського хана, 
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щоби пrивернут!! для себе ласку королївську .. ,ВашіЙ 1\111-

лости; - писав· ХмеЛЬНИЦЬКIІЙ, - угодно було назнаЧIІТIІ 

замісць мене гетьманом козацьким пана Забуського j звольте 

його прислати до війска ; я· сей час віддам йому булаву 

і знамя. Я :і військом ЗаПОlЮЖСЬКИМ ПРИ внборі вашім ба

жав і тепер бажаю, щоби ВІІ БУЛIІ потужнїйшим КОР()ЛL'\І, 

як був бл. памяти брат ваш". 

Трудно рішити, що було причиною сеї наглої заста

нови бою. Український лїтописець тогочаСНIІЙ говорить, 

що Хмельницкии не хотїв віддавати християнського КО~)Q.\Я 

в бісурманську неволю j Поляки приписують се дїло наli

більше ханови. 

Перше заключено умову з ханом. Після тої умови 
польський l<ОрОЛЬ обовязав ся платити кримському ханов!! 

90.000 золотих щорічно і крім того дати 200.000 золотих 

одноразово. Татари навивали се даниною j Поляки оби
ДИМІ ся і говорили, що се "не данина а подарунок". Та
тари відповіли: "Все одно, як називаєте, - даниною, чи 

подарунком, щоби тілько були гроші". 

Відтак заключено умову з козаками. Установлено. 
що має бути війська козацького 40.000, з правом заПIІСУ

вати їх з королївських і шляхостьких дібр на обширі, 

котру займають київське, браславське і чеРниriвське В\lЄ

водство (нинїшні губернїї j київська, полтавська, черни

гівська і частина подільської). В займищі, де будуть жити 
козаки, не вільно кватирувати коронного війська і жити 

жидам: всї достоїньства й уряди в означених воєводствах 

діставатимуть тілько православні j єзуітам не позволено 

жити в Києві й інших місцях, де будуть українські школи j 
київський митрополит засїдатиме в сенатї; а ЩО дО зни

щеня унїї як у королївстві польськім, так і в великім кня

зївстві литовСькім вийде соймова постанова. 

По заключеню умови, Хмельницького припустили 

10. серпня (20. ·н. ст.) до короля (однако він взяв заклад
ників на той час, коли мав виправити ся в польський та

бор). Він держав ся поважно, говорив хоча з шаною та 
сьміло, виложив коротко насиля і кривди, котрі заподї

вали польські пани і довели нарід до повстаня. "Ми втра
тили терпеливість - висловив ся Хмельницький, - ми 

були приневолені закликати чужоземцїв проти шляхотства. 
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Годі нас за се ГУДИТИ, що ми берегли наше житє і наше 

маnно' І товарина ударить, як її мучать '" 
Литовський підканf&J\ЄР Сапіга, іменем короля тут при

сутного, заявив, що забудуть, про все минувше. 

Мирний договір визволив останок війська, що гинуло 
з голоду ПЇА Збаражем. Зараз потім видано приказ заста
новити війну і в Білоруси. Повстанє прибирало було в сій 
стороні вже значний розмір, коли там явили ся з коза

ка:wи два проводирі: Подобайло і КречовскиЙ. Вони вспіли 
подбурити кількцесять тисяч хлопів, але ПОЛЬСЬКИЙ литов

СЬКИЙ гетьман Рцивил, по великім з ЇХ боку опорі, зни
щив іх вата гу коло Річицї. Ранений Кречовський попав 
у полон, і щоби не дістатись на наругу витязеви, розбив 

собі голову до воза, на котрім його везли неприятелї, що 
ЙОГО ПОЛОНІІЛИ. 

Перші часи після заключеня були хвилею загальних ра
Аощів, добою небувалої народної слави. Скоро озирнулись 
Русини, стямили СЯ від упоєня по біди ; настали для ннх 
знов скорботи, клопоти, біда. Цїлий МИНУВШИЙ рік се.'\яни 
не орали піль, бо служили в рядах козацького війська; ба
гато набрали воии добичі, та все те продавало ся дешево 

московським і турецьким КУПЦЯМ; хлїб підскочив у цїнї; 
ТЯЖКО стало бідним. Та се був почин скорбот: - тілько 
первоцьвіт, як ТО кажуть. Показало ся, що Хмельницький 
не так-то добре для народу ЗЛЦИВ се дїАо, і що Зборів

ський договір, що дО СВОГО УКЛЦУ, був зовсїм неможли

вим як для Русинів, так і для Поляків, щоби ЙОГО можна 
було берегти; обі сторони були приневолені ЙОГО нарушити; 

На пїАставі Зборівського договору митрополит Силь
вестер Коссів явив СЯ У Варшаві, щоби заняти своє почесне 
місце в сенатї. Та римсько-католицькі духовні стали нарі
кати і заявили, що вони самі лишать сенат, як рядом з ними 
буде допущений схизматик, ворог апостольської столицї. 

Митрополит був приневолений віддалити ся. Ще менше 
.lОжливим було знищенє унїї. Король дав 12-го сїчня гра
моту, що потверджувала права Церкви православної і не
заЙ·маність церкоuних і монастирських дібр; під присуд 

КІІЇВСЬКОГО митрополита звертали епархії: луцьку, холм

СЬКУ і витебську злучену 3 мсти славською. Дозволю
вали віднавляти православні церкви; лишали· надзорови 
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українського духовенсьтва школи, печатні і цензуру ду

ховних книг. Та грамота короля Яна Казимира мало могла 
мати сили, так само як і сї, котрі надавав православній 

Церкві король Володислав. Поки була унїя, православна 
Церква не могла бути вільною. 

Праяа обезпечені українському народови Зборівським 
договором, не могли вдоволити народу. Можна сказати, 
що договір сей був би відповідний, ЯК би був заключений 
літ двайцять назад; але услівя, в котрі поставили украін

ський нарід явища недавних бурливих подїй, не відпов і
да.\и статям сего договору. Одвітно Зборівському дого
ворови, Хмельницький заняв ся уложенєм реєстру козаць
кого війська; треба було записати до його сорок тисяч 
козаків. Хмельницький записав там кілька тисяч більше, 
як належало. Кождий козак вступав у козацтво з своєю 
родиною. Гетьман вибирав козаків найбільш з дібр Виш
невецького і Конецьпольского. Разом з козаком відпадала 
від пана і та частина землї, котру займав і обрабляв ко
зак. Хмельницький відбирав у панів цїлі волости під при
водом, що пани захопили скарбові добра, і віддавав іх re
неральній старшині і полковим урядникам. Таким спосо
бом творила ся верства ранrових маєтностий, таких ко
трими володіли козацькі. урядники, поки носили свій уряд. 
Для гетьманського уряду - на булаву, як говорено,
віддав король чигиринське староство. Крім того Хмель
ницький захопив на свою користь богате місточко МліІВ, 
що приносило бувшому' владільцеви свому, Конецьполь
ському, до двох 'сот тисяч талярів доходу. Кождий ко
зак був самостійним владільцем свого уділу, обовязаний 
був за те САужити у війську і був вільний від усяких 

інших тягарів і податків. Козаки були розділені на полки: 
всіх полків в 1650 р. було установлено шіснайцять, І) 

') 1) БjJfJс.ла,СI,1rIl;;, пїА начальством ,4анила Нечая, в нинішиих 

повітах могилівськім, ямпольськім, значній части винницького і бра
славського повіту, В нім містилось АВаАцять і ОАна сотня. 2) У.llа,,
СIo1,'иІЇ, пїА начальством Осипа Глуха, в нинішнім повіті уманськім, 
у схіАній части гаАсинського і липовецького і захіАній части звеии
ГОРОАСЬКОro. Ся земля звала ся Уманьщиною. В ній було тринай
ЦJlTb сотень. Умань був його полковим г6РОАОМ. 3) R,aJJb""'1bn,ii, піА 
иачальством Івана ФеАоренка, в нинішнім повіті липовецькім, 
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і КОЖ,/J,иЯ ПОЛК означав краЯ. з ПОЛКОВИМ г6РОАОМ і со
тенними г6РО,/J,ами і селами. В г6РОАах (Браславі, Вин
ниці, Черкасах, Василькові, Овручі, Києві, Переяславі, 

в північній части браславського, в північно-схіАній винницького, в за
хіАній части таращанського і ПОЛУАневій половині махнівського. Всіх 
сотень було в нім вісімнаЙцять. 4) Чuг"рtIНСЬ"·U". піА начальством 
ФеАора Якубовича-Вешняка, в нииішиіх повітах : чигиринськім, зве
НИГОРОАськім і захіАній части кременчуІ'СЬКОГО. В нім було вісімнай
цить сотень. 5) Нupсунсь,.и;і, піА начальством Лукияна Мозира в ни
нішних повітах таращанськім і канівськім. Його головним ГОРОАОМ 
був Корсунь, віАновлений по пожарі. В тім полку було Аевятьнайцять 
сотень. 6) ЧгрА·(lr;'lІ·uіl. піА начальством Яська Воронченка, в нинішнім 

черкаськім повіті і в захіАній части золотоноського. В нім було Ае
вятьнайцять сотень з полковим ГОРОАОМ: Черкаси. 7) IЇUHЇH('b/tufi, піА 

начальством Семена Савича, займав правий берег Дніпра, повіт 

канівський і ПОЛУАневу часть киівського, з полковим ГОРОАОМ Кане
вом; в нім було пятьнайцять сотень. 8) НI1Їtlсью,и. піА начальством 

Антона ЖА;ановича, займав більшу часть киівського повіту, схіАНУ 
часть васильківського, РЦОМИСЬКИЙ, овруцький повіт і захіАНУ часть 
остерського. Його полковим ГОРОАОМ був Киів. Всіх сотень було сім
наЙцять. 9) Бі.70Iftpll·Ї,IС,,Jm;l, піА начальством Михайла Громики в по

вітах: сквирськім, в захіАній части васильківського і в північній та
ращанського. Місточко Біла-Церква було ЙОГО сотенним гОРОАОМ. 

10) ИРОn'l/8//НСЬ1/'flЙ, піА начальством Филона ДжеАЖалика, заЙl\fав 

землі у схіАній части золотоноського повіту, в захіАній части лу
бенського, в схіАній части пирятинського. Полковим його ГОРОАОМ 
була Кропивна. Всіх сотень в нім було ОАинаЙцить. 11) Пере:fмu.е
СЬ"'ІІІ/, піА начальством ФеАора ЛоБОАИ, на лівім боці ЗАОВЖ Дніпра, 

в нинішних повітах : переяславськім, остерськім і ПОЛУАневій по.\о
вині козелецького. Всіх сотень бу ло вісімнайцять; полковим горо
ДОМ був Переяслав. 12) ПРIІ."УЦ6,,·uіl, під начальством Тимоша Носача, 
в нинішнім ПР5fлуцькім повіті, займав незначну' часть ніжинського. 
В нім було Аевятьнайцять сотень. ІЗ) Mup~'OpO~CЬ1тii, піА начальством 

Матея Г лаАКОГО, в нинішних повітах : МИРГОРОАськім, схіАній части 
лубенського, в лохвицькім, роменськім, хорольськім. В нім бу.\о шіс
найцять сотень. 14) J/,мтuеСl.l,'//і, під начальством Мартина Пушка

ренка, в нинішних повітах : полтавськім, гадяцькім, зінківськіl\l і ко

биляцькім. В нім було сімнайцять сотень. 15) J1Ї»"U1/t'b""'IU, під началь
ством Прокопа Шумеики, в нинішних 1І0вітах: ніжинськім і козе
.\сцькім. Всіх сотень було в нім Аевять. 16) ЧСР7llUЇ'It'h"'I/Й, піА нача.\Ь

ством Мартина Небаби, в повітах : чернигівеькіl\l, борзнянськім, сос
ницькім, конотопськім. СОтень було шість. 

В нинішній же чернигівській tyберніі, в повітах : стаРОАубськім, 
МI'.\инськім, ГОРОАнецькім, НОВГОРОАсько-сіверськім, глухівськім, су
ражськім, козаків ТОАі но було. Ся часть украінськоі землі повернена 
в козацтво вже по Хмельницькім. 
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ОСТI)і, НіЖIІНЇ, МГ ЛННЇ, Чернигові, Почепі, Козельцї, Нов

городї-Сїверськім, Стародубі) лишено давне Mar дебурське 
право для міщан, з громадською самоуправою і самосу· 

ДО"І, з РО~ІДЇЛОМ ремісників після ЇХ занятий на цеХІІ, 

з засторогою для цехів права мати свої герби і печатки. 

Останки населеня, під іменем "поспільства" мали знов 

вернути під власть панів. В сїм була вопіюща несправе

дливість .. Цїле населенє. взивали до боротьби за загальну 

свободу; всї ~\apiBHO мали участь в сій борбі, а тепер по

казало ся, що вони бороли ся і проливали кров тілько 

Д.\Я якихсь сорок ТІІСЯЧ вибраних, саміж мали вернути 

в давну неволю. По укінченю реєстрованя Хмельницький 

позваляв панам вертати в свої добра і приказував усїм, 

що не війшли в реєстер слухати панів під карою смерти. 

Рівночасно й король видав унїверсал до всїх населенцїв 
УкраїНІІ, в котрім оповіщав, що на случай бунтів хлоп-, 
ських проти панів коронне військо разом з запорожсьКl"М 

буде їх втихомирювати. Як тілько про ее почув нарід, 

настало загальне зворушенє. "Як! - кричав нарід - де 
оБІЦЯНКИ гетьмана? Хібаж ми не всї були козаками І"~ Пани, 
що ледве вступили в свої добра, були приневолені утїкати 

~i них, а іншим довелось переплатити житєм. Збігцї стов

пились в Києві, під охороною Адама Кисїля, що став 
КИЇВСЬКИМ воєводою, і трохи не гинули з голоду, котрий 

прибрав страшні розміри. Богаті пани стали приїзджати 

в свої добра з комендами, щоби виглядїти начальників 

давного Сунту і укарати ЇХ. Де тілько пани чули силу, там 

поступали жорстоко з непокірними хлопами: відрізували 

і'м уши, виривали ніздря, виколювали очи і т. п. Хмель
ницький, на жМ\оби панів, вішав, саджа в на кіл неслухня

них. Хлопи з свого боку, де тілько було можна, палили 
панські оселї, вбивали і мучили панів. Населенцї бере
гів Бога і Днїпра визначали ся перед усїми завзятєм 
і відвагою. І) 

Самі реєстрові козаки невдоволені були виключно
стю своїх привілеїв. Коли Хмельницький у перших днях 

1) Піс.\я вістий украінськоі літописи браславський полковник 
Нечай визначав ся сьміливост~ і стояв за каріА. "Хіба ти осліп -
говорив він гетьманови - не ВИАИШ, щО Аяхи оБАУРЮЮТЬ тебе і хо
тять РОЗЄАнати теб~ з вірним наРОАОМ". 
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марця 1650 р. зібрав у Переяславі rенеральну раду для 
потвер,дженя реєстру, то, після власних його ців, витерпів 

значні трудности. 

По тій радї ХмеЛЬНИI!ЬКИЙ удав ся ,до Києва на по
раду з Кисїлем і готовив ся у його обі.дати в замку, як 
нараз оружна ватага поспільства кинула ся з гуком і кри

ком на замок і кричала, що пора розправити ся з Кисї

лем. ХмеЛЬНИI!КИЙ незаляканий вийшов до народу, кляв ся, 
що Кисіль не є зрадником і обіl!ЯВ не пускати панів у їх 
добра. Ватага сим разом послухала, та Хмельницькиn 
опісля говорив так до Кисїля: "Пани піддурили мене; на 
.їх просьбу я згодив ся на такий ,договір, котрого не можу 

сповнити нїяким способом. Самі осудїть: сорок тисяч ко
заків, - а з останками наро,ду що робитиму? Вони мене 
убють, а на Поляків усе таки повстануть". Улягаючи на
. родному зворушеню, Хмельницький позволив іти в козак .. 
всякому, під тим приводом, що крім реєстрових мож~IТЬ 
бути ще охочі козаки, а між тим виправив посольство 

до короля: напоминав, що треба знищити унїю і просив, 

щоби пани приходили в свої українські добра не інакше, 

як без воєнних ватаг. 

Землевладїльцї біднїйші рішали ся пімати ся долї. 
Хлопи збирали ся на сходини і розправляли, як їм жити 

з панами. В Неr.шрові на побідних сходинах якийсь ата
ман' Куй ка по,дав таку раду: "Даймо свому па нови ПЛУГ 
волів та чотири міри солоду. Буде з його, щоби тілько не 

вмер з голоду '" В інших місцях хлопи умавляли ся да
вати панам "поклони" на значнїйші празники і відказу

вали ся ві.д всякої паньщини. Найбогатші пани не ,діста
вали нї гроша з своїх величезних дібр. Шляхтичі взяли ся 
ДО польових робіт. "Не було села - говорить сучасний 
польський історик-поет Твардовський, - де би бі,дний 
шляхтич міг позіхнути свобідно. Лише троха хто погнї
ває ся - зараз бунт; а сорок тисяч реєстрових, наче 

горох на Вкраїні розсипались і робили страшну для нас 
шамотню". 

Гетьман дуже бажав затягнути МОСКОВСЬКУ. державу 
у війну з Польщею. По Зборівськім договорі він мав 
жаль до царя, 11&0 ві.дr.tOВив йому помочи. Коли - при
їхав ,до його гонець пересправляти про пограИFlчні ,діла, 
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Хмельницький своїм звичаєм здержливий в тверезім стані' 

а щирий в пянім, був тодї під охотою і висловив йому 

такі речи: 

"Що ви менї все про дубину і про пасіки толку

єте? От я піду, зломлю Москву і цїлу московську дер
жаву; та й сей, що у вас на Москві сидить, від мене не 
відпекає ся: чому не дав він нам військової помочи на 

Поляків ?" 
Козаки говорили московським гонцям так: 
"Ми підемо на вас з Кримцями. Буде в нас з вами, 

Москалі, велика війна за те, що не було нам від вас по

мочи на Поляків". 

Московська управа зрозуміла, що як вона не буде 
одностайно з Хмельницьким, то вчинить собі з Хмельниць
кого ворога і почала, після вислову тогочасного, "задирати 

Польщу". В липцю 1650 р. приїхав у Варшаву посол Га
врило Пушкин з жалобою на се, що насамперед у деяких 
грамотах урядових не точно був написаний царський ти

тул, а в друге, на те, що в Польщі печатали "безчестні 
книги", в котрих зневажливо відзивали ся про царя і мос
ковський нарід. Так на приклад між іншими в латинській 
істориї Володислава IV., написаній Вассенберrом, було ска
зано: "Москвитяне тілько по імени християни, а що до 
дїл і обичаїв гірше варварів; ми їх часто перемагали, били 

і лучшу часть їх землї підчинили своїй власти". Москов
ський посол домагав ся, щоби всї "безчестні книги" зібрали 
і спалили; щоби не тілько спорудників їх,. але й власників 
печатень, де вони були напечатані. складачів і печатників 
і самих ВЛ8Дїльцїв дібр, де находять ся печатнї, укарано 

смертю. ,,3 таких домагань - сказали сенатори послови, 
- ми добачаємо, що його царська милість глядить при
ключки до війни; кілька рядків, котрими провинили пись

менники, не дають ПОВОДУ дО зірваня супокою. Чи стоїть 
за се проливати кровІ" 

Московське посольство обставало при своїм. Кцька 
книжок спалено в ЇХ прияві ; але то їх не вдоволило. Вони 
відїхали, сказавши останнє слово, що тілько покаране спо
рудників "безчестних книг" і людий, котрі писали царський 
титул з пропусками, може відхИЛИТИ Польщу від зірваня 
з московською державою. 
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Хмельницький тимчасом поєднав ся з кримським ха

ном, вислав козаків з Татарами на Молдавщину мстити ся 

на молдавськім господарі Василю Лупулї за те, що сей 

не хотїв сповняти своєї обіцянки, віддати свою дочку за 

сина Хмельницького. Козаки і Тат.ари навели такий страх 

на молдавського господаря, що він просив о мир і союз. 

Підчас того походу коронний гетьман Потоцький, повер

нувши з кримського полону, розложив ся на Поділю. Він 

не рішив ся помагати молдавському господареви, іно зай

мав ся покоренєм подільських хлопів, котрі утворили тодї 

ватаги під назвою "левснцїв", і відкрито вели війну з ко

ронними жовнїрами. Польський віддїл під начальством 

Кондратського розбив Їх і привів до Потоцького го

ловного Їх проводира Мудренка з двайцяти іншими ота

манами. 

Потоцький велїв покалічит·и їх і розпустити, щоби 

вони лякали каждого, що не хоче слухати панів. Тих калїк 
привели до Хмельницького. Хмельницький післав до По

тоцького ПОЛКОВlfика Кравченка. 

- Чи ти ще не напив ся крови нашої, пане гетьмане, 

- сказав до Потоцького Кравченко. - Чого нарушаєш 

договір? Чого переходиш за межу на козацьку землю, 

коли не чутно неприятеля? 

- Земля нїколи не була козацька! - гнївно закри

чав Потоцький, ухопивши навіть за шаблю. - Земля на

лежить до Речи Посполитої. Маю право стояти на межі 

і за межею. 

- Річ Посполита - сказав Кравченко -- може здати ся 
на козаків; ми боронимо вітчини. 

- Які ви оборонцї, - сказав Потоцький - коли ви 
робите насиля шляхтї і приневолюєте панів, щоб утїкали 

із своїх дібр? 
- А чого пани мучать і гноблять нарід? - сказав 

Кравченко. - Пани повинні ласкаво і лагідно обходити ся 

з оелянами, тому, що вони хоч і піддані ваші, та в ярмо 

шиї класти не будуть. 

По 'тій різкій розмові коронний гетьман доносив ко
ролеви, що Хмельницький обдурює Поляків і Полякам 

остає тілько напасти на Хмельницького та знищити ко

зацтво. 
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Привиджуючи неминучу ВlИну, Хмельницький почав 

собі дбати про союзників: зносити СЯ з Туреччиною. з се
мигородським князем Ракочиєм, впевнив їх, що буде ра
ЗОМ виступати проти Польщі, на останку навязав зносини 

також і з Швециєю. 

Про сї зносини довідали ся в Варшаві. Король видав 

при кінцї 1650 р. унїверсал для соймиків; король звіщав 
у нїм усю польську шляхту, що Хмельницький хитрить проти 

Речи Посполитої; що в Українї чернь лютує проти шляхти; 

що на будучу весну треба сподївати ся війни з козаками. 

В груднї зібрав ся сойм. Хмельницький прислав там 

депутатів: Маркевича, Гурського і Дорошенка. Вони при

везли домаганє: найперше. знищити унїю; В друге, щоби 

знатнїйші уряди польської держави потвердили присягою 

Зборівський договір; в третє, щоби чотири знаТНlиші 

пани: Вишневецький, Конецьпольський, Любомирський і ко

ронний ~БОЗНИIІ Калиновський. були закладниками супо

кою і жили в своїх українських добрах без двірнї і аси

стенциї; в четверте. щоби український нарід не терпів НЇя

кого гнобленя від панів духовних і сьвіт ських. 

ее домаганє викликало незвичайне :~ворушенє як 

в сенатї. так і між послами. Адам Кисїль почав був дока

зувати, що Поляки ДЇЙСНО 060вязані знищити унїю і пред

ставляв, що тодї Й самі православні будуть піддержувати 

Річ Посполиту. Та заява Кисїля ще сильнїйwе зворушила 
Поляків. Вони закричали: "Як lюзел не стане бараном, так 
і схизматик не буде щирим оборонцем католиків і шля

хотських вільностиИ. бо єсть одної віри з бунтівниками 

хлопами. Як! для схизматиків. для дурного хлопства не 
позваляти шляхтї вірити, як приказує Дух сьвятий, а най 

вірить. - як приписує пяна, божевільна голова Хмель

ницького! Ось який появи в ся доктор чортівеької академії, 

хлоп, недавно випущений на волю! Хоче відобрати Поля
кам віру сьвяту! Ім не до вподоби слово. "унїя", а нам 
не подобає ся слово "схизма". Най відречуть ся від своєї 

нерозумної схизматицької науки. Най злучать ся з захід

ною Церквою і назвуть ся правовірними". 

Такий був голос цїлої католицької і шляхотської Польщі 
тогочасної. Домаганє Українцїв, щоби знищити унїю, 
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зачепило реліrійну струну польського сеРI1Я. Грудня 24-го 
рішено 'ОАНоголосно війну. Постановлено зібрати поспо
лите рушенв і наложити часову данину МЯ плати правиль-
ному війську. ' 

Мимо того КОЗёЩЬкі депутати дістали шляхотство. 
Неприязні зачіпки, невдачні МЯ козаків, розпочали ся 

в лютні 1651 р.1) , 

Тнмчасом ціла ПОЛЬJgа узброїла ся. Папський лєrат 
привіз королеви пеРВОСЬВЯJgеницьке благословенв, мантию 
і посьвячений меч, а королевій золоту рожу. Тим не 30-

всім був вдоволений король, тому що папа не ПРИСJ\ав 
йому гроший, КОТРIlX він просив; але коли король опо
вістив, 1,1&0 сьвятиА отець благословить тих, що виправля
ють ся на війну і посилав відпущенв гріхів, то се сильно 
заохотило Поляків. Король назначив місце збірне під Со
калем і прибув там у маю. 

у козаків була також релїrійна понука. Ао них при
їхав з Грециі коринтський митрополит Йоасаф. Він при
пняв Хмельницькому меч, посьвячений на самім гробі 
ГОСПОАНім. Сам царгородський патриярх прислав Хмель
ницькому грамоту, в котрій похваляв війну, підняту ПРОТИ 

ворогів православя. Та війська сего року було у Хмель
ницького менше, як перше. За ним вже менше було тої 
моральної сили, яку він перше мав в очах народу; ХЛОПИ 
почали недовіряти йому за потакуванв панам, за казнь 
бунтівників. Союз з Татарами не по нутру був народови, 
тому Jgo сї союзники, вступаючи в украінську землю під 

проводом дружби, уводили в ПОЛОН жінки й діти. Многі 
ревстрові КОЗlaКИ, користуючи ся своіми правами, ОХОТ

нійше хотїлиб іти на Турків. Були навіть такі, хоч неба
гато, котрі предкладали своі услуги Полякам. Крім того 
Хмельницький мав повід побоювати ся нападу литовського 
війська і був приневолений лишити часть війська на пів

нічній границї, чим розривав свої сили. 

І) Коронний обозннА гетьман Калиновський в місточку Краснім 

напав неСПОАЇвано на пслковника Аанила Нечая і розбив його. Сам 
Нечай поляг у битві. Зараз потім Калиновс'Ький збурив кіАька по
Аільських г6РОАЇв, але сам втерпів неВАачу пї.- Винницею проти пол
ковника Богуна, котрий велів у леАЇ ріки Бога прорубати полонки 

і покрити соломою. Поляки кинули ся иа ліА і багато іх ПОТОНУ.\о. 
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Хмельницький довго вижидав хана і дав час зібрати ся 

своїм неприятелям. Посунувши ся на Волинь, він стояв під 

Збаражем і не відважував .ся сам нападати на короля; 

а тимчасом в його станї повстаЛIІ пошести, так що козаки 

вивезли одного Чі\СУ із свого стану двістї шістьдесять возів 

ІЗ слабими й мерцями. 

Постоявши кілька НСДЇЛІ, під Сокалем, Поляки пере

несли свій стан над ріку Стир і вибрали просторе поле 
під Берестечком. Хмельницький, все ще ожидав хана і про

пустив ПРllгідний час напаст" на ворога, коли Поляки про

хl)дили БОЛОТНИСТИ:\1ІІ місцями і переправляли ся через 

ріку Стир. Іслам-Гирей прибув на остапку з своєю ордою, 

та сим разом КРІІМСЬКИЙ хан ішов на війну нерадо а тілько 

на приказ турецького султана. Йому невигідно було на
рушати Зборівський договір; він бажав навпаки іти вій

ною на Москву, з котрою Хмельницький йому в досаду 

жив дружно. Між татарськими беям" були вороги, нези

чливі Хмельницькому. І) Червця 19-го (29. нов. стилю) по

я~шли ся козаки і Татари перед польським військом. Дня 

20-го червця, о другій годинї пополуднї почала ся битва 

і нараз хан стрімголов кинув ся на втеки; за ним побігли 

всї його мурзи і беї. Сей побіг так І10разив усїх Татар, 
що вони, хоч не прослїдовані, покидали в заголобі свої 
арби (рід возів) з жінками і дїтьми, слабих а навіт мерцїв, 

против алькоранови, що забороняв лишати правовірних 

без r:OXOPOHY. Хмельницький поручив начальство полков
никови Джеджаликови, а сам пігнав за ханом, думаючи 

спинити його. Хан затримав ся в три верстви від боє

вища і сказав до ХмеЛНIІЦЬКОГО; "На нас всїх напав пе
реляк. Татари не будуть бити ся. Лиши ся зо мною, по

думаємо. Завтра я пішлю своїх людин помагати козакам". 
Та замісць сего він на другий день вирушив до Вишнівця 
і попровадив за собою Хмельницького. Писар Виговський 

поїхав просити хана, щоби визволив Хмельницького; хан 

і його задержав. Таким способом гетьман з писарем опи

НИМІ ся В полонї У хана. 

1) Перед З.\укою ::І Хме.\ьницьким 1с.\аМ - Гирии rюси.ШВ дО 
ПОАЬСЬКОГО коро.\я тайне посо.\ьство; невідомий ЙОГО зміст: опісля 

підозріва.ш. ЩО тоді дано обіцянку зрадити козаків. 
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Поляки заняли все поле, де стояли Татари і стали 
перти козаків. Джеджалик хоробро відбивав напір і від

ступив· до ріки Пляшової. Тут козаки збили свої вози 
в чотирокутник: З трех сторін зробили окопи, а з четвертої 

велике болото захищало їх табор. Десять днїв видержу

вали вони неприятельський огонь, вступали з Поляками 

в пересправи, але годили ся :і ними миритись тілько на 

підставі умов Зборівського договору. Поляки відай сего 
не хотїли і домагали ся повної покірности. Між тим в україн

ськім станї почан ся нелад і :іамішанє. Начальство перей

шло від Джеджалика на полковника Богуна. Між хлопами 

на сходинах стали обігати такі речи: Татари пустошать 

наш край; видаймо королеви нашу старшину. і будемо 

свобідні. Богун, почув про сї розправи і задумав зробити 

на березї греблю та втечи з козаками. В ночі з 28. на 

2Q. червця kО:іаки ЗВОЗИЛІІ на' болото во:ш. кожухи, ша

тра, контуші, мішки. сїдла. :lр06или три· греблї і почали 

втїкати віддїламн оден за другим. непостереж'но нї для 
Поляків. нї ДЛЯ ватаги хлопів У своїм станї. Ранком 29. 
чеl)ВНЯ коли почали снїдати, нара:і хтось :lаКРllчав: братцї, 

всї полковники вте~ли! По цїлій юрбі переы�г наглий 
страх; Беї КИНУЛИ ея в ростич : греблї не видсржаМI і люди 

стаЛі: ТОНУТІІ. Хлопи метали ся в ріжні сторони і в на

товп! стрімголов кидали ся в ріку. Поляки довго не дога

дували ся в чім дїло і аж по якімсь часї кинули ся в ко

:Jацький табор і стали добивати втїкачів. Митрополит Йоа
саф задt:ржував утїкачів та ЯКИЙСЬ польський ШЛЯХТlIЧ 

убив ЙОГО. Королеви принесли 1І0Г() ри:ш і посьвяче

НИЙ меч. 

По РО:ібитю КО:іацького табору, коро.\ь розпустив 

посполите рушен€ і відїхав у столицю, а праВI1.\ьне (інакше 

кварцяне) військо КІІНУЛО ся в Україну НИЩИПІ кt)зацтво, 

як Поляки надїЯЛИСІ>. 

Хан передержав Хмельницького до кінця липня під 
Вишнівцем і пустив. мабуть ВЗЯВШІІ R його гроші яко 

окуп, ЯК про ее звіщаюТІ> польські жерела. Хме.\ьницькиЙ 

по своїм ВИ:іволеню поїхап просто на Вкраїну і прибувши 

вмісточко Паволоч пив три днї і тl)и ночи без УПИНУ. Тут 
стал..и сходити ся до ЙОГО полковники з останками РО:і

бllТИХ своїх полків. Та НЇКОЛІІ не :Іаявив ХмеЛЬНЩl.ЬКИЙ 
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такої притомности духа, такої мужности, невсипучої дїяль

ности й СИЛИ волї, як В тім страшиім часї. Нарід вору
шив ся, винуватив його. В наРОАЇ було багато невдово
лених за давне потакуванє панам; сеРАИЛИ ся на його 

і за союз з Татарами, що нищили край. В ріжних місцях 
були ворохобні сходини, на котрих АУМалн вибирати іншого 

гетьмана. Хмельницький на Масловім бродї явив ся переА 
наРОАНИМ збором, втихомирив юрбу, впевняв її, що не 

все ще втрачено, що справн поправлять ся; збирав, зао

хочував нарі.ц, доповняв полки, зносив ся знов з ханом, 

котрий обіцяв знов помогти Украінї. В· тім часї Хмель
ницькнй дальше зносив ся з московською управою; до 

ЙОГО ненастанно ЇЗАИЛИ ріжні ПОАячі (писарі) і дїти бояр
ські; всїм він ,говорив одно й те саме бажан є своє всту

пити пі.ц високу руку православного государя. Та заразом 
від і грозив Москві, і говорив, що як цар не прийме його 
під свою руку, то козаки нехотя пійдуть з Поляками 

і Кримцями на московське государство. В хвилях, коли 
гетьман, що любив випити, був пі.ц охотою, говорив він 

різко: "Я до Москалів з щирим серцем, а вони з мене 
насьмівають ся. Піду і збурю Московщину, гірше Польщі!" 

В тім то часї, на АИВО Полякам, Хмельницький знов 
'оженив СЯ: третя жінка його була Ганна Золотаренко; 
брата єї настановлено нїжинським полковником. І) 

Український нарі.ц мимо понесених ударів і нових зма
гань ворогів, щоби його покорити, здавав ся готовим 
лучче згинути, як повернути в давне пWаньство. Ко

зацькі полки скоро наповняли ся новими охотниками ; 
населенцї загалом зброїли ся задля недостачі збруї, ко
сами і ножами. 

Польське військо вступило в Украіну і зустріло силь
ний і ОАНосеРАНИЙ опір. Населенцї НИIJ&ИЛИ засоби, палили 
власні АОМИ, ненастанно напцали на Поликів віМільними 
ватагами, віАбирали в них вози, коні, псували АОРОГИ, ло
мали мости. Польському війську почало неставати живности. 
Коли в Паволочі вмер ненційно найлучший з ПОЛЬСЬКИХ 

') Після ОАИИХ вістиА АРУГУ ікіику вбив єі сии Тиміш, після інших 
він сам, після третих - віи Аізиав ся про єі смерть в маю 1651 р. 
і тужив. 
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полковод!!їв. €peMa Вишневецький, Поляки прийшли 1З-го 
серпня під місточко Т рилїси. Козаки, що там засїли 
під начальством хороброго сотника Олександренка, разом 

з населен!!ями місточка боронили ся до останка і всї згинули: 

жінки дерли ся рядом з мужиками і одна жінка вбила косою 

полковника Штравса. Поляки за сей опір так розлютили ся, 
що розсїявши ся по сусідних хуторах, убивали всіх Укра
інців, не милуючи навіть хлопят при груди. За то з свого 

боку Украін!!і з особливою нелю~скостю мучили піЙманих. 
Поляків і Німців, що служили в польськім війську. При
вівши полонених 'денебудь у ліс або пропасть, ВОНИ спершу 
для наРУГIІ гостили іх ВІІНОМ і Me~OM. вели :і ними при
язну розмову, а потім Пl)околюваЛI1 їх рожнами. здирали 

:1 живих скіру і таке інше. 

З північної сторони звалила ся на Вкраїну друга во
єнна сила начаЛЬНlIК литовського BiitCbKa' Ради вил післав 
віддїл ПРОТИ чернигівського полку. котрому ХмеЛЬНИЦЬКlIЙ 

поручав стерегти границї. Задля недбальства чернигів
ського полковника Небаби козаків поразили. Ради вил за
няв Чернигів, а потім в останних днях липця' підступи в 
під Киів. Київський полковник Жданович виf\шов з міста 

в надП напасти на ЛІІТОВЦЇВ, КOJ\И ті будуть У Києві. ЛІІ
тов!!і заняли город б-го серпня; козаки з двох боків: су; 

ходолом від Либедї і на суднах по Днїпрі, стали збли
жати ся до города. Тут київські міщани самі запалили 

город, щоби викликати R литовськім війську замішанє 
і тим способом помогти козакам, що на його нападали. 

Та КОРСУНСЬКІІЙ полковник Мозира не послухав Ждано
вича. почав давати не в пору огнем знаки ПЛІІВУЧИМ по 

Днїпрі і тим попсував намір Ждановича. Вони не могли 
напасти несподівано на ЛИТОВЦЇВ і СЇ відперли напад. Київ 
сильно втерпів від пожару. Після того Ради вил порозу
мів ся з Потоцьким. і оба Bif\cbKa, після умови уложеноі 
між іх проводщ>ами, з двох противних кін!!ів, : .. іЙшли ся 
при кінцї серпня під Білою Церквою, ко.\() котрої нахо

див ся ХмеЛЬНИЦЮfіі з своїм військом. 

Хмельницкий предложин I\1Щ). Положенєкозаків було 

сумне. Та ПОЛЯКИ баЧIІЛИ з одного боку розпуку україн

ського наIЮДУ. спосібноJ'O нt'сти боротьбу на житє або 
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смерть, з другого клопотались живностю. Тому-то польські 
проводирі годили ся на мир і вислали для переговорів 

з гетьманом і старшиною комісаром Адама Кисїля з това
варишами в білоцерківський замок. 

Нарід дізнав ся, що ходить про обмеженє козацтва 

j про звуженє границь козацької землі. Ватага зібрала ся 

під замком. Розлягали ся гнївні крики: "Ти, гетьмане, ве
деш трактати з Ляхами і нас покидаєш, себе самого 

і старшину спасаєш, а нас знати не хочеш, віддаєш нас 

під палки, батоги, на коли та на шибеницї' Нї, перше нїм 
до сего дійдеш - /і ти положиш голову, і нї оден Лях 

відтіля живим не втече!" Вони хотїли піймати і вбити ко
місарів. Хмельmtцький не налякав ся, вийшов до ватаги, 

що грозила йому шаблями і . киями, вговорював ЇЇ, пред

ставляв, що послів чіпати не можна, і на останку власно

ручно положив своєю булавою кількох сьміливих, що ви

сунулись вперед.l) 

Рішучість Хмельницького і вплив, який він усе ще 
мав, мимо розладу з народними домаганями, удержали 

нарід на час від дальшого вибуху. Переговори тягнули ся 

не оден день. Хмельницький посилав то оден то другий 

додаток; тимчасом козаки нападали на польське військо: 
гетьман вимавляв c~, що ее дїє ся не по його бажаню. 

Хмельницькому грозила небезпека з обох боків. Він не рі
шив ся вступати в рішучий запеклий бій, не надїючи ся 

виграти побіди, не рішав ся ізаключити .мира, тому що 

народна ватага, здає ся, готова була роздерти його за те. 

Так минув час до шіснайцятого вересня. 

В тім часї появило ся морове повітре, як у польськім 

так і козацькім війську,- Ся обставина прискорила заклю
ченє мира. Після договору, названого в істориї від місця, 

де його уложено, Білоцерківським, лишило ся Хмельниць
кому замісць трех воєводств в границях козацької обширі 

тілько одно воєводство; відповідно до сего звуженя гра

ниць число реєстрового війська зменшено до двайцяти 

') Кисіль їдучи з товаришами через ряди українського війська 
кричав: - Друзі мої, ми не Ляхи; Я Русин, мої кости такіж руські, 

як і ваші! "Твої руські кости обросли ПОЛЬСЬКИlll мясом '" - віАПО
віл І! ЙОМУ козаки. 



- 296-
• 

тисяч. ШАяхта ВСТУПИАа в свої добра з давни ми правами; 
жиди також мог АИ всюди ЖИТИ. 

По укінченю договору, ХмеАЬНИЦЬКИЙ відвідав своїх. 
побідників і піСАЯ признаня самих ПОАЬСЬКИХ істориків, 
ЙОГО ХОТЇАИ строїти, та він догадав ся, не· пив поданого 

вина і втїк до свого стану. 

Само собою розуміє ся, що такий мир не міг у дер
жати ся довго. НасеАенцї Украіни не баЖаАИ qути в під
даньстві панськім і ВТЇКаАИ юрбою в московське госу дар
ство на схободи. Вже в давнїйших часах відБУВаАИ ся такі 
пересеАеня і ПОЯВИАИ СЯ САободи ОКОАО Рильська, Путивля, 
БіАгорода. В сїм роцї ще в більшім розмірі відбувало ся 

переСеАенє. Перший ПРИКАад дали Волинцї. Козаки по
вставшого острожського полку під проводом Івана Дзин
ковського ОСНУВаАИ за дозволом царським на березї ріки 

Тихої Сосни Острогожск і перенеСАИ з собою весь ко
зацький устрій. Таким способом явив ся перший САобід
ський полк. За ними - Українцї стали переселяти ся у ве
Аикім ЧИСАЇ в південні вільні степи московського гос)' дар
ства· з берегів Днїстра, Бога й інших місць. Вони палили 

свої хати і гум на,. щоби не дістали ся ворогам, складали 

на вози свої достатки і випраВАЯЛИ ся великими ватагами 
ГАЯДЇти нової України, де би не було нї Ляхів, нї Жидів. 
ВіЦЇАИ польського війська заСТУПаАИ їм дорогу; Українці 

проБИВаАИ ся з оружем а навіть з пушками на нові оселі. 

Тодї менше, як в пів року появили СЯ В пограничних сто

ронах многі українські САободи, з котрих деякі дали по

чин значнии городам: так основані Суми, Короча, Біло
ПОАЄ, Ахтирка, Лебедин, Харків і інші. ПосеАенцї виби

РаАИ місця скіАЬКО можна безпечні, і тому по більшій части 
БАИЗЬКО болот, що берегли від ненадїйних татарських 

нападів. 

По укінченю реєстрованя литовське військо війшло 
в чернигівське воєводство, а часть коронного прИЙШАа на 

АЇВИЙ берег Днїпра, щоби не пускати переселенцїв у мос

ковське государство. Сам ХМеАЬНИЦЬКИЙ своїм унїверсалом 
заборонював народови дальшого ВИСеАеня і строго при

казував панів САухати тим, що не війшли в реєстер. 

Та український нарід не думав САухати панів. Весною 
1652 р. вся Україна пламеНЇАа. По Бозї і Днїстрі поселенці 
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КИA8Jl.И свої оселі, скривали ся в печерах і лісах, творили 
шайки, напцали на Поляків. На правім боці український 
шляхтич Хмелецький збирав і заохочував невдоволених 
як проти Поляків, так і проти свого гетьмана. На лівім -
збирав ополченє бувший корсунський- полковник Мозира. 
котрого відпустив Хмельницький. В миргородськім полку 
полковник Г лцкий пристав до нароАНОЇ змови проти роз
ставлених польських жовнірів і в 4ень сьвятого воскресеня 
всіх ЇХ поубивали. Такуж різню вчинили між ЛИТОВЦЯМИ 
коло Мг лина і Стародуба. Коло Лубен ворохобні ХЛОПИ 
зложили з гетьмаиьства Хмельницького і вибрали якогось 
Бугая своім проводи рем. 

Хмельницький не був безпечний у власнім Чигирині. 
Попавша в розпуку наро.цна ГРОМаАа готова була зва
лити ся на його і вбити. Гетьмана всюди почали нази
вати зрцником, що продав Ляхам Україну. В такім поло
женю Хмельницький позволив записувати ся в реєстр 
більше означеного числа. Польський воєвода Калинов
ський дорікав йому за те. Хмельницький обясняв, що роз
порядив так на користь самих Поляків, тому що інакше 
годі нарід погамувати. 

На домаганє короля Хмельницький однако підписав 
смертний засуд Глцкому, Хмелецькому і Мозирі; ім від
тяли голови. Крім тих жертв ще деяких укарано смертю. 
Та скоро після того обставини змінили ся так, що Хмель
ницький знов став ОАНостайно з народом. 

Момавський господар Лупула обіцяв в 1650 р. дочку 
СВОЮ Домну Розанду за жінку Тимошеви Х"елЬНИЦЬКОМУ. 
та звиняючи ся молодостю дівчини, просив відроченя иа 

оден рік. Потім він не тілько не хотів сповнити даної 
обіцянки, а ще й тайно шкодив Хмельницьому в часі другої 
війни Хмельницького з Поляками. В 1652 р. ХмеЛьницький 
пригцував господареви ЙОГО обіцянку і вИСЛаВ свого сина 
з козаками на гранИЦі Момавщини, заявляючи тим, що 
господар буде приневолений сповнити обіцянку з конеч
ности, як не додержить даного слова добровільно. 

Після запевне ня польських істериків Лупула звістив 
про грозяче йому насильство ПРОВОАНра польського вій

ська Калиновського, а Калиновський розло.ив своє військо 
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над рікою Богом і загадав відсїчи дорогу синови Хмель
ницького, що йшов у Молдавщину. 

Гетьман Хмельницький упередив Калиновського пись
мом, просив не займати Тимоша і відступити з дороги, 

позаяк Тиміш іде женити ся і не має нїяких неприязних 
намірів проти Поляків, інакше не ручив, щоби· весільні бо
яри, як він називав козаків, не завели бучі і не вийшлоб 

нарушенє мира. Та Калиновський на лихо Хмельницькому 
навмисне поступив проти його остороги і сам напав на 

Тимоша Хмельницького, котрий ішов не тілько з сильним 
козацьким військом, але й в товаристві татарського Карача

мурзи з його ордою. Підчас нападу українські хлопи, що 

були на роботї в польськім таборі, умисно запалили сїно; 

повстав пожар... Козаки і Татари приперли Поляків і зо
всім побили. Калиновський поляг у битві. Поляки втїкали 

на всї сторони, козаки і тамошні хлопи· гнали ся за ними, 

не слухали нїякої просьби о помилуванє і без милосердя 

убивали, примовляючи: "Ось вам за унїю! ОСЬ вам за 
Берестечко! ось вам за ваші данини!" і т. п. Усе польське 
військо двайцятьтисячне згинуло в сїй знатній битві, про

званій від урочища, де вона відбувала. ся, Батогською. 

Удар, котрий понесли Пол~ки, не був лекший від кор

сунського. Тишіш Хмельницький щасливо добив ся гра
ниць Молдавщини, на просьбу господаря лишив усе вій
сько своє на границї, сам приїхав у Яси і звінчав ся 
з молдавською принцесою. 

Таким способом недавно заключений мир, тяжкий для 
Хмельницького, нарушили самі· Поляки. Жовнїрів, що сто
яли в інших місцях, без проволоки вигнано. 

Хмельницький звістив короля про ее, що стало ся 
під Батогом, доказував, що виною всего Калиновський, 

а про своїх козаків так висловив ся: "Простїть їм, ваша 

милість, коли вони, яко люди веселі, далеко посунули свою 

відвагу". В Польщі се приняли за насьмішку. 
Польща не мала війська і з конечности була прине

волена відложити війну до слїдуючого року. Весною 1653 р. 
ПОЛЬСький воєвода Чарнецький вдер ся у Браславщину 

берегом Бога і нищив села та місточка: Поляки різали 
населенцїв без ріжницї. Після вислову їх зеМЛЯКа не ми

лували нї гарної дївчини, нї бремінної жінки, нї немовлят. 
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Хоробрий .винницький полковник Богун здержав сей вар
варський напад і прогнав Чарнецького. 

Потім зібрало ся велике поАьське військо під Глиня

нами, з наміром іти в Україну і :ЮВСЇм її збурити; мім тим 

війна розпочинала ся і в другім краю, в Молдавщинї. Там 

між Лупулою, тестем Тимоша Хмельницького, і Степаном 
Бурдуцом, що купив собі в Царгородї право н'а госпо· 
дарство, точила ся боротьба. Тиміш з козаками боронив 

Тt:'стя; Угри і Поляки подали поміч ворогови його з непри

ХИЛl,НОСТИ, щоби свояк і союзник Хмельницького володів 

Молдавщиною . 
. Гетьман Хмельницький звернув ся знов до царя Олексїя 

Михайловича, просив приняти його з КО:-іаками під свою 
руку. Цар на сей раз хоч все ще не годив ся, однак від

повін. що приймає на себе посередництво помирити поль

ського короля з Хмельницьким . 
. .Дня 20. липця приїхав до Польщі царський посол бо

ярин Ріпнин-Оболенський з товаришами, пригадав давне 

Домаганє, щоб покарати тих, що робили похибки в цар

ськім титулї і заявив, що цар простить винуватим, як По
ляки :~ свого боку ІЮМИРЯТЬ ся З Хмельницьким на основі 

Зпnрівського договору і знищать унїю. 

Пани на се відпові.\lI, що годї знищити унїю, що ее 
домаганє булоб подібне ДО сего, як би Поляки домагали ся 
:іНИ1,ЦИПf в московськім государстві грецьку віру, що грець

ко:; ніри нїколи не прослїдували в Польщі, а з Хмельниць
ким вони не будуть мирити ся не тілько на основі Збо

рівського, а навіть і Білоцерківського договору, а доведуть 

козаt\ів до такого положеня, в якім вони знаходили ея 

пеРt'Д почином межиусобицї. 

Тодї московський посол сказав, що як так, то цар 

1It:' буде більше посилати послів у Польщу, а каже писати 
ПРІ) КJ-mвди Іюльські і про нарушенє мирного договору 

:і ()()ку' Поляків У всї сусїдні держави і буде стояти за пра

нославну віру, :~a сьвяті Божі церкви і за свою честь, як 

йому Бо[' поможе! 

Поляки думали, що Хмельницький піде з військом 

на lІоміч CIIH0811, котрий був уприкрім ПQложеню в Мол
д<lВJЦIIHЇ. і посунули ся :і військом на Поділє до Камемця. 
Корnль проводив військом. Поляки надїяли ся перерізати 
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АОРОГУ ХМеАЬННЦЬКОМУ, котрнй збнрав ся йтн в Молдав
щину на вЇАсіч сина; виправляючи ся в похід він авісТIІВ 

царя, що Поляки йдуть на наругу віри і сьвят их церков 
і Аодав: "Турецький цар прислав до них в табор у Бірки 
свого післанця і закликає іх до себе в підданьство. Коли, 
ваша царська милість, не змилуєш ся над православню,!и 

християнами і не приймеш нас під свою високу руку. то 
іновірці підібють нас і ми будемо чинити іх 'волю. А з поль

ським королем у нас миру не буде нізащо". 

Тесть Тимоша, Лупула, втік з Молдавщини, а Тиміш 
з тещею запер ся в сучавськім замку. З Тимошем були 
козаки. ВеАиченне військо зложене з Волохів, Молдаван, 
сторонників Степана Бурдуца, Угрів і Поляків осадило Су
чаву. Обложенці хоробро відбивали ся, вижидаючи від
січи від Хмельницького. Та одного разу скалка розбитого 
кулею дерева ранила в ногу Тимоша; рана прокинула ся 
в І'аНІ'рену; Тиміш умер. Козацький полковник Федоренко 
якийсь час ще вЇАбивав ся, та голод принудив його під

дати твердиню. Козаки вийшли 9-го жовтня з сучавськоі 
твердині, вимовивши собі вільний перехід в Украіну ~i тїлом 

Тимоша Хмельницького. Богдан Хмельницький стріти в на 
дорозі тіло сина, велів везти його на похорон у Чигирин, 
а сам пішов на Поляків. ' 

Ао його прилучив ся тоді кримський хан. По.\яки 
вважаючи себе витязями Татар під Берестечком, перестали 
ханови платити суму, постановлену під Зборовом. Хана ви 

забагло ся привернути собі сей дохід. 

Вороги стрітили ся на березі Аністра під Жванцем. 
в пятьнайцять верстов від Каменця, проти Хотина. Була 

вже пізна осінь. Положенє Поляків було сумне. Військо 
іх зложене з непривиклих до воєнноі служби жовнірів 

розбігало ся. Та хан глядів тілько своєі користи і пред
ложив Полякам мир з умовою, коли йому заплатять одно
разово сто тисяч червінців, а потім стануть платитн що

річно на основі Зборівського договору і в додаток дадуть 
Татарам право в повороті брати в польських краях полону" 
скілько ім схоче ся. 

Хоч як диким здавало ся останнє домаганє, то По
ляки згодили ся і на те, вимовнивши собі тілько усл.івє, 
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щоби Татари брали в полон· протягом сорок днів тілько 
Украінців, а не займали Поляків. 

Ханський визир умовив ся з Поляками і в тім, що 
з того часу хан .відступить від козаків, та тепер просив, 

щоби для ока обіцяли ім потвердити Зборівський дого

вір, щоби не роздратувати козацьку ватагу ; опісля ж хан 
сам обіцяв помагати -Полякам усмирити козаків. 

Хмельницький дізнав ся про се тайне услівє, просив 

хана, -щоби не покидав його - все було на дармо. Союз 
з Поляками після міркованя хана був вигіднійший, як 

з козаками. Хмельницькому не можливо було відважити ся 

в даній хвилї на борбу разом і з Поляками і з Татарами. 
Він був приневолений мовчати. Одна надія в його лишила ся 
тодї на московського царя. Король забрав ся 16-го гру
дня j :іа H~M розі йшло ся польське військо. Опісля Татари 
на основі умови, страшно пустошили Украіну аж до са

мого Люблина. Однако й Поляки не уйшли кари за со
ромний логовір з xaJ{oM, котрим вони, все пишяючись сла
вою вільного народу, спасли себе від прикрої для них ко

нечности лишити волю українському народови: Татари, не 
розбирали своїх жертв і палили шляхотські доми та за

бра.\и в полон багато шляхти, мужчин і жінок. 

Тимчасом по рішучій відповіди, котру дали пани мос

ковському послови, князеви Ріпнинови-Оболенському, мос

ковська управи приступила на останку до рішучого діла. 

Приглядати ся тому, що діяло ся в сусідстві, дальше 
не було можна; грозила небезпека, що козаки віддадуть ся 

Туреччинї і разом з кримськими Татарами стануть пусто
шити краї московського государства. 

Справа була первостепенної ваги.і цар Олексій Ми
хайлович скликав 1-го жовтня 165З р. земський збір усїх 

урядів московського государства в ГраН0 витій пататї. 

Думний дяк (секретар) виложив цілу справу о про
пусках в царськім титулї, про безчесні книги, про се, як 

гетьман Богдан Хмельницький кілька лїт просив госу.царя 
приняти його під державну руку, про се, як цар предкла

дав Полякам прощенє винуватим обиди царської чести з тим 
услівєм, щоби Поляки знищили унію і переЄlали прослі
дувати православну віру, і як Поляки відкинули сю предлогу. 
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На останку звіщав, що турецький цар призиває козаків 
під свою власть. 

ВЇАтак відбирано відповідь на питанє: чи приймати 

гетьмана БОГАана Хмельннцького з усїм військом запорож
ським під царську руку? 

Бояри подали таку думку: Ян-Казимир при виборі на, 

короля присягав берегти і хоронити всїх християн, коТ(НlХ 

віра відмінна від римсько-католицької, не гнобити нїкого 

за віру 14 іншим сего не дозваляти, а як своєї ПРIfСЯГИ 
не додержить, то в такім случаю його піддані увільняють ся 

від вірности і послуху. Король Ян· Казимир своєї присяги 
не додержав; повстав на православну християнську віру, 

збурив багато церков, замінив в унїятські. Отже гетьман 

Хмельницкиl4 і все військо ~апорожське, по нарушl'НЮ 
королівської присяги - вільні люди: від своєї ПІ)ИСЯГИ 

свобідні. А тому, щоби не допустити їх віддати ся в l1ід

даньство турецькому султаНОЮI або кримському ханоан, 

треба прнняти гетьмана Богдана Хмельницького з Ц'ІЛИМ 
віl4ськом запорожсы\мM з усїма городами і землями l1ід 
високу государеву руку. 

Гості і торгові люди обіцяли давати під могу в буду

чіl4 війнї; службові люди обіцяли, бити ся проти поль

ського короля, не жалуючи голов сво'іх і вмирати :іа честь 

свого государя. Патриярх' і все духовенсьтво блаГОСЛОВlIЛl1 
государя і вС'ю його державу та сказали, що вони будуть 

молити Бога, Пресьвяту Богородицю і всїх сьвятих n по
міч іпобіду. 

По такім земсьКІМ присудї цар післав у Переяслав 

боярина Бутурлина, окольничого (урядника, що доглядав 
границь і рішав граничні СПОРИ) Алферєва і думного Дяка 
Лопухин(!., приняти Україну під високу царську руку. СЇ 

посли прибули на місце 31-го грудня 1653 року. Гостиil 
з приналежною шаною приняв псреяславськиі'j полковник 

Павло Тетера. 

Дня 1-го сїчня прибув гетьман у Переяслав. Зїхали ся 

всї полковники, старшина і багато козаків. Січня В-го, 
після попередньої тайної наради з старшиною, о l1-ій го

динї в ранцї, вийшов гетьман на майдан, де зібрала ся 

rенеральна рада. 
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Гетьман говорив: 
"Панове полковники, осаули, сотники, все військо за

порожське! Бог визволив нас із рук ворогів нашого східного 
православя, що хотїли викорінити нас так, щоби й імя 

українське не згадувало ся в нашій землї. Та нам годі 

дальше жити без государя. Ми зібрали сегодня явну цї

лому народови раду, щоби ви вибрали з чотирох государів 

одного. Перший цар турецький, котрий багато разів за
прошував нас під свою власть; - другий хан кримський; 

третїй - король польський; четвертий - православний 

Великої Руси, цар східний. Турецький цар бисурман, і самі 
знаєте, яке гнобленє терплять брати наші християни від 

невірних. Кримський хан тож бисурман. Ми з конечности 
завязали з ним були дружбу і через те зазнали тяжкого 

лиха, полону і немилосердного проливу крови християн

ської. Про гнобленє польських панів і згадувати нїчого 

самі знаєте, що вони вважали жида і собаку лучче як на

шого брата-християнина. А православний християнський 

цар східний одного з нами східного благочестя; ми з пра

вославєм Великої Руси єдно тїло Церкви, що має голо
вою Ісуса Христа. Сей великий цар християнський змилу

вав ся над тяжкою зневагою православної Церкви в Українї, 

не погордував нашими ше.стилїтними просьбами, склонив 

до нас милостиве своє царське серце і прислав до нас 

ближнїх людий З царською милостю. Полюбім його щиро. 

Крім царської високої руки, ми не найдемо затишнїЙшого 

пристановищ,д; а буде хто з нами тепер не згідний, той 

куди хоче: вільна дорога". 

Розлягли ся поклики: "Хочемо під східного царя! 
лучче нам умерти в нашій благо~естивій вірі, як діста

вати ся ненавистникови Христовому, поганцеви". 

Тодї переяславський полковник почав обходити ко-
заків і питав ся: 

- Чи ВСЇ так ПI)Изволяєте? 

- Всї! відповіда.\и козаки . 
• ,Боже утверди, Боже укріпи, щоби ми на ВІКИ були 

згідні!" 

Прочитано услівя нового договору. Змисл його був 
такий: цїла Україна, козацька земля (менше-більше в гра

ницях Зборівського договору, що займала нинїшні ('у-

12 М. Костомарів .Історик Украіни> 
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бернїі: полтавську, київську, чернигівску, більшу часть 

ВО.\І1НСЬКОЇ і подільської) прилучувала ся під іменем .,Малої 

Росиї" до московського государства, з правом зберегати 

свій власний суд. управу, вибір гетьмана вільними людьми, 

право сего останнього приймати послів і зносити ся з чу· 

жоземними государствами, незайманість ПJ..>ав шляхотсь· 

кого, духовного і міщанського стану. Данину цареви мають 

платити без вмішуваня московських поборцїв. Число ре· 

єстрових побіЛhшено на шістьдесять тисяч, але дозволю· 

вано мати і більше охочих козаків. 
Коли приходило присягати, гетьман і козацькі стар· 

шини домагали ся, щоби московські посли присягнули за 

свого государя так, як все робили польські королї при 

виборі на престіл. Та -московські посли уперли ся, по· 

кликуючи ся на те, що .. польскі королї невірні, несамо· 

властні, не бережуть своєї присяги, а слово государеве 

буває незмінне", і не присягнули. Коли опісля посли 

і стольники і стряпчі (надворні урядники царські), що 

з НИI\1И приїхали, :удали ся по містах, щоби привести на· 

селенцїв до присяги, українське духовеньство нерадо зго· 

лошувало ся поступати під власть московського государя. 

Сам митрополит Сильвестер Коссів, хоча й стрічав за го· 
родом московських послів. та у внутрі не був прихильний 

Москощцинї. Духовеньство не тілько не присягнуло, але 
й не згодило ся посилати до присяги шляхтичів, ЩО слу

жили при митрополитї Й інших духовних особах, монастир

ських слуг і ВЗагалї ~юдий з усїх дібр, приналежних цер

квам і монастирям. Духовеньство споглядало на Москалїв 

яко на нарід простий і навіть що до тожсамости своєї 

віри з московською воwи сумнївали ся. Декотрим навіть 

приходило на думку, що Москалї велять перехрещувати ся. 

Нарід присягав без опору, однак і не без недовірства: 
Українцї бояли ся, що Москалї стануть їх силувати до 
присвоєня московських звичаїв, заборонять носити чоботи 

й черевики, а велять одягати лаптї. Що до козацької стар· 

шини й українських шляхтичів, котрі пристали до козаків, 

то вони загалом, скріпивши серце, тілько з крайної нужди 

~іддавали ся під власть московського государя; в їх го
лові повстав ідеал самостійної держави української. Хмель

ницький вислав своїх послів, котрих принято з великою 
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шаною. Цар потвердив Переяславський договір і на основі 
тогож видано милостиву грамоту. І) 

Московська управа формально оповістила Польщі 

війну. Війна вибухла разом на Вкраїнї і в Литві. Весною 
1654 р. польське військо вступило на Поділє і почало ве

лику різню. Город Немирів знищено з накорінком. У ве

ликім каміннім погребі стовпило ся З.ООО людий; Поляки 

стали викурювати їх відтіля димом, обіцяли помилуванє, 

як видадуть старших. Та нїкого не видали і всї подушили 
ся від диму. Відси Поляки віддїлами розійшли ся ріжними 

дорогами і де тілько стрічали місточко, село, вигубляли 

там старого й малого, а оселї палили. Всюди Українцї 

боронили ся завзято косами, колами, колодами; всї рішили 

ся лучче згинути, як піддати ся Ляхам. На перший день 

Великодня вирізали Поляки 5.000 українського народу 

в місточку Муширівцї; і там Українцї не слухали нїяких 
напімнень і гинули в боротьбі до останньої каплї крови. 

Та козаки відбили Поляків від кріпких городів Браславля 
й Уманя і вони на час вийшли з України. 

В Литві справи повели <;я щасливо для Українцїв. 

Цар розіслав грамоту до всїх православних польського 

королївства і великого кня:іЇвства литовського, впевняв, 

що віддїлить ся від Поляків, обіцяв зберегти їх доми 
і достатки від воєнного :Jбуреня. В грамотї вговорювали 

праВОС.\авних, щоби вони обстригли на головах чуби, котрі 

носили після польського :Jвичаю; так багато ваги прикла

дали в Москві звеРХНИI\l признакам. Грамота ся ледво чи 

малА великий вплив; далеко більше помагало успіхам царя 
почутє єдиньства віри і самовіжа суплемінности. Могилїв, 

Полоцк, Витебск самі добровільно відчинили ворота і при

знали власть царя. С!'.10леньск держав ся твердше; але 
князь ТрубеЦhКИЙ і к'озаЦhКИЙ ІІОЛКОВНИК Золотаренко 
розбили 12-го серпня на голову кня:~я Радивила, що йшов 

на відсїч Смоленьска. Смоленьск держав ся ще до кінця 
вересня; на останку воєвода Пилип 'Обухович, бачивши, 
що нема помочи нізвідки, піддав город, вимовивши собі 

З залогою свобідний пропуск; 11ар вступив у СмолеНhСК 

І) В тім ЧilСЇ УКРilїIІСЬКI1Х IJOС.\ін IІI'IІЙМ'I.\І1 ЗШ"ilАhllO :і НС.\JfКОЮ 

ШilНОЮ ТОМУ, бо х()ТЇли УК()ilїНЦЇН, НКО He.\ilНl\O ВСТУ!lИlІlllИХ У lІід

даllЬСТВО, 1l(>ИIЦI!аТИ .\aCKaBI1~I ПОRОДЖL'JIt-;:ІI. 
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велїв замінити в православні церкви сї костели, котр 

Поляки переробили з церков. 

Тимчасом Поляки придбали собі союзників у Кримцях. 

Іслама-Гирея не було вже на сьвітї: одна Українка, взята 
в його гарем, отруїла його з пімсти за зраду єї вітчини. 

Новий хан Мехмет - Гирей, ненаВt\сник Московщини, за
ключив договір з Поляками. Зимою, в надії на помічні 
татарські сили, Поляки знов вдерли ся на Поділє і почали 

різати Украї»цїв. Місточко Буша перше дізнало їх пімсти. 
В сїм місточку, положенім на високій горі і гарно укріпленім, 

стовпило ся до 12.000 народу мужчин і жіно!<. Нїякі вгово

рюваня польських начальників Чарнецького і Лянск~рон

ського не вплинули на них, а коли на останку Поляки 

спустили воду із ставка і напал~ на слабе місце, Українцї 

вбачаючи, що нічого проти них не вчинять, самі запалили 

свої доми і стали вбивати оден. другого. Жінки кидали 

свої дїти в криницї і самі скакаJ\И за ними. Жінка убитого 

сотника Зависного сїла на бочку пороху, сказавши: "Не 
хочу по милім чоловікови дістати ся забавкою польським 

жовнїрам" і вилетїла в повітре. Сїмдесять жінок скрило ся 

з оружем недалеко від місточка в печері, закритій густою 

терниною. Полковник Целарий обіцяв їм житє і незай

маність майна, як вони вийдуть з печери; та жінки відпо

віли вистрілами. Целарий велїв спустити воду зжерела 

в печеру. Жінки всї потонули; нї одна не піддала ся. По 

збуреню Буші, Поляки виправили ся до інших місточок 

і сїл; всюди Українцї, мужчини й жінки, боронили ся до 

останка; всюди Поляки ·витинали їх, не милуючи нї старцїв, 

нї немовлят. В місточку Демівцї зробили страшну різню: 

там згинуло 14.000 українського народу .. Коронний гетьман 
писав до короля: "Гірко буде вашій милости слухати про 
знищенє вашої держави; та іншим способом годі при

боркати непогамовану хлопську злобу, котра досї тілько 

змагає ся". 

Вслїд за тим прибула Полякам на поміч кримська 
орда і вони разом з Татарами посунули ся дальше в глу
бину України. Полковник Богун відбив їх від Уманя. По
ляки з Татарами пішли на Хмельницького, котрий з боярами 
Бутурлином і Шереметєвом стояв під Білою Церквою. 

Взявши з собою Шереметєва, Хмельницький пішов на 
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зустріч неприятелеви. Коло села Бави зустріли ся непри

ятельські війська; показало ся, що в Хмельницького і Ше

реметєва війська було менше. Українцї відступили, але 

дуже хоробро і непохитно відбивали ся від Поляків і Татар, 

що їх прослїдували. І) Не відважуючи ся нападати на укра

їнський табор під Білою Церквою, Поляки знов пустили 

ся руйнувати українські села і місточка. 

Та зараз потім в 1655 р. Москалї осягнули великий 
успіх в Литві. Вони взяли Миньск, Ковно, на останку Вильно. 
Олексїй Михайлович вїхав у столицю Ягайлонів і велїв 
заіменувати себе великим князем литовським. Городи під

давали ся за городами, по більшій части без опору. Міщани 

й шляхтичі, що зберегли православє, а ще більше селяни 

гноблені панованєм шляхти, приймали Москалїв яко ви

звольників. У спіх був би ще певнїйший, як би московські 

люди вели війну з більшим погамованєм і не робили па

кости і насиля населенцям. 

В тім часї, коли вже цїла Литва була в руках москов
ського государя, Польщу заняли Шведи. Вже кілька лїт 

Хмельницький зносив ся з Шведами і понукував їх до 

союза проти Поляків. В 1652 р. разом з Хмельницьким 
змагав до сеї мети зрадник польський підканцлєр Радзє
йовський ; та поки панувала королева Христина, що волїла 
клясичну лїтературу і словесність як воєнну славу, трудно 

було впутати Шведів у війну. В 1654 р. вона відрекла ся 

престола: племянник і наслїдник єї Карло Х. обявив Польщі 

війну за те, що польський король присвоїв собі титул 

шведського короля. Лїтом 1655 р. він вступив до Польщі. 

Познань, а відтак Варшава - піддали ся без бою. Краків, 

котрого боронив Чарнецький, держав ся до 7-го жовтня 

та всеж піддав ся. Король Ян - Казимир утїк до Шлезка. 
В тім часї Хмельницький з Бутурлином посунули ся В Чер

вону Русь, розбили польське військо иід Городком і облягли 

Львів; та сей город, не зважаючи нї на які вговорюваня, 
не хотїв нарушити вірности Яну-Казимирови і присягнути 

Олексїєви Михайловичу. Між козацькими проводирами 

московськими боярами тодї вже заходили непорозуміня. 

І) Поле, Ае ее довело ся, одержало назву Дрижи-поле (поле 

дрожи на споминку ве.ликоі студени). 
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Хмельницький нїяким способом не позваляв брати Львова 
приступом. 

Тут прибув до Хмельницького 29-го жовтня післанець 

від Яна -Казимира, Станислав Любовицький, давний зна
комий Хмельницького, і привіз від свого короля письмо 

переповнене найобле:снїі%шими а навіть униженими комплі

ментами, хоч у Любовицького було тоді інше письмо до 

тат.ііРСЬКОГО хана, неприязне Хмельницькому. Бесіда з Лю
бовицьким У високім ступнї замітна так з оглядом на 

вдачу Хмельницького, як і що до духа часу. 

"Любий куме - сказав йому Хмельницький - зга
дайте, що ви нам обіцяли і що ми від вас одержали? Всі 
обіцянки ваші робили ви після науки єзуітів, котрі го

ворять: не слід держати слова, даного схизматикам. Ви 

називали нас хлопами, бимі нагайками, відбирали наші 

достатки, а коли ми, не стерпівши вашого гнобленя, вті

кали і покидали жінки наші і дїти, ви насилували жінок 

наших і палили бідні наші хати інодї разом' з дїтьми ..• 
садили на коли, в мішках кидали у воду, проявляли не

нависть до Українцїв і зневагу над Їх безсилєм; та що 
найбільш зневажливе, - ви насьмівали ся над вірою нашою, 

мучили сьвящеників наших. Стілько витерпіли ми від вас. 

стілько разів ви нас обманили, отже й приневолені були 

ми глядїти для пільги нашої долї такого способу, котрого 

нїяким робом не можна залишити. За пізно г лядїти помочи 

нашоХ! Пізно думати о примиреню козаків з Поляками!" 
люБовицы�нй,' підлещуючись Хмельницькому, став ко

ренити польську шляхту за те, ІЦО вона лишила короля 

свого в бідї і сказав: "Тепер король буде признавати 
шляхотними не тих, що ведуть дuвгий ряд r'енеаЛЬОr'ічний 

від дідів. а тих що виявлять поміч краєви. Забудьте .все, 
що минуло, поможіть помазанникови божому. Ви будете 

не козаками, а другами КОРОЛЇВСЬКИМИ. Вам дадуть досто

ін ьства, коронні добра, король вже не ПОЗВОЛИТЬ нарушувати 

спокою тим собакам, що тепер розбігли ся і покинули 

свого пана". 

"Пане посол, - сказав Хмельницький, поговоривши 

з козацькою старшиною, - сїдайте і слухайте, я вам 

скажу побрехеньку. В старовину жив у нас селянин, такий 
заможний, що всї завидували йому. В його був домашній 
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вуж, котрий нїкого не кусав. Господарі ставили йому мо

локо і він часто повзав ся між семєю. Раз дали хозяй
ському СИН0 ви молока; присунув ся вуж і став хлепати 

молоко; хлопчина вдарив вужа ложкою по голові, а вуж 

укусив його. Господар хотїв убити вужа; та вуж всунув 

голову в нору і господар відрубав йому тілько хвіст. 

Хлопчина вмер від укушеня. Вуж після того -не виходив 

з нори. З того часу господар став біднїти і удав ся до 

знахарів, щоби дізнати ся, яка тому причина. Йому відпо
віли: минувших лїт ти по людськи обходив ся з вужем 

і вуж приймав на себе всї нещастя, що тобі грозили, а тебе 

визволяв від них. Тепер, коли між вами настала вражда, 

вся недоля звернула ся на тебе; як хочеш давного добро

биту, помири ся з вужем. Господар став запрошувати вужа, 

щоби заключив з ним давну дружбу, а вуж сказав йому: 

дармо клопочеш ся, щоби між нами була така приязнь 

як перше. Як тілько я погляну на свій хвіст, сей час бере 

мене досада; а ти як ті{\ько :ігадаєш сина - сей час за

кипить у тобі батьківський ('НЇВ, і ти готов менї провалити 

голову. Тому доволї буде приязни між нами, як ти будеш 
жити в своїм домі, як тобі до вподоби, а я в своїй норі 

і будемо помагати 04ен другому. То само, пане посол', 
стало ся між Поляками й Українцями. Був час, коли ми 

разом тїшили ся щастєм, радували ся загальним успіхом. 

Козаки відхиляли від королївства небезпеки, що йому 

грозили,' і самі приймали на себе удари варварів. Тоді 

нїхтО не брав добичі з польського королївства. Польські 

війська разом :і козацькими всюди ставили ся. Та Поляки, 

що називали себе дїтьми польського королївства, стали 

нарушувати свободу Українцїв, а Українці, як їх почало 

боліти, стали відгри:&ати ся. Довело ся, що й Українцїв 

бі.\ьшу часть відсїчено і синів королївства чимало про

пало. З того часу, як ті народи :lгадають нещастя, що 

:!аподїяли оден другому, зараз настане досада і хоч почнуть 

мирити ся, та дїла не доведуть до кінця! Наймудрійщий 
чоловік не може привернути між нами твердого і тривкого 

супокою, як тілько ось як: най польське королївство 

зрече ся всего, що належало князївствам ,землї руської, 

най відступить козакам цїлу Русь до Володимира, Львів, 
Ярослав, Перемишль, а ми, сидячи в своїй Руси, будемо 
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відпирати ворогів ВІД королївства польського. Та я знаю. 

що як би в ЦІЛІМ королївстві лишило ся тілько сто панів. 

то й тодї не згодились би на се. А коза~и поки будуть 
мати оруже, також не відступлять від сих умов. ТОМУ

прощайте". 

Любовицький передав ХМt:Льницькому украсу :і до

рогоцінним камінєм, дарунок жінцї Х!\<tельницькоїо від 

польськоі королевої Мариї-Людвики. "Боже ВсемоІ'УЧИЙ. -
кликнув ХмеЛЬНИЦhКИЙ, - що я :mачу перед лицем ТВОЇМ. 

та от як мене ВИВИСU1ила милість твоя, що до моєї Ганни 

найяснїйша королева польська пише письма і просить 

у неї заступництва передо мною!" Однако звернувшись 

до Любовицького, Хмельницький сказав: .. Не можу спов
нити бажан я єї милости; не можу нарушити ТЇСНОІ'О дого

вору з Україною і Шведами". 

Взявши зі Львова невелику суму 60.000 ЗЛ., Хмель

ницький відступив від сего города, під приводом, що Та

тари пустошать Україну; та здає ся до відступленя накло

НИЛ0 його тайне посольство шведського короля. котрий 

обіцяв йому українські землї, як зміцнить ся R Польщі. 

Московські війська разом з козацькими взяли ЛюБЛIfН. 

Сей город присягнув Олексїєви Михайловичу, скоро .потім 
присягнув шведському королеви, а опісля - давному свому 

па но ви Яну-Казимирови. 

Весною 1656 р. Поляки знов змагали примирити ся 

з Хмельницьким і просили помочи проти Шведів. В тій 

цїли приїхав до Хмельницького пан ЛянскоронськиЙ. 

Хмельницький відповів: "Годї, панове, обманювати 
нас і вважати дурнями; Полякам за їх ненастанне віро

ломство НЇхто в сьвітї не вірить; був, час, коли ми годили 

ся на мир, по волї короля; а король таїв у душі противне 

тому, що виявляв на вид. Ми не війдемо з Польщею 

в нїякі договори, поки вона не зрече ся цїлої України. 

Най Поляки формально оголосять Українцїв вільними, 
подібно тому, як іспанський король признав вільними 

Голяндцїв. Тодї ми будемо жити з вами, як други й су
сїди, а не як піддані і раби ваші; тоді напишемо договір 

на вічних таблицях; та сему не бути, поки в Польщі 

володїють пани. Не будеж і миру між Українцями і По
ляками". 
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Поляки лучче походили коло св,оїх справ у Москві, 
як в Чигиринї. Посол нїмецького імператора, Алєrратті, 
родом Словянин, що вмів по московськи, прибув У Москву 
і вмів нахилити до миру з Польщею бояр і духовних, 

заявляв надію звернути оруже всїх християнських ВQЛО

дарів проти невірних. Патриярх Никон вговорював царя 

помирити ся з Поляками і обернути оруже проти Шведів, 

щоби відобрати в них землї при належні Великому Новго

родови. Цар улестив ся тим, що мирним способом зможе 

стати польським королем, вислав своїх повновласників 

у Вн.\ьну, де по многих спорах і толках з повновласниками 
Речи Посполитої в жовтню 1656 р. заключено договір, 
після котрого Поляки обовязували ся по смерти Яна

Казюшра вибрати на престіл польський Олексїя Михай
лови ча; Олексїй Михайлович обіцяв з свого боку бо
ронити Польщу проти єї ворогів і звернути оруже на 

Шведів. Хмельницький дізнавшись, що у Вильні збирають 
ся повновласники для постанови мира, вислав там своїх 

послів; та московські посли пригадали їм, що Хмельницький 
і козаки - піддані і тому не повинні давати голосу там, 

де рішають їх долю посли володарів. Козацькі посли, 

вернувши в Україну, в прияві всеї старшини говорили до 

геТМlана: "Царські посли нас в посольське шатро не 
пустили; мало того: до шатра здалека не пускали, зовсїм 

як псів У церкву Божу. А Ляхи нам сумлїнно повідали, 

що вони заключили мир так, щоби цїла Україна була по 

давному під властю Ляхів. Колиж запорожське військо 

з цї.\ою Україною не буде Ляхів слухати, то царська ми

лість буде помагати Ляхам своїм військом бити козаків". 

Хмельницький, почувши се, здумів ся: "Дїтки 

сказзв він - треба відступити від царя,· підемо туди, 

КУДИ скаже Вишнїй Владика! Будемо під бисурманським 
володарем, не то під християнським!" 

У спокоівшись від першого зворушеня, Хмельницький 

наПllсав царе ви письмо і виказував йому правду ось-як: 

"Ляхи сего договору НЇколи не додержать; вони його 
заключили тілько для того, щоб трохи віддихнути, умо

ВИТІІ ся З турецьким султаном, Татарами й іншими та 

знов воювати проти царської милости. Коли вони справдї 

щиро вибирали вашу милість на престіл, то чогож вони 
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посилали послів до римського цїсаря просити на престіл 

його рідного брата? Ми Ляхам в нїчім вірити не може:\ю. 
Ми напевно знаємо, що вони не бажають добра нашому 

українському, народови. Великий государю, єдиниЙ пра

вославний царю на землї! вдруге молимо тебе: не довіряй 
Ляхам, не віддавай православного українського народу 

на наругу!" , 
Та Москва була глуха на ті ради. Хмельницький бачив, 

що занедбує ся пригідний случай визволити українські 

землї зпід польської влади j а тимчасом не тілько одна 

Москва, але й інші сусїди спиняли його наміри. Німецький 
цїсар з грізьбою домагав ся від Хмельницького ;\шра 

з Польщею. Кримський хан і турецький султан були в союзї 
з Польщею і не бояли ся єї договорів :і Москвою, :mаючи, 
що з боку Поляків се не більше як мана; напроти; їм 

страшнїйші були успіхи Хмельницького, що вели до :муки 

і зміцненя· московської держави. Хмельницький попав 

у тугу і сум, а.на останку в недугу. Він бачив у будучинї 

давне підданьство України Ляхам і хватав ся послїдних 

способів, щоби випередити його. З почином 1657 р. Хмель
ницький заклю'{ив тайний договір із шведським коро.\ем 

Карлом х. і семигородським князем Ракочиєм про подїл 
Польщі. Після сего договору королеви шведському мала 
дістати ся Велика Польща, Лїфляндия і r даньск. з при
морськими краями j Ракочию - Мала Польща, велике 
князївство Литовське, князївство Мазовецьке і часть Чер

воної Руси j Українаж з останками південно-руських зе:\lель 
мала бути призна.:ою на все віддїленою від Польщі. 

Відповідно сему договорови Хмельницький післав на 

помогу. Ракочию 12.000 козаків під головним начальством 
київського полковника Ждановича. Ян-Казимир дав знати 

про хитрощі Хмельницького московському государеви. 

Договір, заключений гетьманом. з Уграми і Ц1ведами, 

дійшов дїйсно до відома в Москві і цар вислав ПОС.\ами 

окольничого Федора Бутурлина і дяка Василя Михайлова 

із строгою доганою Хмельницькому. 

З почином червця прибули царські посли з доганою 

і застали гетьмана так недужого, що ледви міг вставати 

з постелї. Посли, після царського приказу, сказали йому. 

що він забув страх Божий і присягу, братаючись із Шведами 
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й Ракочиєм. Хмельницький відповів в такім змислї: "У нас 
давна приязнь з Шведами і я НЇколи не нарушу єї. Шве~н

люди правдиві: держать своє слово; а царска милість по

мирив ся з Поляками, хотїв нас віддати їм у руки; і тепер 

до нас слух доходить, ЩО він IJіслав своє військо на поміч 

Полякам проти нас, шведського короля і Ракочия. Ми ще 
не були в підданьстві у царської милости, а йому служили 

і добра бажали. Я девять лїт не допускав кримського хана 

бурити українні городи царські. І нинї ми не відступаєм 

від високої руки йWо яко вірні піддані і підемо на цар

ських неприятелїв бісурманів, хоч би менї в нинїшнїй 

недузї дорогою і смерть приключила ся - І домовину 

повезу з собою! Його. царській МИЛОСТІ·І у всїм воля; 
тілько менї ее дивно, що бояри йому нїчого доброго не 

порадять: короною польською не заволодїли, мира не до

вершйли, а з другою державою, із Швециє.ю війну поча.\И І"~ 
Вислухавши нові докори від царського посла Х:-'Іель

ницький не відповідав і :ІВЮІЯВ ся недугою; а другого 

дня, 1З-го червця, Хмельницький прикликав до себе послів 

і сказав: "Най його царська милість зараз помир"ть ся 
з Шведами; треба довести до І(інця розпочате дїло з Ля

хами. Вирушимо на них з двох сторін: з одної сторони 

війська його царської милости, з другої - війська швед

ськог(} короля. Будемо бити Ляхів, щоб їх до .кінця вико

рінити і не діти їм злучити ся з посторонними держава:-.ш 
проти нас. Хоч вони і вибирали нашого государя на поль
ське королївство, та се тілько словами, але дїйсно сего 

нїколи не буде. Вони се видумали лукавим умислом для 

свого спокою. Є сьвідоцтва, щО 8ИЯВЛЯЮТЬ їХ лукавство. 

Я переймив їх письмо· до турецького султана і вислав се 

до царської 1\1ИЛОСТИ своїм післанцем". 
Тим не менше Хмельницький, після бажаня царських 

послів, видав приказ Ждановичеви лишити Ракочия ; се 

пошкодило Ракочию : завоювавши Краків і Варшаву. по
битий Поляками, був· він приневолений відказати ся своїх 
забагів. 

Ян-Казимир пробував ще раз зійти ся з Хмельницьким 
і вислав до його пана Бєньо~ського. 

- Що вам ШКОДИТІ), гетьмане, - говорив Х:\lе.\ь

НІІЦЬКОМу польський ПОСОЛ, - скинути московську опіку? 
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Московськии цар нїколи не буде ПОЛЬСЬЮI:\\ королем. Злу

чіт~ СЯ З нами, старими земляка~и, як рівні з рівними, 

вільні з вільними. 

- "Я одною ногою стою в могилї. - відповів Хмель~ 

ницький, - і на останку днїв не прогнївлю Бога нару

шенєм слова даного московському цареви. Раз я присягнув 
ЙО:"l\У вірність, збережу її до останньої хвилї. Коли мій син 

Юрий буде гетьманом, нїхто не спинить ЙОГО заслужити 

воєнними подвигами і прихильностю ласку ЙОГО милости, 

але тілько без шкоди московському г~судареви, ТОМУ що 

як ми так і ви, вибравши його прилюдно своїм володарем, 

обовязані йому до сталої вірности!" 
Скоро після того вмер Хмельницький. В письмі пи

саря Виговського день його смерти означений 27-го липця. 

ЛЇтопись Самовидця говорить, що він умер ,,0 У спеніи 

св. БОГОРОДИЦЬІ" . 
Дня 23. серпня ПQхоронено тїло Хмельницького, після 

його заповіту в Суботові, в церкві, котру він сам заложив. 
Церква ся з замітно грубими стїнами камінними єствує 
досї; та подорож ний не найде в нїй могили Хмельницького: 

польський воновник Чарнецький, занявши Суботів в 1664 р., 
велїв викинути на наругу кости чоловіка, що так зав-зято 

боров ся проти шляхотської самоволї. 

Не зважаючи на похибки й помилки, Хмельн.ицькиЙ 

належить до найзнатнїйших подвижників української істориї. 

В многовіковій борбі України з Польщею, він зробив 

рішучий зворот в сторону України і задав аристократич

ному ладо ви в Польщі такий удар, після котрого сей- лад 

не міг уже вдержати ся в моральній силї. Хмельницький 

в половинї ХУІІ. в. зазначив се визволенє українського 

народу від паньства, котре остаточно збуло ся в наших 

часах. Сего мало; його заходом УI(раїна була вже ДЇ~CHO 

під єдиною владою Московщини. Не його вина, що ко
роткоглядна і несьвідома полїтика боярська не зрозуміл~ 

його, звела перед часом в могилу, занапастила плоди його 

десятилїтної дїяльности, і на многі поколїня відсунула 

дїло, котре довершило би ся з незрівнано меншими зма

ган ями, колиб у Москві зрозуміли значінє змагань Хмель

ницького і слухали його рад. 



ХІ. 

)іаСIІЇДНИКИ ХlVlеIlЬНИЦЬКОГО. 

Ава важні шпани ХНI1.\юваЛIІ Україну по смерти 

Богдана Хмельницького: одно полїти'/не. друге суспільне. 

Перше викликала московська управа. ApYI"e ПОМИЛКІІ са

Moro Хмельницького в перших роках IJоветаня проти 

Поль.щі. Нагла перерва війни MOCKOBCbKOI"n государства 
з польським. прихильність Москви до ~iГOДII ~i ПОАьщею 

в тім часї, коли цїла Україна вже була підвладна цареви -
Вltкликали в умах Українцїв сумнїви і тривогу про буду чу 

ДОЛЮ, а разом з тим зворушеня і чвари. Народні прово

дирі не бачили під ногами своїми нїякої підстави, не ~іна.ли : 
якою іти їм дорогою і кидали ся в сю, то в другу сторону. 

П080ДУЮЧЙ ся то часовими обставинами, то самолюбними 

користями, котрі, задля питоменности людської природи. 
все беруть верх, коли перед очима нема полїтичного і су

спільного ід~алу. 

З другого боку ще Зборівський мир, як ми вже за
мітили, дав почин внутрішньому роздвоєню народу. Під 

стяга~и Хмельницького односердно підняв ся весь укра

їнський нарід; усї хотїли бути козаками, т. є. вільними 

горожанами і оборонцями своєї землї; замісць сего стали 

ВИДЇ.\яти ся десятки тисяч ПРИRилейованих під виключним 

іменем козаків. ее був дїйсно поворот до давного поль

ського ладу, з тою тілько ріжницею, що перше записували 

в козаки по кілька тисяч, а тепер десятками тисяч. Ми 

бачили, що Хмельницький був приневолений вести нові 

війНІ! з Польщею тому, бо не було способу вдержати 

нарід від потягу до козацтва. По прилуцї України до 
московського государства означено число козаків тілько 

на 60.000. ее був привілейований військовий стан, що не 
платив податків, користував ся вільними землями і діставав 
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платню. Останки народу, з виїмкою духовеньства, скла

дали ся з міщан, котрим давали давні ма ... дебурські права, 
іпосполитих - пахарів, що не мали козацьких прав. Одні 
і другі мали платити податки і відбувати ріжні повинности. 

В договорі Богдана Хмельницького виразно сказано: "Ми 
самі між собою будемо робити перегляд; хто козак, той 

буде мати козацьку волю, а хто ратай, той буде данину 

звичайну його царській милости віддавати, як і перше". 

KO~iaЦbKi старшини, що заключали договір, дбали тілько 

про "вільности" козацькі; посполитий нарід лишав ся на 

їх самоволю, а між тим в народї повстала думка, що 

роздвоєнє на козаків і посполитих стало ся случайно: 

"можнїйші (богаті і знатні) попали в козаки, а під.\їИші 
(біднїйші) остали мужиками". Польські погляди неминучо 

перейшли до козацьких проводирів; свободу PO~iYMi"lI по 

польськи; бути свобідним - значило мати такі права, 

яких не мали інші; нїхто не СИЛ,кував ся додумати СЯ до 

способів, щоби завести волю рівну для всїх, а тимчасом 

кождий з народу хотїв стати вільним R розуміню ви

'словленім, не бажаючи волї для своїх побратимів. За 
московського панованя положенє посполитих конечно по

виннІ) було поправити ся в тім зглядї, що вони не були 

вже підданими панів; та се положенє було вельми неп~вне 

при козацькій управі :іемлею. Землї найбільше були в руках 

козаків і шляхти, що пристала до козаків. КОЖДІІЙ. як 

було можна, .. :~аЙмоваль" (займав) землї, присвоював їх 

собі, на основі першого заволод· ... ня, або випрошував їх 
у козацького начальства; посполиті хоча й мали свої удїли 

("'рунти), та вся ~~емля була військовою і право ПОСПОЛIIПIХ 
на володїнє землею стало з.алежним від .. війська". Козацькі 
УІ)ЯДНИКІІ І прості козаки 3 дозволу своїх начаЛЬНlІків 

присвоювали собі власть над мужицькими ..... рунтаМи ... Так 
н. пр. ставши .. де,)жавцем" над .. маєтностю" т. €. над 

~івісним округом ~іемлї, такий державець присвоював собі 

право на .. послушеНhСТВО" тих посполитих, котрих грунти 
6ули в ОКРУ:і'l його маєтности. Заводили ся так звані 

.. державські слободи" т. є. пани, ІЦО мали пусті простори 

:-і{'мель, приманювали до cefie посполитих дароваНЄl\і ві.\ь

НОСПІЙ, та ОПlСЛЯ посполиті попадали R тяжку заВИСИ;\I1t:ТЬ 

від панів на чужій 3t'МЛЇ. В са:\lіl\l козацькім ПРIІВllлеЙОRзні\\ 
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станї не могла бути рівність. Козацькі старшини і ті з ко

:іаків, котрих вони підмагали, захопили для себе більше 

аеl\1ель і маєтностий і скоро підняли ся понад своїх това

Рl1lиів так, що між козаками стали визначати ся два стани: 

козаки "значнії" (знатні) і чернь. Справи черни сходили ся 
з домаганями ПОСriОЛИТИХ. Такий лад завів ся остаточно 

не від разу, а почав ся вже в часах Хмельницького і по 

його смерти, викликав нераз завзяту внутрішню боротьбу, 

KOTtJ3 СХОДllла ся і з полїтичними питанями. Старшини 
і знатні' КО:іаки добивали сл того, щоби скріпити свої 

приві.\t:Ї і управляти цїлою землею. Іх ідеал був польсько

ШЛЯХОТСЬКlIИ, що відповідало і тодїшнїй культурі України, 

виробленій lІід польським впливом. Після того, як вони 

стрічали дЛЯ СВОЇХ домагань перепони в дїяльности і при

ничках московських властий, вони при першій нагодї готові 

були зрадити Москву. Прості козаки і посполиті навпаки, 

ма.АИ надїю на московські власти і багато разів заявляли 

охоту, Iцо6и І:! Українї МОСКОВСІ>КИМИ порядками :іаступити 
козацько-польські. Однак при близшій зустрічі з москов

СІ>КИМИ ВОЕ;нодаМІІ і московськими войовниками, вони во

рушили ся задля їх IlОноджеш/, поступків і поглядів і всї 

г(нові fiу.\и наніТI> дати наклонити ся до відорваня зпід 

МОСКОВСЬКОЇ B.\aAII. ТаКIfМ способом ц"ілу половину ХУІІ. в. 
бачимо в Уl\раїнї I\pai'rн)' непевність, ненастанні заворушеня, 

чнари, межиусо6ицї, вміШУR<\Н€ сусїдів: усе те приводило 

край до СlІустошеня, унадку; нарід у своїх споминах про

:lвав сю добу .. руїною". 
f)or дан Хмельницький назначив наслїдником свого 

СИНil, :ювсїм неспосібного молодця. Тілько догоджуючи 
Йо;о.ІУ, та з пршшчки СЛУХilТI1 його волї, козаки йому не 

СУ"['10ТИВ.\ЯЛИ ся. Та такий нибір був новостю в козацькім 
товаристві: в НІІХ геТl>манами виБIlрали людий, що попе

rrДIІО '1111\1 небудь :Іаслужили собі шанобу. Тодї між ко
заЦl>lШМИ стаРШІІнами перше місце :іаймав писар Хмель

НИЦІ>r-;ого, ВIІГОВСI>КИЙ; він був своя ком Хмельницького. 

ПО:іilЯК БРilТ його Данило, оженив ся з ДОЧКQЮ Хмель

НЩ!І,КОГО. КозаЦhl,і старшини і полковники вговорили не

шнmО.,·ітн6го Юри я :іречи ся гетьманьства до часу і вибрали 

геп,маном Виговського. Та проти Виговського виступив 

суперник, полтавський полковник, Мартин Пушкар, тому 
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ЩО він сам бажав захопити булаву. З одного боку посилав 
він у Москву доноси на Виговського, а з другого - збирав 

проти йому військо з посполитих, обіцюючи їм козацтво. 

Попередні війни нагромадили багато бідного народу, що 
жив задля шматка хлїба у винницях і броварнях богачів; 

вони кинули ся під стяги Пушкаря в надії, що стануть 

козаками. Московська управа хилила ся то сюди то туди, 

не знала кому вірити, а ,тимчасом своїми поступкамн роз

буджувала між старшиною тривогу за свої права. Дух 

Юрий ХмеАьницькиіі. 

козацький бажав, щоби козацтво ширшало; воно тодї ши · 

рило ся на Литві j та московські воєводи, після царСЬКОГ(J 

приказу, спиняли те розширюванє, повертали в поспо· 

литих таких, що самовільно назвали ся козаками, бил .. ЇХ 

кнутом і батогами. Тодї наступав вибір митрополита і цар· 
ський посол Бутурлин заявив бажанє, щоби новий київсь"иl1 
митрополит був підчинений московському патриярсї. Не 
сподобало ся Виговському, коли він за те, що в своїм 
письмі до царя назвав козаків "вільними" підданими, дістав 

догану і приказ називати козаків "вічними", а не вільними 

піАданими. На останку московська управа, під приводом 

оборони, хотіла крім Києва посадити своУх воєводі в ПО 
других містах і лишити самоуправу тілько козакам і міщанам , 

а останки народу підчинити судови воєводів і дяків. Усе 
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те роздратувало Виговського і ворушило уми. Противники 
московської влади розсївали в народї тривожливі чутки, 

нїби то Москва хоче лишити тілько незначне число козаків 

і ввести свою управу, але як ся вість викликала звору

шенє між знатними козаками, посполиті, а з ними і чорні 

козаки, кричали, що буде гарно, як заведуть воєводів 

і будуть усї рівні, хоч зар21ЗОМ вони бояли ся, щоби воє
води не нарушали обичаїв і не погнали людий насильно 

в МосКовщину. В тім часї виступав тут чоловік, що добив 
ся опісля важного значіня. .Се був нїжинський протопіп 
Филимонов. Він тайно писав у Москву на старulИН, ВИ

ставляв свою прихильність государев.,., радив чимскорше 

прислати воєводів і обняти цїлу управу краю. Московська 

управа ,не відважила CR на такий рішучий вчинок. Між 

Виговським і Пушкарем настала отверта межиусобиця. 

Московські гонцї їздили і ДО Виговського і до Пушкаря, 
силкуючи с, їх помирити; Пушкар, щоби підлестити ся 

Москві сам. заявляв бажанє, щоби прислали воєводів. Ви

говський просив помочи воєнної для приборканя Пушкаря, 
та не дістав єї і жалував ся, що Моск"ва потакує його 
ворогови. Наостанку в червцю 1658· р. Виговський сам 
без підмоги царського війська знищив Пушкаря. Сей поляг 

в битві під Полтавою. Посполиті, що становили військо 
Пушкаря, втікали ватагами на оселї в украінні землї 

московського государства і на Запороже. 
З того часу гетьман Виговський ненастанно докоряв 

московській управі. Виговський в розмові з московськими 

гонцями дорікав Москві, нїби то вона тайно підбурю вала 
проти йому Пушкаря і знов піддержує зворушенє між 
посполитими, кричав разом з своїми полковниками, що ні

защо не допустить впровадженя воєводів, і просто ви

словив ся, що під польським королем козакам було лучче. 

Тимчасом у Київ замісць Бутурлина прибув другий воє
вода, Василь Борисович Шереметєв, чоловік підзорливий, 
склонний добачати в усім зраду; він став саджати у вязницї 

київських козаків і міщан. Се дало новий повід до нарі
каня. Поляки побачивши, що між козаками нема ладу, 
піс.лали до Виговського зручного пана Бєньовського, котрий 
всїма способами підбурював козаків проти Москви,;Ї обі
у'ював Їм великі користи, як вони злучат.ь ся з Польщею. 
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Йому ПОМІГ ТОДЇ оден чоловік український, що добив ся 
великого впливу і над гетьманом Виговським і над стар
шиною - Юриt1 Немирич. Він належав до української 

РОДИНИ і мав гарне образованє. В молодости він написав 

Іван Виговський. 

твір. за котрий ЙОГО обвиняли О арияньство, втїк за гра

HIHl,IO і лїт деСЯТh прожив у Голяндиї. Вернувши до краю 

підчас ПОБстаня Хмельницького, пристав він до козаків, 

зб.\IІЖIIІ3 СЯ ДО Богдана. а тепер, по його смерти став 

РУКОВОДИТІІ Виговським. Підчас свого побиту в Голя ндиї, 

Немирич Пt:реняв тС!мошні реllу6ликанські погляди, виробив 
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{;Obl Ідеал федеративного союза републик і бажав прило

жити його до свого краю. Під його впливом У Виговського 

і в старшин повстав намір злучити Україну з Польщею 
на федераТИВНІЙ основі, зберегаючи для України само
управу. До тої постанови понукували тодїшні відносини 

:"Іlіж Польщею і московським государством. 

Питанє про злуку Польщі :1 Московщиною оставалось 
ще не рішене. Так або інакше, обі сторони думали скін

чити злукою. В липцю 1658 р. збирали в Польщі сойм 

з рішучим наміром утвердити дружну звязь з московським 

народом. Король, закликаючи чини Речи Посполитої на 

той сойм, писав перед часом у своїм унїверсалї, що на

ступає важне питанє: "Завести вічний мир, звязь і союз 

непохибного єдиньства між Поляками і Москвитянами, двома 

сусїдними народами, що походять з одного жерела сло

вянської крови і мало ріжними що до віри, язика і прав". 

З причини так важного наміру, Україна мала важну задачу; 
так або інакше - для неї близька була змога злучити ся 

з Польщею, тому здавало ся найлучче перед часом упе

редити будучу злуку Польщі з московським государством 

і злучити ся з Польщею на правах вільної держави, так 

що як Польща зладить свою злуку з московським госу
дарством, Україна війде в сей союз яко окреме державне 
тїло. Виговський заявив тайно охоту приняти королївських 

комісарів, котрі прибудуть в Україну для переговорів; та 

перше, поки вони прибули, в серпню Виговський вже роз

почав неприязні вчинки проти московських людий. Він 
післав брата свого, Данила, вигнати Шереметєва з· Києва. 

Намір сей не вдав СЯ; козаків відбили. Шереметєв почав 
ка:mити винуватих і підозрілих. 

Тимчасом повстанє посполит'их, розбуджуване Пушка
рем, підняло ся проти Виговського знов около Гадяча. 

ВІІГОВСЬКИЙ виправив ся приборкати його і тут 8-го ве
ресня зібрав раду з козацьких старшин, полковників, 
сотників і знатних козаків. Явили ся польські комісарі: 
Бєньовський і ЄвлашевськиЙ. Бєньовський мав до козаків 
промову, коренив Москву, впевняв, що в Москалїв інша 
віра, як у козаків, що Москалї не поз~аляють Їм робити 
горівку, мід і пиво, велять задягати московські зипуни 
(селянські куртки скіряні) і лаптї, заборонять носити 
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чоботи і опісля стануть переселяти козаків за Білоозеро ; 
а з другого боку обіцяв їм щастє в союзї з Польщею. 

Тепер - говорив він - не буде більше неволї; строгий 
закон не допустить до самоволї панів над підданими. По 

такій промові уложено договір відомий в істориї під назвою 

"Гадяцького". У країна (нинїшні rубернїї : полтавська, чер
нигівська, київська, східна часть волинської і південна 

подільської) добровільно злучили ся з Польщею на правах 

самостійної держави під назвою "великого князївства 

руського". Верховну власть виконнУ' мав у руках гетьман, 

котрого вибирали досмертно, а потверджував король. 

Велике князївство руське мало мати свій верховний три

бунал з урядованєм в українськім язицї, своїх державних 

достойників, свій скарб, свою монету, своє військо. що 

складало ся з 30.000 козаків і 10.000 реrулярних. Обіцяли 
остаточно знищити унїю. Установлено також завести дві 

академії з унїверситетськими правами - в Києві і в іншім 

місцї, де покаже ся відповідним; крім того в ріж них 

місцях - школи без обмеженя що до числа; проголошу

вано ЗОВСЇм вільне печатанє книг. На останку гетьман міг 

представляти щорічно королеви козаків для наданя Їм 

шляхотства, але щоби число таких в кождім полку не 

перевисшало 100 людий. Але що до прав панів над поспо
_,итими, котрі будуть жити на Їх землях, не ПОСТановлено 

нїяких засад, крім того, що панам не позволювали держати 

дворової команди. 

Вслїд за тим Виговський готовив ся нападати знов 

на Шереметєва, та заразом посилав у Москву пись'\tа, 
в котрих впевняв царя про свою вірність. 

Та йому більше не вірили. В листопадї вступив Ромо
дановський на Вкраїну з військом. Посполиті, що бажали 
стати козаками, узброїли ся і приставали до його. Ромо
дановський вибрав другого гетьмана, Безпалого. Лївобіч 
Днїпра почала ся межиусобиця, точилась цїле лїто і весну 
слїдуючого 1659 р. На поміч Ромодановському прибуло 
нове військо під начальством Т рубецького і цїлих два 

місяцї облягало в конотопськім замку нїжиноького пол

ковника Гуляницького. Тимчасом Виговський завізвав 
кримського хана, з його помочю напав 28. червця на 

Трубецького і побив його на голову. Трубецький утїк, 
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а д,ругий воєвода, Семен Пожарський, втерявши усе своє 

військо, д,істав св в полон, а коли його привели до хана, 

сьміливо вилаяв хана по москрвськи і плюнув йому в очи. 

Хан 'велів стяти його. Таким способом Виговський вигнав 
Москалів з Украіни; лишив ся тілько Шереметєв, котрий 
з пімсти велїв по варварськи пустошити місточка і села 

Ко.АО Києва, не милуючи ні старого, ні малого. Трубецький 
якийсь час по своїм пораженю не міг посунути ся в Украіну: 
в його війську повстав бунт, котрий він на силу згнобив 

при помочи Артамона Матвієва. ' 
Діло Виговського показало ся безсильним не через 

московські війська, а через те, що тому не сприяв нарід,. 

Ше в маю 1659 1'., У Варшаві на ·сойМі, король і всї 
стани Речи Посполитої потвердили присягою Гадяцький 
д,оговір, а козацьким послам, що приіхали в сїй справі, 

надали шляхотство. Як ",:одішні стани Речи Посполитої, 
під, впливом єзуітської науки, не тривожились криво при

сягати, - показує се, що після звістки польських істориків 

Бєньовський, творець Гадяцького договору, вговорив се
наторів, задля конечности, згод,ити ся, з наміром на

рушнти сей д,оговір І як тілько Польща охолоне від, 

уд,арів понесених і д,істане Україну в руки. Український 
нарід не дав ся заманути сим договором: всяка злука 

з Польщею, під, яким би се не було вид,ом, вже йому 

ЗГИ,4ила ся. Вибухло повстанє під начальством протопопа 
Филимонова і полковника Золотаренка, потім - в Пере
яславі пїд, начальством полковнвка Тимоша Цицури і Сомка; 
від,так - в Острі, в Чернигові й інших городах. Юрий 
Немирич обняв був начальство над реr'улярним військом, 
що складало ся з Поляків, Німцїв і козаків: зворушений 
нарід вибив усе його військо; Немирича дігнали і пору
бали на шматки. В Сїчі отаман Сірко під,няв усіх Запо
рожців і проголосив гетьманом Юрия Хмельницького. 
Виговський велів на сій раді читати rадяцький договір, 
та козаки підняли шум, крик; старшини побачили, що їм 
не вивести лад,у, і прилучили ся д,о більшости; тих, що 

читали д,оговір, порубали на шматки; Виговський утїк 

а відтак на д,омаганє козаків прислав свою булаву. 

Козаки вибрали гетьманом Юри я Хмельницького. 
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В жовтню зібрала ся нова рада в Переяславі, а князь 

т рубецький, що прибув там з ц,арським наказом, потвердив 
Юри я в урядї гетьмана, та з деякими обмеженями в при-, 
кладї до давного договору з Богданом Хмельницьким: 

гетьман не мав права приймати чужоземних послів, вести 

з кимнебудь війну без волї государя, не міг настанавляти 

полковників інакше як за радою цїлої козацької черни. 

Козацькі старшини всїми силами старали ся ухилити сі 

додатки, та не могли перемогти наляганя московського 

військового начальника і його товаришів. Козацькі стар

шини сильно домагали ся, щоби нїкому з Українцїв не 

позваляти зносити ся з Москвою мимо гетьмана; і на те 

не згодили ся; правож зносити ся прямо з Москвою, да

вало змогу неприхильникам гетьмана і старшин прямо 

посилати доноси до московських урядників, а московська 

управа тим способом могла мати тайний догляд справ на 

Вкраїнї. Московських воєводів· посадили в кількох укра
їнських городах: Києві, Переяславі, Нїжинї, Чернигові, 

Браславі й Уманї. Для посполитого народу, котрий так 
щиро дїлав проти хитрощів Виговського в користь Москви, 

не вчинили нїчого; навпаки увільнивши козаків від стійки 

і підвод, наложили сї повинности на посполитих і позбавляли 

Їх права вирабляти напої, що оставляли козакам. 

Сей новий договір з Москвою очивидно не припав 

до серця старшинї і знатним козакам, котрі бачили, що 

Москва бере їх у свої руки; не міг він вдоволяти й на

роду, котрий знов побачив знищені свої надГі на зрівнанє 
прав. Договір сей був любий тілько для віддїльних осіб, 

котрі могли удавати ся прямо до Москви і випрошувати 

собі ріжні пільги інаданя : хто на грунт, хто на дім або 

млин. І:~дили в Москву полковники з своєю старшиною, 

їздили духовні, їздили ВIИТИ З міщанами; всї діставали 

ріжні ласки і дарунки: соболї, чарки і т. і. Приїздних 

Українцїв у Москві звичайно розпитували й записували їх 

відповіди. Добачивши, що таким робом можна добивати 

ся користии, Українцї навикли писати одні на других до

носи: себl: вихваляли, других чорнили. 

Польща охолонула. Війна з московським государством 

знов відновила ся. Московське військо вже поразили на 

Литві. Поляки йшли відбирати Україну від Москви. Головний 
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начальник московських військ в Українї Шереметєв, за 

радою пере.яславського полковника Цицури, задумав ви

передити Поляків і рішив ся йти на Волинь у польські 
займища, а з ним мав іти Юрий Хмельницький з козаками. 
Шереметєв, чоловік гордий і строгий, вспів ро здратувати 

против себе і козаків, і духовних і наостанку самого 

Хмельницького своїми різкими зачіпками і гордощами: 

"Сему гетьманикови, - сказав Шереметєв про Хмель
ницькоrо, - лучче личить гуси пасти, як гетьманувати". 

В другій половинї вересня 1660 р. двигнуло ся в сто

рону Волинї московське військо. Хмельниц~кий ішов іншою 

дорогою. Поляки під начальством Любомирського й Чар
нецького напали на московське військо, поразили йогq 

і облягли під місточком Чудновом; потім Поляки разом 

з Татарами 7-го жовтня напали на козацький табор під 

місточком ·Слободищем кілька верстов від Чуднова. Юрий 
Хмельницький так залякав ся, що тодїж обіцяв піти в черцї. 

В козацькім таборі настав нелад. Багато старшин сердило 

ся за обмеженє їх прав після договору заключен ого в Пе

реяславі : не хотїли служити Москві, лютили ся на Шере
метєва і говорили, що лучче помирити ся з Поляками. 

В польський табор виправив ся яко посол від війська 

Петро Дорошенко, котрий замітно вмів зберегати тодї своє 
достоїньство перед Поляками. Предкладаючи Любомир

ському мир, він не позволив польському панови на себе 

кричати і сказав: "Ми добровільно предкладаємо вам мир, 

забудьте C'J"apy ненависть, а нї то - У нас є самопали 

і Шаблї". Дня 18-го жовтня козаки з Поляками постано

вили договір на услівях гадяцького трактату, але тілько 

з виключен€м одної точки, що до великого князївства 

руського, наЙголовнїйшої в сїм договорі. ' 
СкінчивlUИ 3 козаками, І lоляки облягли московське 

військо. Пора була слотлива; боєвих засобів і живности 

у Москалїв не ставало. Переяславський полковник Цицура 
з своїми козаками зрадив і віддав ся Полякам. Ся обста
вина спонукала Шереметєва зложити оружє. Поляки за

ключили з ним такий договір, якиЙ колисьто заключили 

~'I llJеіним. Московське військо випускали з услівєм, щоби 
зложили оружє і знамена польських панів, а потім ручне 
оружє їм повертали; крім того Шереметєв обовязав ся 
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вивести московські війська з усїх українських городів. 

Та як Москалї зложили оружє, Поляки віддали їх на гра

бованє і на різню Татарам; самого Шереметєва видали 

татарському проводирови султанави Нуредину в полон. 

а інших московських начальників упровадили в Польщу. 

Таким способом цїлий козацький край правобіч Днїпра 

знов підчинив ся Польщі. Лївобіч полтавський, прилуцький 

і миргородський полк також не хотїв підлягати Москві: 

та полковники переяславський Сомко і нїжинський Зо:\о

таренко (оба були шуринами Богдана Х:vJельницького) 

стояли за царя і в короткім часї привели в ПОС1\УХ цїлу 

лївобережну Україну. Юрий. Хмельницький кілька разів 
силкував ся дістати ся на лївий берег, та його відбивав 

Сомко, що став наказним гетьманом. 

З того часу по обох боках Днїпра довго точили ся 

чвари. Правобіч нарід ненавидїв Поляків і наХІІЛЯВ ся 

в підданьство цареви ; старшина і полковники то сюди ТО 

туди хилялись; молодий гетьман не мав спромоги вивести 

лад зпідчиненими ; на останку почуваючи і пізнаючи свою 

неспосібність, він скликав козаків на раду під Корсунем 
і заявив, що не має змоги управляти козаками, що Бог 

йому не дав вітцївського щастя і він тому хоче уступити 

ся з сьвіта: 6-го сїчня 1663 р. він постриг ся. Замісць 

його дістав гетьманьство, дорогою коромолів і підкупства, 

Павло Тетеря, що був за Хмельницького lІереяславським 

полковником. Сей двуличний себелюб думав тілько про 

свої користи і перше в Москві виставляв свою вірність 

цареви, а тепер став сторонником Поляків, бо побачив 

силу по Їх боцї. Він оженив ся з дочкою Хмельницького, 

Стех:ою, вдовою Данила Виговського. Се подружє дало 
йому значінє і разом з тим більші грошеві достатки. 

Лївобіч Днїпра Сомко добивав ся гетьман ьства. Золо
таренко хотїв се для себе дістати. Оден на другого писаАИ 
вони в Москву доноси і в Москві не знали кому вірити. 

У Золотаренка явив ся тодї зручний і сильний помічник. 
Протопіп Максим Филимонов багато разів уже писав 

у Москву доноси про українські справи і зєднав собі у бояр 
Довірє; на останку прибув у Моск в" і так умів підлестити 

ся бояринави Ртищеву, що, принявши чернецтво, був 
посьвячений, за впливом сего боярина, на уряд епископа 



- 327-

мстиславського і ор~инського під іменем Методия і навіть 

назначений надзорцем митрополичого престолу, не зва

жаючи на те, що тодї ще жив митрополит Денис Балабан. 

Московська управа не хотїла признати Дениса в його 
урядї за те, що денис яко митрополит київський не хотїв 
приймати благословен я від московського патриярха. 

. Вслїд за тим явив ся третїй претендент гетьманьства : 
се був Іван Мартинович Брюховецький, КОЛИШНЇй слуга 
Хмельницького, що став кошовим отаманом в Запорожській 
Сїчі. Він приєднав собі чималу прихильність Запорожцїв 
і дістав новий, ще небувалий, уряд кошового гетьмана. 
Сей зручний і хитрий чоловік вибрав найудатнїйші дороги 
для осягненя першеньства. З одного боку він писав 

у l\'IOCKBY дуже унижені письма і подавав надїю, що як 
він стане гетьманом, то підчинить Україну тїснїйше москов

ській владї; заразом він нахилив до себе і Методия. З дру

гого боку Брюховецький заявляв ся яко сторонник простих 

бідних козаків і посполитого народу. Йому була зовсїм 
спідручна така роля, тому що Запора же по смерти Пушкаря 

стало прибіжищем тих, що не були вписані в реєстр, 

а хотїли бути козаками. Його запорожські аrенти розсі
ялись пЬ Вкраїнї, настроювали нарід в його користь, 

впевняли, що з його гетьманьством настане загальне ко

зацтво, підбурювали чернь проти знатних. У народу по

встало змагане грабити багатих і знатних: їх достатки 

вважали плодом обдираня народу. Повстало домаганє, 

щоби нового гетьмана вибрали на так званій "чорній 

радї", т. є. на такій, де би мала участь вся громада на

роду. Методий, що перше був приятелем Золотаренка, 

отверто ,перейшов на сторону Брюховецького і стара в ся 

за його перед московськими боярами. Тодї Золотаренко 
вбачаючи, що йому не бути гетьма'ном, помирив ся з Сомком 

і поч?в односердно дбати про ее, щоби на будучій радї 

вибрали Сомка. Та се було вже за пізно. Примиренє ее 
не помог ло сторонництву знатних. Ме1'ОДИЙ сильно по
пирав у Москві Брюховецького, представляв Сомка і ~оло
Tal)eHKa тайними сторонниками Поляків і впевняв, що як 

виберуть Сомка, то наступить зрада. Крім того сам Сомко 
не припав до вподоби Москві, тому що HeH~CTaHHO жа

лував ся на кривди, що дїяли московські вояки Українцям 



- 328-

і взагалї перед царськими послами заявляв ся вільНІ!:'.' 

чо.ловіком. Московська управа рішила зібрати всенародну 

або чорну раду і затвердити гетьманом сего, хто буде 

на нїй вибраний. В тій цїли виправлено в Україну князя 

Великоrаr~на. 

Раду назначено в червцю в Нїжинї. Брюховецький з під
могою своїх Запорожцїв нагнав там великі ватаги чорного 

народу, що йшов з ненавистю до богачів і знатних і в надГї 

їх грабити. Методий був невідступно при царськім пос..,Ї. 

Московське військо, зложене переважно з чужозе:\-ІЦЇВ, 

прибуло також на раду. Дня 17-го червця, із сходом сонця 

відкрито раду читанєм царської грамоти. Не вспів князь 

Великоrаrин скінчити читаня, як підняло ся замішанє; 
одні окликнули гетьманом Сомка, другі - Брюховецького. 

Дійшло до бійки. Тодї московський полковник, Німець 

Штрасбург, розігнав їх, пустивши поміж них ручні фанати. 

За Брюховецьким була більшість. Сомко втїк. Нарід кинув 

ся на вози старшин і знатних козаків і ограбив Їх. Сомко 

та інші полковники і старшини, разом до пятьдесять людий, 
виратували ся перед народною злостю тим, що удали ся 

о поміч до князя Великоrаrина і московський боярин 

вислав їх під сторожею в нїжинський заМОI\;. 

На другий день князь Великоrаrин потвердив Брюхо

вецького гетьманом. Три днї за відомостю Брюховецького 
дїяли ся насиля, погана пиятика, грабежі. Лихо було 

кождому, хто носив тілько кармазиновий жупан; багато 

тілько тим способом виратуваЛ0 ся, що одягли ся в свити. 
Як проминуло три днї пільги, велїв Брюховецький заста
новити безлад, що ще довго проявляв ся R ріжних місцях. 

З потвердженєм Брюховецького в гетьманьстві, всї 
старшини і полковники були нові, настановлені з Запо

рожцїв; кождому полковникови дали осібну сторожу. На 

Вкраїнї настало панованє людий попереду бідних, незначних: 
тепер вони знов стали панами і упоєні незвиклим досто

їньством, не знали міри своїм примхам і самоуправі. Нарід 

зведений мрією козацької рівнос,-и, був жорстоко оду

рений; ті, що кричали проти знатних і богачів, як тілько 

ста.ли самі знатними і богачами, налягали на громаду ще 

з бі.льшою вагою, як давні знатні. 
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Новий гетьман представив управі своїх скинених про

тивників яко царських зрадників. Іх казали судити вій

ськовим судом. Та СУДЯМІІ були вороги обжалованих. 
Дня 18-го вересня, в Борзнї, відрубали голову Сом

кови, 30лотаренкови і ще кільком людям; інших висла.\И 

в кайданах у Москву, а відтам у Сибір. Се були перші 

Українцї. вислаНІ в Сибір. 
3 того часу Україна lю:шала ся на два гетьманьства, 

і се тривало до упадку козацтва правобіч Днїпра. Воно 
на час відізвало ся і в церковнім ладї. Денис Балабан 
умер в Чигиринї, де була столиця гетьманьства правобічної 

України; на його місце вибраЛІІ Осипа Нелюбовича - Ту
кальського, епископа могилївського. Московська управа 

не узнавала його і не переставала називати надзорцем 

митрополі-і Методия і заходила ся, щоби сего ввести на 

уряд митрополита, та царгородський патриярх на ее не 

годив ся. 

Успіхи Поляків у ВШНl з московським государством 

спонукали короля Яна-Казимира до сего. що він забажав 

підчинити собі і лївобережну Україну. В сїчню 1664 р. він 

посунув ся через ДНЇПlЮ' 3 ним приневолені були йти 

також' козаки під начальством свого Г~TbMaHa Тетері і со
юзні Татари. Городи лївобережні піддавали ся. Тілько 
місточко Салтикова Дівиця боронило ся завзято і всїх 

населенцїв вигублено. Король дійшов до г.лухова, стояв 

під ним пять недїль і не міг його взяти. Тут в польськім 

таборі розстріляли козацького ПОЛJ<овн).{ка Івана Богуна, 

одного знайхоробрійших товар"шів Богдана Хмельницького. 
підозріваючи його о зраду. Між ти'\1 Запорожцї під на

чальством Сірка і Сулими, що були ПО:іаду короля, почали 

відбирати козацькі городи правобіч Днїпра. Се принеВОЛIlЛО 

короля вернути ся на правий берег Днїпра. 

Польський начальник Чарнецький розбив Сулиму, 
а ПОЛЬСький полковник Маховський спіймав бувшого геть

мана Виговського, що носив уряд київського воєводи, 
і розстріляв його з підмови Тетері, котрий обвиняв Ви
говського О намір піддати ся Москві. 3 усего видно, що 

Виговський був дїйсно З Сїрком В ПОРО:іуміню:' роздрато
ваний проти Москви, бояв ся він, щоби Москва не закрі
постила України, помирив ся З Поляками, надїючись дати 
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своєму рідному краєви независимість і свободу в тім видї, 

в ЯКІм Bo~a була доступна його розуміню, та жорстоко 

завів ся j власне вивисшенє не вдоволяло його; і так він 

ще раз відважив ся повстати і згинув перед часом, не 

вспівши нїчого вдїяти. 

Не обмежаючи ся сим, Тетеря обвини в о зраду ми

трополита Осипа Тукальського і свого шурина Юрия 

Хмельницького, що в ПОСТ'риженю звав ся r едеоном. Ко
PO~b велїв обох вислати в Марієнбурську твердиню, де 
вони просидїли два роки. 

Брюховецький по відступленю короля, сам перейшов 

за Диїпро, взяв Канїв, Черкаси, але відтак відступив назад, 

а Чарнецький знов підбив відобрані ПО.llьщі городи і мі
сточка, війшов до Суботова і викинув з могили кости 

Богдана Хмельницького. Незабаром був сам Чарнецький 

небезпечно ранений в одній стичцї і зійшов з дїєвого поля. 

Гетьман Тетеря скоро переконав ся, що йому не дати 
раАI1 з козаками і не вдержати України під властю Польщі. 

Він похватив ся забрt\ти військову скарбону і втїкав з жін

кою в Польщу, та в дорозї Сірко відбив У його скарбону. І) 
На його місце в Українї одно сторонництво з підмогою 
ОрДІ! вибрало Степана Опару, а друге. також з помогою 

Татар, скинуло Опару і настановило гетьманом Петра До

рошенка: се ·стало ся 1665 р. 
З того часу до 1677 р. істория українського козацтва 

переважно обертає ся КО.llО сеї личности. Постійною цїлю 

змагань дорошенка було. злучити Україну під одною 

владою і злучити козацькі сили; нін не терпів Поляків 

і нїяк не хотїв, щоби Україна зіставала під їх владою; 

все заявляв готовість бути під владою Москви, та не 

інакше, як із збережен€м прав самостійности України, 

щобl! московська управа не посилала там своїх· воєводів, 

не мішала ся у внутрішні СllраВI1 і обходила ся з козаками, 

як з вільним народом. Обставини спиняли його з усїх 

сторін добити ся такого полїтичного ідеалу і він був при

неволений вести тяжку завзяту боротьбу з ними. 

В осени 1665 р. Брюховецький виправив ся в Москву. 

де його приняли з великою шаною і надали боярство. 

1) У ТетеjЗі ВНАУРН.\Н в Польщі всі гроші. ПРlfве:іені з Украіни; 

ВІН пішов до ТУРСЧЧНlIl1. АС ВМСР В бі,\но(·ти. 
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Він оженив ся з боярською дочкою і дістав богате п~JИ

дане від царя, БЛIІЗЬКО Стародуба. сотню ШептакіRСЬКУ, 

що займала багато сїл і :іt'мель. а полковника:vl. котрі :і HII:vI 

ПРllїхали, надаЛIІ дворяньство. ЦJоби ДОГОДІІТІІ Москві, 

Брюховецький сам :іаявляв бажан є :ШИЩИТИ місцеві при

вілеї краю: так на приклад подавав він раду ЗНИЩИТИ 

привілеї українських городів. впевняв, ЩО міщани тягнуть 

на польську сторону. ЩО між НІІМИ бідні висиляють ся 

податками і підводами. а 'купцї і богачі коштом біднш, 

багатїють; раяв помножити московських воєводі в, завести 

орендарську продаж горівки. :іробити спис народу. уста

НОВІІТИ на МОСКОВСЬКИЙ лад митарів і прислати митрОПОЛlІта 

з МОСКВИ, замісць виборного вільними голосами. По по

воротї В Україну з почином' 1666 р. Брюховецький чеf)ез 
усе те опинив ся в неприязних взаєминах до цїлої України. 

Козакам не сподобало ся його вивисшенє в боярство. 

,,8 нас перше бояр не бувало, - говорили ВОНИ: - через 

його в нас уої вільности запропащують ся". Полковники 

поставлені дворянами, бояли ся показати перед козаками, 

що цїнять новонабуте достоїнство. Оден з них говорив: 
"Менї дворяньства не треба, я по давному КО:іак !" Епископа 
Методия роздратувала предлога. щоби посилати митропо

лита з Москви; українське духовеньство подїляло його 
невдоволенє. Роздратованє змогло СЯ, як приїхали нові 
московські воєводи на веї значні городи, І) і з НИМИ вояки; 

Брюховецький прохав, щоб їх було більше; приїхали пе

реписцї, t:тали списувати всіх людий по городах і селах 

і накладати данину. 8 городах з міщан настановили ми
тарів, щоби збирали царські доходи. Москалї стали погано 

обходити ся :-1 людьми: "Полтавський воєвода - жалували 

с.я козаки - лає нас поганими словами (що найбільш дра
тува,\о Українцїв); коли хто прийде до його - плює на 

того, каже солдатам бити в карк ... " 8 багато місцях жа
лували ,ся на великі драчки, на насилє і грабіж, на зневагу 

жінок і дївчат і т. і. Сам гетьман був вельми користолюбний, 

жорстокий і надїючись на захист Москви, не знав границь 
своїй самоволї; його полковники були також напасні 

І) Kj>iM Києва. Переяслава і Ніжина. "е вже були московські 

ВОЄВОАИ - в ПРИЛУКИ, Лубни. Г'IAЯЧ. Миргород. Полтаву, Батурин. 
Глухів, Сосницю. НОВГОj>ОА-Сіверськ"й і СтаРОАуб. 
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і грабежливі. Нарід не довго терпів; повстало зворушенє 

разом в кількох городах, стали убивати московських вояків. 

В Переяславі вбили козацького полковника Єрмоленка, 
спалили город, позабивали воякі,В; сам царський воєвода 

ледво спас ся. На Брюховецького загально обурили ся; 

розширило ся бажан є вступити під власть Дорошенка. 

В 1667 р. заключено Андрусівський мир і ее стало 

новою, сильнійшою причиною зворушеня. Українці вважали 

Нащокина найбільшим ворогом своїм. толкували, що з його 

підмови МОСІ<ОВСЬКИЙ цар мирить ся з польським королем, 

щоби вигубити козаків; Запорожцї, ріШУЧІ І відважншші 

від інших, спіЙМ<lЛИ царського посла Ладиженського. що 

їхав у Крим, і вбили. 

Від самого приїзду Брюховецького нарід не хотїв 
платити податків і всяких данин, заведених на московський 

лад. Козаки грабили і били :ібирачів; та тодї й між Укра

їнцями був нелад: міщани й селяни дерли ся з козаками, 

котрі з приказу геТЬМ<lна і полковників збирали для сих 

дачки. Всї тим не менше згоджували ся в тім, що не 

терпіли гетьмана. 

Методий, що перед тим найбільш підмагав вивисшенє 

Брюховецького, став його ворогом і лихословив Брюховець

кого в своїх письмах до московських бояр. Брюх()вецький 

з свого боку писав у Москву доноси на МетоДия. Бувши 

на соборі, що :~асудив Никона, Методий замітив, що :і НІІМ 

у Москві обходять ся не так ласкаво, як перше, і повер

нувши на Вкраїну предложив згоду Брюховецькому і став 

його намавляти до зради цареви. Брюховецький побаЧIІВ, 

що зайшов далеко, що козаки роздратовані проти Москви 

вважають його головним справником тих напаСТlІl1. які 

терпить Україна від московських ЛЮДІІіІ : здавало ся. що 
поправити дїло можна було чим скоршою зрадою Москві. 

Брюховецький на сам перед погодив ся з Дорошенком, 

Сей разом з митрополитом ТукаЛЬСЬКIІМ заманув Брюхо

вецького надїєю. що він лишить ся гетьманом, як стане 

з ними дїлаТIІ одностайно і відступить від МОСКВИІ! Брюхо
вецький зібрав на раду своїх полковників: усї l)іIlШ.ш 

відорвати ся від Москви і піддати ся турецькому султанони, 

щоби з підмогою Турків видобути ся :шід московської 
влади. Дня 8-го лютня, в Гадячі, Брюховецький :іаявнв 
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воєводі OrapeBY, щоби він геть забирав ся з ВОЯК~МІІ. 
В OrapeBa було всего трохи над 200 людий; випадало 

забирати ся. Та козаки кинули ся на Москалїв, ПОЛОВIІ:1): 
вирізали, останних оббили і взяли в полон. Брюховецький 

оповістив своїм універсалом, що московські посли з поль

ськими послами постановили зруйнувати цїлу Україну і ви

губити всїх людий від малого до великого. Таку саму 
грамоту післав він донським козакам, вговорюючи ЇХ 

З "господиномь Стенкою" одностайно дїлати. l ) Нарід, що 
й без того ворушив ся по всїх усюдах, став вигубляти 

всіх Москалїв у своїм краю. 

Зрада Брюховецького.' сильно вразила МОСКОВСЬКУ 
управу; вона сего не сподівала ся. В Києві, Переяславі. 

Нїжині й Острі воєводи з трудом відбили ся від козаків 
і сидїли в облозї, дізнаючи чималого недостатку; в інших -
вони погибли разом з воєнними людьми під ножами і киями 

розлюченого народу. Коли про се дізнали ся в Польщі

то Поляки говорили московським послам: "Треба нашим 
володарям післати війська - випалити і повбивати сих 

зрадників-козаків, щоби міста їх були пусті, тому що вони 

і вас і нас зраджують і добра від них не буде!" 

Весною князь Ромодановський ро;почав війну облогою 
города Котельви. До Брюховецького прийшли на поміч 
Татари. Зза Днїпра йшов з козацьким військом Доро
шенко; Брюховецький вийшов йому на зустріч з Гадяча. 

Недалеко Опочнї прийшло до його десять сотників з до
маганєм, щоби віддав булаву, знамя і пушки. БрюховецЬкий 

побив сих сотників і вислав їх закованих у Гадяч. Та тут 

зворушила ся проти його громада козаків. вдерла ся 

в шатро, спіймала і затаскала до Дорошенка. Дорошенко 

тілько дав знак рукою: козаки здерли з Брюховецького 
одіж і били до смерти оружєм, вилами і киями .. 

Ворохобня між народом була так велика, що вслїд 
за тим розлягали ся крики: вбити Дорошенка. Та за

дніпрянський гетьман утихомирив юрбу, викотивши їй 

кілька бочок горівки. Дорошенко вибрав всенародну раду 

І) Варто замітити, що поміж обжалованими проти Москви най
погаиійшим вчинком Москалїв названо ее, ЩО "вони скину.\И сьвя
тійшого вітця патриярха, котрий учив іх мати милість і любо!! ДАЯ 
ближніх". Никоиа взагалі шанували на Вкраїнї. 
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і питав ся: .,що тепер ДЇЯТИ? ЧИ мирити ся з Москвою? 
Чи піддавати ся Польщі або СУЛТЗІІОВІІ?" Нарід не хотїв 

чути про Польщу, лаяв Москалїв за Їх напасти і давав 

перед турецькій владї. Дорошенко виступив проти Ромо

дановського, котрий сей час відступив від Котельви. Тепер 

цїла Україна була в руках Дорошенка; йому лишило ся 

тілько укріпити свою владу, та тут на лихо прийшла до 

його вість з Чигирина про зраду жінки: він пішов за 

Днїпро, забравши з собою полонених московських на

чальників і епископа Методия, а начальство над лївобе

режною Україною поручив свому rенеральному осаулови 

Демянови Многогрішному. Зараз по відходї Дорошенка 

Ромодановський рушив на Вкраїну і заняв Ніжин; Много

грішний замісць бити ся з ним, заявив бажанє піддати ся 

цареви, надїючи ся зістати гетьманом. Тодї заступником 

козаків явив ся чернигівський архіепископ Лазар Бара

нович; він просив письменно в царя прощеня народови, 

та молив, щоби на Вкраїну не посилати воєводі в ; то ca~1O 
прохав і Многогрішний і представляв, що все лихо склало 

ся від напасти з боку воєводі в та з хитрощів епископа 
Методия. Толки про вибір нового гетьмана вели ся кілька 

;\lісяцїв. а тим часом московська управа зносила ся з До

рошенком. jJapcbKi посли намавляли Дорошенка відлучити 
ся від бисурман і бути покірним Польщі. Дорошенко стояв 

на однім: що він із своїми козаками нїяк не хоче бути 

під владою Польщі, тому що з Поляками задля їХ ХИТАИ

вости годї заключати який тривкий договір, - впевняв, 

що він зовсїм не ворог Москви, що бажає з усею У кра

їною бути під владою великого государя, але не інакше, 

як тоді, коли государ прийме під свою владу обі сторони 

Днїпра, не буде посилати воєводі в і нарушати козацьких 

прав, одним словом, щоби все було' так, як постановлено 
8 першім договорі, заключенім з Богданом Хмельницьким: 
інакше Дорошенко нїЯК не хотїв покидати думки про 

підданьство Туреччини. Само собою розуміє ся, що мо
сковська управа не могла посунути ся до того, чого ;\0-

магав ся Дорошенко, 60 6ула в союзї з Польщею. 
В марцї 1669 р. в городї Глухові зібрала ся рада 

і на нїй вибрали гетьманом лївобережної України Демяна 
Многогрішного. Всї заходи нового гетьмана, архіепископа 
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Петро Аорошенно . 

13 М . Костомаріо .Jcтории України. 
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.. Ла:-4аря і стаРШIІН про вшнюлснє України від воєводської 

УПI)ави остали марними тим більше. що тепер. як і давніще 

~Ііж Українцями БУМІ такі. що глядїли власної кариєри, 

КОТI)і писали в Москву противне тому, чого прохало укра

їнське начальство і впеВНЯЛIІ. що нарід більше бажає ВО

ЄВОДСІ)КОЇ, як KO~iaЦbKOЇ упраВIІ. Першим 3 таких був Семен 
АдаМОВИ'I. НЇЖИНСЬКІІЙ Пlютопіп. що Jl,умав; як ЗJl,ає ся, 
ііти с.\ЇДО!\1 Методия. Після договору. заключеного в тім 

часї. воєводи остава.\и тілько в деяких городах. І) Реєстро
вих КО:Іаків установлено тілько 30.000, котрі мали жити 

:-4 податкіl1 3 усяких місцевин. крім монастирських і цер

КОВНІІХ. Зруйнованим городам дано пільгу на десять лїт; 
rt'TbMaHiB будуть вибираТIІ наперед на радї, а цар буде 

ПОТRеРДЖУВ~ТIІ та вони не можуть зносити ся з чужо

:іе:-'ІНИМІІ володарями .. Тодї козаки на радї замітили, що 

всї усобицї на Вкраїнї походять з того, що ратаї само

ві.\ьно хотять назива.ти ся козакаМIІ і починають чвари, 

а тим самим - справдешним козакам роблять нечесть. 

Щоби се відвернути. рішено установити окремий козаць·киЙ 
полк в 1000 людий. котрий мав наглядати, де починають 
ся бунти і згноблювати їх в зародї. Сей полк названий 

компанїЙським. Таким робом найважнїйше суспільне пи

танє, що хвилювало Україну з самого почину повстаня 

СУПр01'И Польщі. московська управа рішалС\ тепер так, що 
вивисшувала виключно ПРlІвілейований стан. 3 ущербом 
змагань народу ДО зрівнаня своїх прав. 

Новий гетьман лївобережної України, Многогрішний, 
не визначав ся здібностями. а нарід не любив його; до 

тогож ще він запивав ся і по пяному допускав ся всі

ляких нечеМНОС1"ИЙ. Його рідний .брат. ВаС~fЛЬ, назначений 
чеРНИІ'іВСЬКIІМ полковником, був також чоловік буйний, 

розпустниіі, :Jвісний :і того, що бійкою загнав жінку свою 

в могилу, за що носив на собі церковну клятву. Власть 
гетьмана не простирала ся на всї области України, що 
мала бути під його начальством. Полки: лубенський, га

ДЯЦЬКИЙ, прилуцький твердо стояли при Дорошенку; пере

яславський полк також стояв :і НИ,МИ одностайно, та потім -
полковник Дмитрашко Райча, молдавський Вllходець, пристав 

І) В Києві. Переис.\аві. Ніжині. Чернигоні й Острі. 
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з своїм полком до Многогрішного. Дорошенко силкував 
ся, яким би се нї було робом, удержати цїлу Україну під 

своєю владою, писав ненастанно унїверсали, впевняв Укра

їнцїв, що усуне всякі суперечки і стоятиме одностайно за 

погибаючою вітчиною. Тимчасом він усе приязно відносив 
ся до Москви, визволив на царську просьбу московських 

полоненників, ненастанно зносив ся то з Москвою з під

могою післанцїв, то з київським воєводою. Усе була 

в його одна і та сама мова, хоч і в ріжних формах; основа 
єї була така: наЙ московський государ возьме цїлу Україну 

під свою верховну власть, виведе своїх воєводів і лишl:!ть 

козаків обох боків Днїпра під начальством одного геть
мана; заразом Дорошенко прямо висловлював перед 
царськими послами, що він з конечности віддає ся султа

нови і приведе турецькі сили на Поляків. Московська 

управа, зберегаючи договір з' Польщею, вговорювала До
РQшенка, щоби лишив ся вірним Польщі; таким способом 

}юна піддержувала те саме роздвоєнє України, проти 

котрого так боров ся Дорошенко. Обставини поставили 

Дорошенка в траrічне положенє: він . бажав, подібно як 

Хмельницький, своїй вітчинї цїлости і самостійности і за
разом уважав, що годї обійти ся, не признавши над собою 

влади якого небудь володаря; він давав перед владї 

московського государя, та мимо волї був приневолений 

виступати неприязно проти Москви і лїчити ся до най
лютїйших єї ворогів. Йому приходило ся бороти ся разом 
і з Польщею і з Москвою; сего мало: його ждала ще 

боротьба із своїми. Запороже не хотїло підлягати нї 
Дорошенкови, ні Многогрішному; там вибрали іншого 

гетьмана Суховієнка, котрий прикликав Татар і вступив 
у володїня Дорошенка. Щість полків І) піддало ся Аому. 

Дорошенко був на краю свого упадку} тоді вислав у Ту
реччину своїх послів з рішучою предлогою підданьства. 

Се спасло його на час. В сю пору, як Суховієнко, обляг 
Дорошенка в Каневі, явив ся турецькиА чауш (гонець) 
і· велів Суховієнкови відступити. Суховівнко І:!е міг не 
послухати, позаяк' Аого головна сила складала ся з Татар, 

І) Уманський, білоцерківський, корсунськнй, паволоцький, бра_ 

славський і могилївський. 
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турецьких підданих. Суховієнко зрік ся гетьманьства : та 
вслїд за тим- уманський полковник Ханенко ~роголосив 

себе гетьм·аном. 3 IjИМ мала сточити ся війна. Дорошенко 

підступивши під Умань, спершу уложив з Ханенком до

говір, щоби оба суперники їхали в Чигирин: най там рада 

рішить між ними спір і признає одного з них гетьманом; 

та Ханенко замісць їхати на раду, завізвав кримську орду 

і пішов війною на Дорошенка. В обох суперників складало 
ся військо переважно з Татар. У Дорошенка була орда 
білогородська, підвласна силїстрийському паші. 3 Ханенком 
злучив ся Юрий Хмельницький, що тодї ск·инув чернечу 

одіж. Під місточком Стеблевом Дорошенко віднїс побіду, 

прогнав Ханенка на Запороже, а Юрия Хмельницького 
піймав і вислав у Туреччину, де він пересиджував у Семи

баштовім замку. 
Ханенко не успокоїв ся, вислав посольство до поль

ського короля і дістав від його грамоту на гетьманьст.во 

на услівях Гадяцького договору. 3 помочю коронного 
гетьмана Яна Собіського, Ханенко утвердив ся в Лади

жинї. Поляки заняли городи Немирів, Браслав, Могилїв, 

Рашків, Бар і інші та віддали під управу Ханенкови. Таким 
способом явило ся разом трех гетьманів на Вкраїнї: двох 

на правобережній, оден на лївобережніЙ. 

В· церкві також було роздвоєнє. Методий, що попав 

ся Дорошенкови в полон, утїк до Києва; але тамошнїй 

воєвода перевів його в Москву. Дорошенко прислав 

у Москву власноручне письмо Методия, що доказувало 

неперечну участь у замислах Брюховецького, Методи я 
замкнули в Новоспаський монастир, де він скоро вмер. 

Замісць його Москва назнаЧИЛа другого надзорця митро
поличого престолу, чернигівського архіепископа Лазаря 

Барановича. Тимчасом правобіч Днїпра жив визволений 
3 мариєнбурської вязницї митрополит Осип Тукальський, 
котрого посьвятив і узнав царгородський патриярх; в Москві 

не довіряли йому яко прихильникови Дорошенка і сторон

никови цїлости і независимости України. Митрополит Осип, 
живучи в ~игиринї, недалеко Дорошенка, випросив у цар

городського патриярха, що сей наложив клятву на Демяна 

Многогрішного, за його зраду Дорошенкови. Се сильно три
tlожило Многогрішного, особливо коли він посовгнувшись 
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упав і розчахнув ся. Многогрішний вважав се знаком 

божої кари і настійчиво просив царя, щоби вимолив йому 

розрішенє від патриярха. Цар вислав до патриярха Методи я 

просьбу про Многогрішного. Патриярх був у труднім по

J\оженю: він хотїв сповнити просьбу царя, та бояв ся 

турецької управи, котра попирала Дорошенка й Осипа; 
патриярх наконець дав РО:1рішенє, але з тою умовою, 

щоби було тайне. 

Скоро однак опісля обставини поставили Многогріш

ного в неприязні відносини :J Москвою. 80єводська управа 

була крайно немила для Українців. Посполиті після давного 

рвали ся козаl<увати; компанїйцї, приборкуючи їх, запо

дївали їм всілякі кривди; стали проявляти сц вибухи народ

ного нсвдоволеня. Многогрішний, так як його попередник, 

вижидав загального бунту, котрий бу 1;3 тим можливший, 

що Дорошенко розсилав своїх агентів, щоби підмавляли 

лївобережних Українцїв - дїлати одностайно з ним при 

турецькій ПОI\!ОЧИ, щоби вернути своїй вітчинї волю і цї

лість. Деякі полки отверто стояли за Дорошенком. Укра

їнцїв дратувало крім сего й те, що підчас переговорів 

між НаЩОКIІНИМ і комісарами про потвердженє Андрусів

ського мира українських послів не допустили до участи 

в сих переговорах .. Ожидане виданє Києва Польщі з усїма 
його сьвятощами вражало народне чутє. Многогрішний 

у своїх письмах до Артамона Сергієвича Матвієва вгово

рював московську управу, щоби визволила Україну від 

воєводської управи і суду; сего просив і Лазар Баранович. 

Та в Москву приходили письма і нїжинського протопопа, 

Семена Адамовича, котрий тілько обмавляв Барановича 

і Многогрішного, хоч рівночасно удавав приятеля сего 

останнього; R своїх письмах, що висилав у Москву, він 
впевняв, що Україна тілько й держить ся приявою воє

водів і воєнних людин і негайно зворушить ся, як тілько 

їх виведуть. Московська управа, настроювана такими до

носами, не виводила воєводів і велїла доглядати самого 

гетьмана; в гетьманській столицї Батуринї був стрілецький 

голова Григорий Неєлов, котрий доносив у Москву про 

поступки гетьмана. Многогрішний висловлював по пяному 
обидливі замітки і похвали над Москвою. Дорошенко війшов 

з ним У зносини і вговорював, щоби поступав з ним ОАНО-
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стаЙно. Невідомо, до якого ступня Многогрішний рішив ся 
бути союзником Дорошенка і почати неприязні ВІІСТ)'ШІ 

проти Москви, але Многогрішний висловив сам москов

ському гонцеви, Танєєву. намір, що нїяк lІе віддасть Києва 
Полякам і разом з Дорошенком воюватиме ПОЛІ)ІЦ)'.!) 

Поки московська управа рішила, як поступати з доносаМIІ 

на Многогрішного, повстала проти його змова; головою 

сеї змови був обозний Петро Забіла. Вів нахилив на свою 

сторону писаря Мокриєвича, суддїв: Домонтовича, Саміі1-

лови ча і переяславського ПОЛКОВНlIІ(а Дмитрашка Райча. 

Дня 13. марця, В ночі, змовцї спіймали Многогрішного 

і вислали в Москву ~~ писарем МОКРИЄВllчем. В Москві 
Матвієв почав його допитувати і МУЧИТИ. Демян ШlПllрав 

ся зради, але. признав ся, що ПО пяному ГОВОРІІВ "нїсе

нїтницї". Старшини іменем цїлого українського народу 
просили покарати смертю бувшого гетьмана і ЙОГО брата, 

Василя. Дня 28. мая 1672 р. вивеЛIІ осуджених на кару 

в Москві; але цар вислав гонця ::І вістю. ЩО він на "просьбу 
своїх дїтий заміняє смертну кару на вигнанє 13 Сибір". 

Демяна вислали в Тобольск ~i жіНlЮЮ НастассІО. ДЇТЬМlІ, 
братом Василем і племянником. ВJtслаЛIІ в Сибір і другів 

його: нїжинського полковника r винтовку і осау.\а Грибо
вича. Грибович утїк з Сибірі, і тому таМТIІХ ВlІгнанцїв 

якийсь час держали в кайданах, випраВIІЛIІ в Селенгиньск 

і ~іаставили в службу. Опісля спіймали і Вllслали в Сибір, 
на донос запорожського отамана Сїрка, але HC~ia()apO:\1 

його признали невинним і повеРНУЛIІ назад. 

Дня 17. червця, тогож року. недалеко від Конотопа 

в козачій Дуброві, після IЮ::lПОРЯДКУ КНЯ~НІ Ромоданов
ського, в прияві архіепископа Лазаря. вибраЛIІ на радї 

нового гетьмана, Івана Саміі1ловича. ЩО був перше reHC

ральним суддею. Його вибрано Ні\йбільш на бажанє і черсз 
хитрощі військової старшини. Нововибраний гетьман був 

сином сьвященика, ,що жив перше правобіч ДНЇПI)(l. 

опісля ж перейшов на лївий бік у місточко Старий КОЛЯДИН, 

') Після донеСt·ня Танєєва Многогрішний ГОВОРІІВ ЙО~ІУ між 

іншими от що: "Государ нас шаблею не взяв; МИ ному доброві,\hНО 

піддали ся задля одної віри. Коли Києва й інших україНСІ)КlIХ Г()I>Одів 

йому не треб~ І ВІн Їх Biддa~; КОРО.\еВIІ, то ~III 11OГ,\СДШЮ іншого 
володаря", 
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Іван Самійлович був чоловік учений, але мало спосібний, 

низькопоклонtiИЙ псред СИЛI>lIИМИ, гордий і бутний з під
чиненими, а заразом користолюбний. На дієве поле вступив 

він яко сотеННИЙ писар; :;Ja Брюховецького підлещував ся 
rен~ральному писареВIІ Гречаному і остав сотником, а від
так у ЧеРНlIгові наказним полковником. Він не пристав до 

:і.ради Брюховецького, з6ЛІІЖИВ ся з Многогрішним, добув 
собі його Довірє і став rенераЛЬНIІМ суддею, а опісля разом 
з іншими занапастив Многогрішного, :Іаслужив собі 'при
хильність старшин на.l.звичаЙною догодливостю і ласкавим 

поводженєм; вони Вllбрали ііого в надії, що матимуть 

в нїм покірне орудє. 

Переверт лївобіч Днїпра' став ся тодї, як Дорошенко 
. правобіч ухопив ся РО:ІПУЧЛІІІЮГО і рішучого способу. Йому 
на поміч ВИРУШІІЛО 300.000 Ч'І)СЦЬКОГО війська; сам пади
шах Магомет ІV. ПРОВОДИВ СИМІІ силами. Над урочищем 

Батогом РО:dбили Ханенка і ПРОВОДIlРЯ польського пійська 

ЛУЖС11ЬКОГО. Турки и TaTal)1'I "'ШУЛІІ ся на Камен,,:ць, де 
тодї була IІС:lНачна ПОЛI)Сі>ка :Іалога. Осаджені вступили 

в переговорlІ і підда.\и 1"6род з ТІІМ услівєм, щоби :Іалогу 

і нассленцїв випустити ІІа їх бажанє, а іншим населенцям, 

що схотять остати, 06е:шеЧИТI1 їх житє, майно і кільКG 

церков для свобідного богос.\уженя. Турки веліли перемі
НІІТІІ в мечети цеРI~ВИ і між тими іі собор, та лишили .для 

християн, Пf'авославних, каТО.АИf<ів і Вірмен по одній церкві. 

Вересня 19·го МахомМ" ІV. триюмфально яїхав у город 
прямо до головної мечети, 1ЦО була соборноlO цеIЖВОЮ; 

і як оповідають, Турки в :4нак побіди it"ляму над ХРИСТІІ

яньством, клали образи сьвятих на болотнистих місцях 

улиць, куди проїздив султан. Населенцїв пощадили; однак 

УЗЯЛИ в гареми па,l,ишаха іііого Qашів наЙКIJасші AЇBttaTa. 
Поляків до крайности вра:'JИла отся подія і слаБІІЙ 

польський король МихаАло поспішив просити в туре11ЬКОГО 
султана мщ>а. Мир заключено під Бучачом в Галичині. 
Поляки відступали Туркам Поділє Й Україну а крім того 

обіцяли платити річно 22.000 червінцїв. 
Дорошенко вельми помилив ся. Турки не думаЛІ! 

привернути єдности в Україні, а між тим Дорошенко, 
ставши турецьким підданим, обурив на себе і свій нарід 

і ХРИСТИЯНСЬКИХ сусїдів. Мир Польщі з Туреччиною не міг 
І 



- 342-

бути тривкий; одностайно з Польщею готовила ся проти 

неї виступати Москва: Дорошенко, союзник Турків, був 

приневолений перши.й приняти на себе удари ворогів 

ісляму. Тимчасом сили його меншали; нарід, як перше 

переходив з правого боку Днїпра на лївий, тепер втїкав 

тамтуди більшими ватагами ; значна часть утїкачів посу

вала ся на схід у вільні стеШІ південних україн МОСКОВ

СЬКОІ'О государства (нинїшних rубернїй: воронїжської, кур

ської і катеринославської). Правий бік Днїпра що раз 

ставав безлюдним. ДорошеНКОВI1 і ХанеНКОВI1 приход'ило 

володіти над бідними останками що дня зменшуваного 

населеня, бороти ся чужими силами за uпустїлу рідну 

землю. Знов звертав ся Дорошенко в Москву, знов за

певняв, що вірний государеви, і ПІЮСІІВ його приняти 

В підданьство, та всеж не інакше, як під тими услівями, 

які подавав перше: щоби Україна була одностайна і сво

бідна. "В мене дїтий нема - говорив він: -- я про себе 

не дбаю, але дїло йде про всїх людий наШІІХ". Московська 

управа лестила Дорошенка обіЦЯНl\ами. Після того, як 

Поляки самі відступили Туреччинї Україну і зрекли ся 
панованя над сею землею, відповіднїйше було годити ся 

з Дорошенком на єдність обох боків Днїпра. Та Самій

лович бояв ся, щоби його не збаВИAlI гетьманьства і H~ 

віддали Дорошенкови, тому стара в ся підбурити Москву 

проти Дорошенка і раяв йому не вірити. Замісць пrими

реня з Дорошенком вислаЛIІ ПІЮТИВ його козаЦІ,ке і мо

сковське військо під начальством Ромодановського. Се 

військо не В'lИнило нї'lОI'О важного. але Ханенко, а :і ни!\-! 

і кілька ПUЛl\овників прислали ПРОСІІТІІ Л<lСКИ царської 

милости. Дня 17. марця 1674 р. Ханенко а з ним кількох 

полковників ') Ilf)aBOfO берега Днїпрового явили ся на раду 

в Переяслав. Ханенко зложив гетьманську булаву, а пра

вобеlJежні полковники, ЩО з НІІ!'>! (іУМI, вибраЛIІ гетьманом 

СаJ\!іЙЛ0l3l1ча. 

Значна чаСТh лївобережної УКР<lїНIJ переходила :mов 
пІД владу московського государя, Лишило ся тілько, щot)11 

ДОl10шенко ПJддав ся. Справдї чигиринський гетьман 

') KaHЇHChKIIЇl, КОfJСУНСhкиіl, Gі,\ОЦl'(ЖlВt'hКIН\, Y:'<li\liChKllii. ТОІ)ГО
НIІІ11>КШ·I. ()I);tС\;lUl'hЮllі і паНОАUl1hКIІII. 
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вислав до Ромодановського f'енерального писаря Мазепу 
і заявив, як се він багато разів робив перше, що бажає 

бути в підданьстві великого государя. Та Дорошенко нїяк 

не хотїв, щоби ненависний і погорджуваний ним син по

півеький, Самійлович, був гетьманом над обома боками 

Днїпра, тим більше, що сам, Дорошенко бояв ся про власне 

житє й ожидав, що як він піддасть ся, то Самійлович 
каз нить його, як Брюховецький казиив Сомка. Заразом 
вірні йому старшини і полковники бояли ся тогож і воліли 

ще раз попробувати удержати независимість при турецькій 

помочи. Дорошенко хиляв ся то сюди то туди, а впевнивши 

ся, що ворог його Самійлович сильний і має царську 

ласку, ще раз закликав на поміч Турків і Татар. Се зна
чило, як говорить ся, поставити на карту останнїй достаток. 

В серпню 1674 р. турецькі і татарські ватаги прийшли 

і Ьпустошали Україну. Город Ладижин взяли приступом. 

Уманці приняли спершу залогу турецьку, та опісля вирі

зали її, за що Турки збурили город і вигубили всїх насе

ленцїв. Після вістий сучасних, текла кров ріками. З другого 
боку Самійлович і Ромодановський з царськими військами 
пустошили Україну ідучи на Чигирин. Кримцї відбили ЇХ 

від гетьманської столицї; Ромодановський і Самійлович 

відступили, спалили Черкаси і відійшли за Днїпро. Турки 
віддалили ся. Тодї Дорощенко зовсїм вже втратив при-

'хильність народу. Остатки правобережної людности йшли 

ватагами в лївобережну Україну. Черкаси, Лисянка, Мишин, 

Богуслав, Корсунь зовсїм опустїли. Приклад одних потягав 

за собою других; переселенцї часто лишали ся в землях 

лївобережних полків; та незрівнано більше число їх ішло 

на слободи дальше на схід. 

На Турків надїї вже не було: два рази приходили 

вони на поміч Дорошенкови і не принесли ніякого хісна, 
а тілько спустошили край. В слїдуючім 1675 р. і МQскалї 

і Поляки збирали ся спільними силами покарати Доро
шенка, та не пог'одили ся між собою. Польський король, 
думаючи все ще при собі удержати козаків, назначив 

гетьманом замісць Ханенка, що піддав ся Московщинї, 
бувшого подільськогЬ полковника Гоголя. Сей проводир 

козаків держав ся з малою горсткою на Полїсю. Гетьман 
Самійло вич не раяв московській управі посилати військо 
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разом з польським в Україну, прсдставляючи, що як тіл[)ко 

козаки будуть ра:юм :і Поляками, то зара:і попере'lат[) 

ся між собою. 

Дорошенко, готовий віддати ся Москві, попробував 

се так вчинити, щоби обминути Самійловича; він закликав 
на раду Сірка з ЗаПОРОЖЦЯМI1. Tat< при.були і Донцї під 
проводом Фрола Минаєва. Дорошенко. в неІІрияві духо
веньства присягнув на євангслиє ІІа нічнс підданьство 

цареви, просивЗапорожцїв і Донцїв ПРИЧИНИТІІ ся, щобll 
цар лишив його, з усїм "товаРИСТВОl\'I" в своїй ласцї і обо· 

роняв своїми військами від ТУРКІв, Татар і Ляхів. щоби 

правий бік Днїпра під царською рукою 3110В міг :ЩЛЮДНІІТИ 

ся. Сірко дав про се знати в Москву; та Самійлович 
і тепер бояв ся, щоби таким робом нс, [юветало сильне 

сторонництво і не збавило його ГCT[)l\1illll,CTBil В KOIНlCTЬ 

Дорошенка. З підмогою Ромодановського віll успішно 
заходив ся ~ Москві, о()мавлян Дорошснка і Сірка і ПІ)СД
ставляв, що таким поступ ком нарушсні його п!)ава яко 

гетьмана. Цар велїв :Іаявити догану Сїркови :щ те. що 

таке робить мимо rl::T[)MaHa Саміі1ЛОВllча, тому, що гетьма
НОВІІ а НС кому іншому поручено :Іробити лад з Дорошенком. 

В сїчню 1676 р. в останнї ДНЇ житя Олсксїя Михаі·іЛОВl1'іа 
прибув у Москву тесть Дорошенка, Павло Яненко-Хмсль

ницький, і привіз турецькі "санжаКІІ" : бунчук і два зна

мена (іЦО ОЗ!іачаЛI1 колишнє підданьство ДОl>ошенка Ту

РС'lчинї, від котрого він тспер відрікав ся); чсрез ~oгo 

Дорошенк() заявляв покірнісТl' :\ІОСКОВС[)КОМУ ЦЩJСВІІ і щю

сив тілько, щоби ПО:ІВОЛИВ ЙОJ\ІУ. всїм ііого своякам і цї

лому народови лишати ся правобіч ДНЇІІра і нс ПСРСВОДІІТІІ 

народу на ЛЇВIlі1 бік, ПО:.lаяк РО:jі~lllла ся вість, що управа 

ХО'lе спаЛИ1"И ВСЇ гор()ди і виселити з право6('режноїУкраїни 
Bt'Cb нарід. В Москві Дuрошенка похnаЛИЛI1 за його го

товість ПОКОРИТІІ ся царt"ви, та ДОi\lш'аЛІІ ся від 1101'0 такого 

дї.\а, від котрого він х()тїіl вс:шим способом ВИRИІІУТИСЬ -
:ІЛ()Ж~ШІ ІІРИСЯГИ перед Самійловичем. 

!Jap Олексї~ Михайлович умср; минув ще рік. Са
міі1ЛОВIІЧ намагав ся ВСЇМІІ силами очеРНIІТИ перед москов

ською управою Дорошенка і Сїрка. Він чув ес, що ііого 
в Українї не любили :Іа пиху і лукавств(), він бояв ся, 
IЦn [IОЛКОВНИКl1 :~ро(jляТl) проти його змову. Самі.Йлович 
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намаl'Ш~ ся всїми силами, щоби Дорошенко був у неласцї 

у Москви і не міг стояти йому на дорозї. 

В 1677 р. Саміилович писав у Москву, що на заклик 

.ДорошеШ\а знов ідуть Турки на Київ. У відповідь ІІа се 

ПIIСЬМО велїли ііому йти разом з Ромодановським війною 
на Дорошенка. По невеликій стичцї під Чигирином, Доро

шенко виі\шов 3 духовеньством, старшиною і народом 

:і ЧИl'ирина і три верстви від города, над річкою Янчаркою 

:1.\ОЖI1В булаву, знамя і бунчук і присягнув llареви, Його 
спершу помістили в Сосниці. 

В ті!'.! часі на Вкраїнї відщ)или змову ПIЮТlI Самійло

вича. Проводирами єї були стародубський полковник 

Рославсць і відомии уже Hal\! своїми доносами протопіп 
Адамович. РослаВСІ.J,Ь ню.лонив деяких полковників, 1) котрих 
Саміilлович був настановив, щоби скинули Самійловича 
і при:шали гетьманом Дорошенка. Тодї Дорошенка завізваЛIІ 

в Москву нїбll ГО длятого, що цар хоче держати ііого 

при собі для пораДІІ у важних справах. СаміЙЛОВИ<І був 

веЛЬМI! нерад з того тому, бо бояв ся, Іцоби Дорошенко 

не приєднав собі ласку в Москві і не пошкодив йому; та 

мимо :Іаходів Самійлович нїяк не міг спинити ПОКЛlІканя 

свого суперника. Рославця й Адамовича засудив суд віі'!

СЬКОВИИ на кару смерти, Мокриєвича на вигнане а іНШIІ"'І 

раяли тілько, щоби вони присягнули вірність геты\1нови •. 
lJap Федор помилував осуджених на смерть: Адамович 
постриг ся, але Самійлович все - таки наставав, Іцоби 

Рославця :1 Адамовичем вислати в Сlfбір. Дорошенка Пр,l1-
няли в Москві дуже лаСІ,аво, бо він не' мав участи в змові 
і ЙОГО тому не прослїдували. Але йому було вельми тяжко 

там переСИЛЯТIf ся; після його слів їхав він у Москву. як 

на смертну КеРУ' Він уже не вернув на BJ<paїHY. Московська 
управа рішила його держати в МОСКОВЩI1НЇ і :laжада,\а, 

щоби прислали з України Його жінку й дочку. Жінка ДОІЮ
шен ка, дочка Яненка-Хме-ЛЬНИЦhКОГО; була ледача і склонна 

до riиятик~і. Чоловік, разом з тестем, всаДИD 11 до мона
стиря, але опісля погодив ся з нею і вона обіцяла иому 

нїколи не браrи в губи напитків, але по відїздї чоловіка 

') Переяс.\авського Дмитрашку Райча, ПРИЛУЦЬКОГО Гор.\еllка 

і rf'нера.\htюго писаря Карпа Мокриєвича. 
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в Москву вела знов ледаче житє а як гі заЯВИЛIІ, що вона 
має Їхати до чоловіка, то сказала: "Як мене пішлють СІІ

ломіцю в Москву, тодї Петрови не жити". Дорошенко не 
домагав ся єї покликаflЯ і здає ся був навіть рад, що єї 

позбув ся. Підчас побиту в Московщинї Дорошенка наста

навляли воєводою і дали яко посїлість тисячу хат в селї 

Ярополчі, Волоколамського повіту. З того часу він щез 

з істориї l ). 

Гурки сильно докучали, дізнавши ся, що Дорошенко, 
котрого вважали турецьким підданим, віддав ся Москві. 

ШО би вдержати власть над У-країною, велїв султан визво
лити з вязницї Юри я Хмельницького, проголосив його 
гетьманом і князем України і вислав з турецьким військом 

добувати батьківщини. 

В Чигиринї, по відходї Дорошенка, московським воє

водою настаНОВJlено Нїмця Т рауернїхта. В серпню 1677 р. 
Турки і Татари облягли Чигирин, та на поміч обложенцям 
приспіли Ромодановський і Самійлович і прогнали Турків. 

с.\їдуючого 1678 р. в липцю знов явило ся турецьке 
військо з самим визиром і ЮРИЄ1'v1 Хмельницьким під Чи

гирином, де вже був інший воєвода московський - Іван 

Ржевський. Сим разом Турки і Татари приступили до 

завзятої облоги. Ржевський поляг на городській стїнї від 

неприятельської !'"ранати. Турки підкопали долішнїй город, 

що лежав на березї Тясмина: обложенцї кинули ся на 

міст, але Турки підпалили міст і богато потопило ся. Турки 

стали приступати до горішнього города, розложеного на 

високій горі над Долїшним. Українцї боронили ся завзято; 

на останку з ПРИКС1зу Ромодановського, що стояв недалеко 
з військом, ?апалили горішнїй город і втекли до Ромода
новського, а ~еприятель прослїдував їх без успіху. Українцї 
говорили, неначеб Ромодановський навмисне не прийшов 
в пору на відсїч Чигирина, тому, що син його був у Турків 
в полонї і неначеб йому Турки дали знати, що сина його 

визволять, як він допустить Турків взяти Чигирин, в про

тивнім случаю пішлють йому замісць сина скіру його 

напхану сїном. Як би ее нї було, Ромодановський не вступив 

') Він умер в пізнім віцї в своїі1 посї.\()СПI і вірний .1al!()~IY 

СЛОВУ, не мішав ся більше в українські справи. 
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у бій з Турками і посунув ся на лівиЙ берег Дніпра. І) 

Юрий Хмельницький заняв і підчинив своій владі Жаботин, 
Черкаси, Корсунь, Канів и Інші городи в тім часі вже 
дуже малолюдні.~) Юрий опісля стало осів у Немирові 
і приняв небувалий титул сарматського князя. Юрий під

rll1CYBaB ся r едеон -Юрий -Венжик Хмельницький, князь 
сарматський і гетьман запорожськиЙ. Силу його творили 

Турки й Татари. З почином 1679 р. намагав ся він напасти 
на лівобережну Украіну, та великі сніги спинили його; 

Вt'СНОЮ він. повторив напад на дармо; Самійлович вслід 

за ним перейшов на лівий берег і відобрав городи, що 

недавно підбив Юрий. Тоді Самійлович велів навмисне 

палити всі городи і села правобіч Дніпра і понукував усіх 

по:!істалих там люди й переселяти ся на лівий бік. 

Тимчасом Московщина продовжала мир з Польщею 
ще на 13 літ і відступила Польщі Невель, Себеж, Велиж 

і крі:'>1 того заплатила 200.000 рублів замісць відступити ій 
Київ. Вели ся переговори про спільні воєнні виправи проти 
Турків. Україна була затривожена: ожидали нового нападу 

Турків з Юриєм Хмельницьким; ходили вісти, що напад 
буде вимірений на Киів; взяли ся наборзї укріпляти Киів 

на всїх точках; Самійлович положив підвалини кріпости 

ОКО.\О печерського монастиря; але Турки не явили ся. 
В тім часї, коли в Києві горячо працювали, а московські 
воєнні сили стягали ся на полудне, волоський господар, 

Іван Дука, підняв ся за посередника між Туреччиною 
і Московщиною. СаміЙЛО вич з свого боку наставав, щоби 

ПО:lШРИТИ ся з Туреччиною і Кримом, бо не терпів Поляків 
і всіми силами намагав ся не допустити Москалів до союза 
:і ними проти невірних. Переговори тягнули ся більш як 

рік. В серпню 1680 р. поіхав у Крим стольник Тяпкин, 
ЩО 6ув кілька літ у Варшаві резидентом, разом з украін

СЬКИ:'>І Г'енеральним писарем Раковичем (з ним був учитель 
Петра Великого. Микита Зотов). Тяпкин І~авзято не хотів 

4) І в Москві винуватили Ромодановського за сю безчинність; 

:-І.1<1ЧУ Чигирина пригадали йому й тоді, як він згинув жертвою на

ІНЦНОГО :-!авзятя підчас стрілецького бунту 1682 р. 
2) В Каневі, як оповідають, населенці зачинили ся в камінній 

Цt'IJl\ві; ТУРКІІ. обложи.\и ЇЇ соломою і запалили: всі подушили ся 

від ДIf~1Y. 
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ВІддавати ханови цїлої правобережної України; справа 

дійшла до сего, що хан грозив засадити московських 

послів у земляну яму і се приневолило Тяпкина усунути 
і згодити ся на зневажливий мир двайцятилїтний, піс,\я 

котрого Московщина обовязала ся платити річну данину. 

Київ із своїм давним повітом І) лишав ся Московщинї, але 

ціла правобічна Україна від ріки Бога до Днїпра мала 
остати зовсім безлюдною. Установлено з обох боків не 

класти там нї городів, нї сїл, і не заводити нїяких осель. 

По заключеню сего мира, визволено московських поло

неників а між ними й нещасного Василя Борисовича Ше

реметєва, що двайцять два роки мучив ся в неволї. 

В 1681 р. потверджено сей договір у !Jаргородї. ПlІтанє 

про ее: до кого належить Запороже, лишило ся нерішеНIІМ; 

хоч Москалї й вимовили собі Запороже у кримського хана, 

а всеж таки Турки не згодили ся на те, щоби при:mати 

наконечно Запороже займищем царя. 

Про дальшу долю Юрия Хмельницького збереГЛI1 ся 

всїлякі вісти, згідні у тім, що його скоро вбили. ') ПаJ\IЯТЬ 

сего чоловіка прокляв український на(1ід: про него :1"0-
жили лєrенду, неначе-то :!емля ЙОГО не ПРlfймає і він 

бл} кає ся по землї до суду-віку! 

3 того ч~су впала влада К(,:іацтва прав06іч ДНЇIlра. 

По смерти Хмельницького тур_ецька управа назнаЧllла 

гетьманОм із свого боку волоського господаря, Івана Дук}:; 

Дука приїхав на своє нове володарсТlЮ і застав там повну 

пустиню та став закликати поссленl!ЇВ, обіцюючи їм піЛ[,ГIІ, 

що нарушало дог.овір, заКЛЮLІСНИИ з Туреччиною. Дуку 

піймали Поляк!! і віддали під сторожу. В 1683 р. Польща, 
що боронила Австрию проти Туреччини, розпочала війну 

з Туреччиною. Вересня 12 го Ян Собіськии РО:}nІШ Турків 
ПІд Віднем, і ще кілька разів опісля їх поразив. То,}.":" на 

') ВаСИЛhків, Т РНПО.\є, СтаЙКIІ :і СС.\;\МН і RНСШС KflelJ;\ Дї.,ів

щина і РаДОМIІСЛЬ. 
") Український літописець ~е.\Ичко, що писан :1 початком XVllI. В., 

переказує, мабуть після чуток, котрі до його ДОХОДІІ.\И, ЩО ЮРІІЙ 
Хмельницький здер скіру з живої жидіВКlІ, ЧО.\овік єї пожа.\УВ;\В ся 

турецькому паші в Каменцї - Подільськім; сей :mіс ся з Иаргородом, 
завізвав Юри я до себе на суд і узнавши винуватим, :і;\СУДИВ на 

смерть: Хме.\ьницького після :івичаю турецького вдуси.\И шнурком. 
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псредоднї віЙНІ! з Туреччиною, наміряла Польща воскре

сити козацтво і настанавляла своїх гетьманів одного за 

другим. Та на Вкраїнї вже не доставало для козацтва 

підстави; воно, очевидно, переживало свою історию. Зма

ганя, щоби його привернути правобіч Днїпра, проминули 

без слїду. 

Воюючи з TYPKa!VIli, Поляки сильно добивали ся, щоби 
втягнути МоскоВlЦИНУ в сю війну, та вона довго не під

дава.\а ся їх радї, бо Самійлович напосїв ся- і ненастанно 

представляв, що Полякам нї в чім вірити не можна, що 

вон" :і роду віРОЛОl\1ні вороги українського народу, що 

гаразд хосеннїйше бути в дружбі з Турками. Однак мимо 

всїх :Іаходів Самійлович, що жив 'віддалїк Москви, не міг 

слїДllТИ за тамошними справами. Могучий в тім часї боярин, 

ПРlІятель Софії, Василь Василєвич r ОЛЇЦИН, піддав ся вго
ворюваням польських послів, заступництву .папи Й Австриї, 

і 21. цьвітня 1686 р. заключили польські посли rржимул
товський і князь Оrінський вічний мир між Московщиною 

і Польщею. Київ з Васильковом, Триполєм і Стайками 

відступаЛIІ Московщинї на віки, а Московщина обовязала 

ся :!аплати :Іа се 146.000 рублїв. Обі держави оБОВЯ:іали 

ся разом воювати ПРОТ" Турків і ТатаІ)' Важним в буду

ЧІІНУ усліВЄJlI сего мира було, що Польща обов язала ся 
ЛIІШI1ТИ повну свободу совісти пrав()славним. 

Самійлович був крайно невдоволений сим миром, та 

ще більше rозлютив ся, як йому велїли готовити ся в похід 

проти Татар. Він не перестав посилати в Москву свої 

представленя проти союза з Польщею і війни з Турками, 
поки не дістав нагани за СВОЄ "противеньство". Многі не 
любили гетьмана на Вкраїнї, а він тимчасом своїм сьмі

ливим судом давав повід, що вороги обвиняли його О не

прихильність для Москви:. "Купила собі Москва лиха за 
свої гроші, Ляхам дані. Жалува,ли малої данини Татарам 
давати, будуть платити більші скарби, яких забажають 

Татари", - так говорив він в кружку своїх товаришів. 

Йому приходило. ся виступати в поле, а він називав за
думану війну "чортівською, гнусною", величав Москву 

дурною: "Хоче дурна Москва завоювати кримське госу
дарство, а сама себе оборонити не може". Вороги Самій

ловича жадібно ловили і підслухували такі вислови. 
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Управа московська задумувала веЛИКЕ дїло. Гадка 
завоюваня Криму заблисла за Грізного і закінчила ся 

маловажними походами, блисла за Михайла Федоровича, 

але лишили її про недостачу гроша. Тепер рішили ся іти 

з московським і українським військом степом і знищити 

кримське царство. 

В осенї 1686 р. видано до військових людий царський 
указ, котрий взивав їх до важного дїла. "Злочестиві, бого

ненавиетні бисурмани - було сказано в указї - з нїякої 

іншої віри не брали стілько невіЛЬНlІків, як з українних 

городів нашого царства і з Украіни, розпродуючи їх 

з Криму неначе скотину по всїм усюдам в бисурманську 

неволю. Наше государство до нинї дізнає від усїх країв 

посьміху і докору за те, що ми що року давали бисур

манам данину, чого нїяке государство не робить, а (іи

сурмани над нашими післанцями, що возили Їм гроші, 

соболї і мяхке манатя, знущали ся; деякі наші післанцї 

і гонцї від довшого задержуваня і мук в Криму і rювми

рали". Все то було всїм тодї відомою правдою. Близшою 

причиною зірваня договору, постановленого з Кримом за 

царя Федора Олексїєвича подавали сю обстаюtну, що 
після того договору Татари нападали на московські краї, 

а в Кримі задержували й обижали виправленого там 

післанця Тараканова. 
Весною 1687 р. рушило сто тисяч московського війська 

в південні степи; провадив їх князь Василь Василєвич 

r олїцин, принтель царівни Софії, що був наДJ30РНИМ воє
водою великого полку і великої печати і хоронителем 

государственних великих дїл посольських; до його при

лучив ся над Самарою гетьман Самійлович з усїма своїми 
полками ; козаків було до пятьдесять тисяч. Дня 14. червця 
перейшло військо через Кінку, минуло Великий Луг, а дій

шовши до річки Карачакрана, стрітило ся з несподїваною 

перепоною. Весь степ був випалений, трави не було, 

живности для КОIiИЙ не взяли з собою, не було дров; 

московські КОНЇ почали гинути, люди терпіли від безхлїбя 

і безвідя: була чутка, що дальше до самого полуострова 

так само випалено. Годї було дальше йти. Воєнна рада 

начальників рішила. вислати берегом долї Днїпром віддїл 

двайцятитисячний; до них Самійло вич прилучив три ко-
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зацькі полки під начальством свого сина. Сей віддїл мав 

прикривати відступленє останнього війська, а як буде 

:vIожна, то мав напасти на турецькі твердинї, поставлені 

над Днїпром. - Отже - все останнє військо посунуло ся 
назад. 

Тодї в Москалїв сильний підзор впав на гетьмана 

і на козаків взагалї: чи н<: з Їх намови і остороги Татари 

спалили степи, щоби спинити успіх московського війська? 

аден з чужоземцїв (r ордон), що служив у московськім 
війську, впевняє, що підзор був імовірний. Козаки - го

ворить він - самі збройною рукою визволили ся з поль

ського ярма і просили в Москалїв тільки по мочи ; вони 
називали себе підданими, а не холопами царськими. Мир 

з Поляками, що відступили Москві свої права над коза

ками, лякав їх; вони побоювали ся, щоби Москва не 

обходила ся з ними як із справдешними підданими і не 

обмежала їх привілеїв і вільностиЙ. Гетьман і інші розумні 

люди вбачали, що вийде для них з того, як Москві вдасть 

ся завоювати Крим. Татари вважали себе вільним народом; 

падишах мав над Їх ханом слабу власть і звертав ся до 

його більше з просьбою, як з приказами. Природне при

чутє зближало козаків з Татарами і одні й другі були 

приневолені до того, що завойованє одного з двох народів 
буде занапащенєм другого. 

Як би се нї було, а вороги Самійловича вихіснували 

невдачу походу; вони зрозуміли, що r олїцинови мило 
буде звернути на гетьмана сором невдачі. Повертаючи, 

Самійлович, як видно, не здержував язика і виговорював 

їдкі замітки про тодїшні справи. "Чиж я не казав - го

ворив він - що Москва нїчого Кримови не вдїє. Се нині 

справдї так є; і треба буде їм в будучинї добре від Кримцїв 
віддїляти сь". 

Військо, вернувши з походу, розложило ся станом 

над, рікою Коломаком. Тут старшина зробила змову і на
писала донос на свого гетьмана І). 

у сїм доносї переказувано всїлякі вислови невдово

леня, котрі висказав гетьман проти московської управи 

1) Се були Василь Борковський, обозний СУАЯ Вовхович, писарі 
Прокопович і Василь Кочубей і полковники Кость Солонина, Яків 
Лизогуб. Григорий Гамалія, Дмитращко Райча і Степаи Забіла. 
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задля мира з Польщею; вказувано на поступки, що спи
няли успіх у війнї з Татарами. Він позваляв возити в Крим 
всякі засоби і гонити товар на продаж. Тут між іншими 

замічали, що він не висилав на перед звідунів і сторожі. 

щоби розвідати ся про стан поля, а побачивши около 

таборів поля в пожарі, не посилав їх гасити. Дійшовши 

до Кінки, не вивідав ся, як далеJЮ вигорів степ, а посунув 

ся наперед на спалене поле; його неохота до сеї війни 

і недбальство давали повід додумувати ся, що з причини 

і приказу гетьмана спалено степи. Крім того в доносі 

жалували ся на лиху управу гетьмана: він сам все робив, 

не закликаючи нікого на раду; без суду і слідства від

бирав уряди, понижав старин них козаків і вивисшав дріб

ноту, простаковато поступав із старшиною, а більш усего 

був осоружний своєю користолюбностю: за полковничі 

уряди брав хабарі і позваляв гнобити людий всякими 

способами: що в кого припаде йому до вподоб~, то й бере, 

а чого він сам не возьме - то дїти його візьмуть. На 

останку просили іменем всего війська запорожського усу

нути його з гетьманства. 

Сей донос подали r олїцину 7. липця. Могучий боярин 
не любив уже давнїйше Самійловича: r оліцин жив у роз
ладї з Ромодановським, з котрим Самійлович жив у приязни. 
Донос вислано в ·Москву, а в Москві поступили з ним так, 
як бажав r оліцин. 

Дня 22. липця привіз гонець з Москви царську гра

моту. r олїцину поручено заявити старшині. що як Самій
лович козакам н(; до вподоби, то вони можуть вибрати 

собі іншого, а від Самійловича приказано відобрати знаки 

гетьманського уряду і самого приставити в Московщину, 

поступаючи так, як Господь Бог напутить і навчить бо

ярина. 

r оліцин знав, що козаки не терпіли Самійловича 
і бояв ся, щоби вони дізнавши ся, що гетьмана зміняють, 

не допускали ся сваволі і не розправили ся з тими, що 

розбудили іх злість на себе. Він закликав до себе своіх 

московських полковників, велів, щоби вони сповістили 

старшину про царський указ і самим все уладити, щоби 

Самійловича можна спіймати без усякого шуму; длятого 

казали вечером заперти табор; шатро Гетьмана і його 
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достатки бу АИ в таборі; каЗаАИ також незамітно ОТОЧИТИ 

гетьмана з усіх сторін возами. Хоч так тихо все діЯАО ся, 
та деякі ПРИХИАЬНИКИ гетьмана ДОГaдaJ\И ся, Jgo зцумують 
JgOCb ЗАОГО і звіСТИАИ СаміЯАовича. СаміЯАОВИЧ був певниЯ, 
що годі Яого обвинити о зраду і -не надіяв ся, щоби хто
небудь рішив ся на ТО; він підозрівав, що як його обжа

АуваАИ, то певно за його управу, котра піСАЯ його пр.изнаня 
ААЯ многих БУАа осоружна, та в сій справі надіяв ся обо

ронитись і оправдати ся, тим біАьше, що не міг ніяк при

пустити, щоби московська управа, знаючи про його довго
Аітню САужбу, відоБРаАа Яому гетьманьство. Гетьман запер 
ся в своім шатрі, в ночі писав оправданє своіх поступ ків 

і ВИСАав до ПОАковників. Йому не відповід~и. ДОКОАа 
Яого шатра в певних ВЇДДаАЯХ СТОЯАа сторожа. О півночі 
rенераАЬНИЯ писар ВаСИАЬ Кочу«>ея явив ся у r ОАіцина, 
звістив, що все готове, все зроБАено тихо, гетьман під 
сторожею -і просив приказу, що чинити ДаАьше. ГОАіцин 
ВеАів ДОСЬВІта привести до себе гетьмана разом з ЯОГ:О 
сином, а тимчасом держати під сторожею ПРИХИАьників 

гетьмана, щоби не ДаАИ в пору знати другому ЙОГО синови, 

котрого ДОЖИДаАИ З походу на дніпровськиЯ низ. 

Та досьвіта СаміЯАОВИЧ пішов у церкву на ут.реню; 
старшини не рішaJ\И ся ВХОДИТИ до церкви інарушати 
БОГОСАуженя; вони ДОЖИМАИ його перед входом до церкви. 

Як тіАЬКО по утрені гетьман вийшов з церкви, бувшиЯ 

ПОАКОВНИК переЯСАавсь.киЯ, Дмитрашко Рай ча, вхопив йОГО 
за руку і сказав: "Іди іншою дорогою І" Гетьман не по
казав наЯменшого здивованя і сказав: "Я хочу' говорити 
з московськими ПОАковниками". Тут надіЯШАИ ПОАКОВНИКИ 
і веАИ увязненого гетьманеького сина Якова, що досьвіта 
хотїв продерти ся крізь табор, та Яого спіЯМаАИ. З геть

маном нїчого не ГОВОРИАИ, ПОС8ДИJ\И ЙОГО на дрантивиЯ 

віз, а сина Яого на шкапу HeocїДJ\aнy і повеЗАИ обох 

у шатро r ОАїцина. 
r ОАЇЦИН і воєводи Я ПОАКОВНИКИ московського віЯська 

СИДЇJ\И на стіАьцях, на відкритім місцї. Гетьмана з сином 
постаВИАИ коло судового шатра j старшина, позивачі, на 

візванє r ОАїцина ЯВНАН ся перед радою вовводів і в ко
роткіЯ промові ПОВТОРНАИ ГОАОВННЙ зміст ПОЗВН, котру пред
стаВНАН в своїм пнсьмі, а, н.а закінченє ПРОСИАИ поступ ити 
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після справедливости з гетьманом. Всї, що сиділи, повста

вали. r олїцин сказав: "Чи не подали ви на гетьмана жа
лобу з неприязни, злости або задля якої-небудь обиди, 

котру можнаб залагодити іншим СПО.собом?" 

Козаки відповіли: "Великі були обиди, що заподїяв 
гетьман всему народови, а найбільш деяким з нас; та 

миб не зняли рук на його особу, як би не його зрада; 

про се годї нам було мовчати.; гетьмана всї ненавидять; 

так багато труду стояло здержувати нарід: він би роз

шарпав його на шматки '" 
r олїцин велїв прикликати гетьмана. 
Самійлович прийшов, опираючи ся на палку із срібною' 

головкою; його голова була обвязана мокрим платком : 
він слабував на біль голови й очиЙ. 

Боярин виложив йому коротко, о що його обжало

ву ють. 

Самійлович відпиpuв усе, що наводили против його, 

ї став оправдувати ся. Але тут виступили на його полков
ники: Солонина, Дмитрашко - Рай ча, Гамалія. Вивязав ся 

горячий спір; полковники так розлютили ся, ЩО ("отові 

були побити гетьмана, але r олїцин не допустив до сего 
і велів відвести обжалованого. 

r олїцин заявив, що тепер вони можуть вибирати но
вого гетьмана, а до того треба скликати духовеньство 

і знатнїйших козаків з усїх полків. Зараз виправлено гонця 

до околичного Неплюєва, що був начальником віддїлу 

післаного в днїпровий низ. Нсплюєву веліли увязнити 

гетьманського сина Григория, його друга, переяславського 

полковника Леонтия Полуботка й інших, і приставити їх 

до r олїцина. 
Однако, чого бояли ся, від того не ухилили ся. Ко

заки дізнавши ся про ее, що стало ся з гетьманом, почали 

поступати самовільно. В гадяцькому полку вбили полков

ника Кіяшку, а з ним кілька передових людий; козаки 

збирали ся ватагами, втїкали і ширили' ворохобню В краю. 

Гетьмана вельми усї ненавидїли, а також ненавиділи його 

синів і прихильників. Самійлович завів обтяжаючі монополі 

на горівку, мід, доготь і інші речи, видумував усякі но

вости, щоби збогатити ся. Придбати богатство для себе 
і для своєї ріднї - се була цїль його житя. Він окружав ся 
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компанїйцями і сердюками (піше військо), котрих заведено 
для приборканя нарuду, що все ще не втеряв свого спокон

вічного потягу до окозаченя; гетьман опирав ся крім того 

й на московські сили і поступав яко самовластець. Навіть 
із старшинами обходив ся він гордо; нїхто не сьмів сїсти 

при нїм або f'акрити гuлову; хоч сам походив з духовного 

стану, гордував сьвящениками. Розумно буде, що упадок 
його викликав не жаль для його, а запеклість против усїх 

тих, що вірно служили йому, що потакували його жадобі 
і чванливости, хто сам під його опікою рядив ся або до

пускав ся гнобленя. Московське військо було приневолене 

згнобити ворохобню. Се спонукало r олїцина негайно при
ступити до вибору нового гетьмана. 

На другий день по зложеню Самійловича подали r олї
цинови статї, після котрих має бути вибраний новий гетьман. 

Вони були відповідні давним статям. Козаки на сей раз 
нам.агали ся розширити права віддїльної самоуправи України 

і просили, щоби гетьманови було позволено зносити ся 

з чужоземними державами; сего не приняли. 3емлевла

дїльцї ви мовляли собі право судити підданих і брати від 

них установлені приноси, казати Їм возити сїно і дрова. 

Маєтности rенеральної старшини, заслужених знатних осіб, 
а також добра архіепископські, митрополичі й монастирські, 
вільні від усяких військових поборів. Таким способом зма

гала ся влада нового пан ьства, що грозило закріпостити 

нарід. 3 московського боку вставлена статя, що показу
вала напрям зближити два народи: гетьманови і старшинї 

вкладано обовязок лучити український нарід з московським, 

як з підмогою вінчаня, так і іншими способами, щоби 

нїхто не говорив, що український нарід гетьманського 

periMeHТoY (управи), і щоби Українцїв уважали з Москалями 

яко оден нарід. 

Старшини, що укладали статї, дали r олїцину на догад, 
що вони виберуть гетьманом зпоміж себе того, на кого 

він укаже. Боярин назвав Мазепу, котрий умів йому при

подобати ся. 

На другий день, 25. липця, розпочала ся рада. Від
правлено молебен в походній церкві, що бу ла в шатрі. 

Винесли знаки гетьманського уряду і положили на стіл, 
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накритий КИJ.имом. Боярин спитав зібраних козаків: кого 
бажають вони вибрати гетьманом? 

Закричали: Ма:lепу! . 
Кільканайцять голосів, котрі не знали, що справу 

вибору рішили вже давно могучі люди, кликнули імя 

обозного Борковського, та прихил~ники Мазепи зараз їх 
заглушили. 

Мазепу вибрано і затверджено, а r олїцин дістав від 
його десять тисяч рублів на спомин. Бувшого гетьмана 

з сином Яковом вислано в Сибір. Другого сина Григория 
казнили в Сївску. Жінки Самійловичів лишено на Вкраїнї 

і дано їм з царської ласки скупий прожиток з майна їх 

чоловіків. 

Майно Самійловича списано: половину взяли для го

сударя, половину дали до військового скарбу. 



ХІІ. 

ГОІІЯТОВСЬКИЙ, РаДИВИllівський 
5араНовиtt. 

Jlазар 

в істориї схолястичної лїтератури, що повстала на 
Українї після того, як Петро Могила розбудив умовий 

рух, особливу звертає увагу історика Йоаникий Голятов
ський своєю живою і відповідною духови свого віка і су

спільности участИlО у питанях, що доторкували ся важних 

сторін тодїшнього полїтичного Й суспільного житя. На 

скілько нам відомо, житє сего чоловіка, як по більшій 

части житє черцїв, проминало ·lI.осить одностайно. він родив 
ся на Волинї, учив ся В Києві, слухав між іншими науки 

Лазаря Барановича, постриг ся в черцї, був ігуменом 
Купятицького монастиря на Полїсю; від 1659 р. кілька лїт 
був ректором київс·ьких шкіл, опісля жив у Москві і на 
останку на Вкраїнї, де був архімандритом, спершу новго

родсько-сїверського, відтак чернигівського єлецького мо

настиря. Умер 1688 року. Галятовського попирав бувший 
його наставник Лазар Баранович, архіепископ чернигівський, 
і з його порученєм удав ся він у Москву, де його щиро 

прийняли. Як бачимо, се був чоловік незабагливий, скромний, 

але заразом більше, як багато сучасників його, неспосібний 

обертати ся тілько в самих абстракциях і ненастанно 

звертав ся до житєвих питань. 

Оцїняючи Г олятовського, треба поріВllaТИ його з ін

шими письменниками його часу, і тодї, при всїх недостачах 

ного, він представ.ить для нас значний інтерес. Твори його 

можна й тепер без нудьги читати. Склад його не дуже 

розтягли й ; виклад у Голя·roвського всюда ясний, язик 
зближає ся до народної української мови, хоч він уживає 

такі польські слова, що нинї забуті, та мабуть тодї їх 

уживали. Тодї навіть польський язик не переставав ще 
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бути для Українцїв культурним язиком і займав таке майже 

місце, яке опісля :іаняв книжний московський і тому Го

лятовський написав кілька творів польською мовою. Яко 

чернець Голятовський обертає ся в церковній области 

і остає під впливом тих поглядів, які йому надало вихо

ванє, та його жива, навіть поетична вдача всюди виглядає 

зпід напору умертвляючої схолястики. Твори його пока

зують дуже велике, хоч односторонне очитанє, знакомість 

з многими византийськими і середньовічними богослов

ськими і церковно-історичними письменниками; він любить 

іменно покликувати ся на Баронїя. Щоби надати силу 

своїм доказам, він з усюди наводить приклади, однако 

обходить ся з ними некритично і взагалї до наівности 

ДовірчивиЙ. Голятовський визначає ся сильною уявою, 

любить образи, оповіданя, анекдоти, чіпає ся Їх при першій 

нагодї і заманює ся їх красивою стороною, а відтак явну 

видумку часто приймає :іа правду. 

В тім часї, коли жив і писав Голятовський, мислячого 
Українця духовного стану природно могли і повинні були 

заняти відносини його I.J,еркви і народа до римського ка

толицтва, до жидівства і до могамсданьства, позаяк Українї 

доводило ся конечно стикати ся :і тим усїм. 

Оборона православя проти римсько-католицької про

паrанди, як ми сказали, була основою всїх змагань Петра 

Могили при устрою київської колєrії. Правду сказати, 

скоро після смерти знатного єрарха, учена війна перами 

і словами повинна була відступити на дальше місце, а ьслїд 

за тим мали виступити вперед інші задачі для просьвіти 

в українськім краю. За віру наступила борба іншого рода. 
Нарід виступив за нею з киями і колами, відтак - успіхи 
злучених українських сил відвоювали в Польщі майже усї 

давні українські займища. Колиб московська полїтика не 

відсунула рішенє вікового спору ще на столїтє, то право
славє в краях України, що війшли під власть московських 
госу дарів, не потребувало би диспут і дисертаций за свою 

ненарушимість. Київські учені повинні були займати ся 

найбільше чим небудь іншим. Та склало ся інакше. Поляки 

брали верх над Українцями. Українські землї, що т'ілько

що відпали від Польщі, знов повертали під єї владу. 

Православю довело ся бути поруч з пануючим католицтвом 
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в однім державнім ТІЛІ; православним духовним знов при

ходило ся дбати, щоби не ударити лицем в грязь перед 

римсько - като.л:ицьким духовеньством і виступити проти 

них з оружем учеНОСТI1 і ВIlМОВИ в оборонї своєї віри. 

РеЛЇіійні диспути про питаня, що становлять єство ріжницї 
між Західною і Східною Церквою. були наЙЖИ:Jненїйшими 

сучасними питанями. 

Жидів ще недавно вважав український нарід своїми 

ворогами і гнобителями~ Таке було народне переконанє. 

ЖИД, панськии арендар. жид - монополїст, жид - державець, 
що брав у наєм у пана добра. житє і совість українського 

хлопа - був для сего прикріИшиЙ. як сам пан. Рішивши 
скинути з себе вікові пута. Українець зненавидїв жида, 

котрий яко jручний промисловець вихісновував слабі сто

рони суспільности, посеред котрої жив: десятки тисяч 

жидівського народа згинуло підчас повстаня. До якого 

ступня панувала в Українцїв ненависть до сего племени, 

піддержувана також недоумною загорілостю, показує се, 

що Хмельницький, в числї условин, на підставі котрих 

готов був примирити ся з Поляками, домагав ся недо

пущеня жидів на Вкраїну. Як жеж тілько народне звору

шенє утихло в українських займищах, що лишили ся при 

Польщі, жиди знов у:~яли ся там за свої промисли і знов 
готовили ся стати для Українцїв тим, чим вже були перше. 

Сего мало. В жидів розширило ся віруванє, що являє ся 

на :-!емлю Месия, що настає, на останку, давно бажаний 

час величности жидівського народа і покореня йому на

родів інших вір. Природно було в сам час українському 

письменникови вступити в лїтературу з таким словом, 

в котрім являло ся народне ворогованє. 

На останку український нарід то все зближав ся, то 

стикав ся з могамеданським сьвітом і козаки то пускали 

ся по чайках грабити поморські турецькі городи, то за

кликали Татар і Турків до себе на" поміч проти Поляків. 
Т одї ще не щезала давна надїя на союз проти могаме
даньства з наміром прогнаня Турків з Европи, визваленя 
православних Греків і Словян. Москалям і Українцям, яко 
ісповідникам одної віри з християнами східними, гадка ся 
більше була по серцю, як якому іншому народови. 
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в другій половинї ХУІІ. в. зложили ся обставини, шо 
подавали більше надіі на сповненє великого дїла. Московське 

государство вело війну проти музулман разом з Польщею, 
замісць того, щоби, як робило ся давнїйше, підбурювати 

Татар на Польщу або терпіти татарські напади зпідмови 
Поляків. Тодї само собою прийшло многим на думку, що 
коли кому, то московському государеви ЛИЧИТЬ велике 

признанє стати на чолї християнського дїла визволеня 

одновірцїв і одноплемінників з тяжкої неволї. 

Голятовський у своїх творах,- доторкнув ся вСЇх ТИХ 
трех питань: римсько - каТОЛИЦl,КОГО, жидівського і МУ:іУЛ

.манського. В 1663-64 роках король ІЮЛЬСЬКИИ Ян-Казимир 
пішов з військом відбирати під свою власть ЛЇВИИ берег 

Днїпра. Навчені досьвідом ПОЛЯКІІ стали тепер для ока 

ласкавій ше обходити ся :і православним духовеньством, 

бажаючи прихилити його до себе :1 тою метою, щоби воно 
не підбурюваЛ0 против них наро"у. ее було для Ilоляків 
тодї тим вигіднїйше, що многим З українського духовень

ства не зовсїм припали до вподоби :івичаї московської 

влци і вони не дуже були вдоволені дїлом Богдана Хмель

ницького. З свого боку православні духовні перед СІ/ОДЇ

ваною злукою України з Ilольщею повиtlНі були дtiаТIІЇ 
щоби свою Церкву і свій стан поставити в полnженt-: менше 
понижаюче в прикладї до католицтва. 

КОРОЛЬ Ян-Казимир ОШІЮІВ ся в Білій Церкві. T~T 

коронний канцлєр епископ Пражмовський :іапросив до 
себе на бенкет деяких важнїйших українських духовних 

і з ними разом Голятовського. ГОС1l0дар дому звів ра:юм 
ученого православного :і уч~ним t-::іуітом ПекаРСЬКIfМ, ко

ролївським проповідником: між СИМІ! останними відбула ся 

~испута. котру потім видав Голятовський в окремій "ни
жочцї в польськім Я:ШЦЇ. Спір обертав ся коло rштаня 
про первеtlьспю папи. Голятовський показав у сій диспут 

знанє церковної істориї, :інакомство :і отцями !JеfЖВИ 
і з творами західних богословів і істориків. Аока:m ГО.\я
ТОВСІ,КОГ() важкі, виклад короткий. ЯСtlю':!; нема ЛI1ШНЬОЇ 

ретори.ки. Православний духовний HaMar'aB СЯ побити юуіта 
сьвідоцтвами самих західних соборів: констанцького і ба

зельського. Проти папісти, щ() бажав після загально п.Рtlня
того на заходї :н~ичаю виводити з текстів Нового Завіту. 



- 361 -

неначеб апостол Петро був висший від інших апостолів 

Христових - Голятовський доказує, що всї апостоли були 

рівні між собою, що головою Церкви є тілько оден Христос, 

що кождий патриярх у своїй епархії може с!<ликати со

бори, зносити ся з іншими патриярхами і таким способом 

скликати вселенський собор, що присуд Церкви а не присуд 

одного папи або патриярха може бути непохитним авто

ритетом. Між іншими Голятовський так вговорював папістів, 

котрі говорили, що папа є конечний для скликуваня собору: 

"У вашого Беллярміна - говорить Голятовський - В дїлї 
про собори, сказано, що кардинали й епископи можуть 

самі скликати собори, як папа попаде в єресь або умре, 

або зійде з ума або втеряє свободу. Отже у вас епископи 
можуть скликати вселенський собор. Тому лапа не може 
назвати ся верховним володарем Церкви. Згадайте, що 
написано в УІІІ. гл. кн. Царств. Коли Жиди зібрали ся до 

пророка Самуіла і стали просити в його царя, Господь 

сказав до Самуіла: "Не тебе вони покинули, а мене, - не 
хотять, щоби я царствував над НІІМИ!" Видите: Бог роз

гнївав ся на Жидів за те, що вони покинувши Бога, свого 
царя, вибрали собі царем і владикою чоловіка. І тепер Бог 
гнїває ся на Римлян за то, що вони покинувши Царя 

і Господа свого Ісуса Христа, вибрали собі смертного 
чоловіка, папу, паном і монархою". - "Коли - відрізав 
Галятовському противник - ви не хочете признати го
ловою Церкви своєї римського папу, то будете принево

лені мати головою мирського володаря". 

- "От гарне заключен є, - покликнув Голятовський -
Я вам говорив і говорю: Христос, Христос, Христос, а не 
хто інший, є головою сьвятої Церкви". 

Короткі', ядерні докази ГОЛЯТОВСЬКОI'О мали в своїм 

ЧііСЇ більше сили, як інші довгі розправи. Опісля Голя
товський, яко доповненє до своєї "Розмови", написав ще 
аден твір по польськи: про походженє сьв. Духа, вимірене 

проти західно - римської науки, котрої боронив тодї єзуіт 
Бойма, що написав книгу "Стара Віра":Твір Галятовського 
носить назву "Стара Західна Церква - (т. є. говорить) 
новій". В сїм творі переважно доказує, що догма про по
ходженє сьв. Духа від Сина, котру проповідують папісти, 
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не є добутком давної Західної Церкви, а пізнїйшим впро

вадженєм. 

Против жидівства виступив Голятовський в просторій 

книжцї в українськім язицї під назвою: "Мессия Правди

вий". "Я написав сю книжку - говорив він у переднїм 

слові - длятого, що на Волині, Поділю, в Литві і в Польщі 
жидівська нечесть вельми високо підняла свої роги, на 

Сходї, в Смирнї явив ся якийсь шахрай Сабева і назвав 
ся жидівським мессиєю, приманивши жидів ложними чу

дами j він обіцяв Їм здвигнути Єрусалим і жидівське цар

ство, привернути Їм їх вітчину і вивести з неволї. Дурні 

жиди торжествували, веселили ся, надїялись, що мсссия 

возьме іх на облаки і всїх іх перенесе до Єрусалиму ... 
Аекотрі покидал~ свої доми і маєтки, не хотіли нїчого 

робити і говорили, що ось скоро мессия перенесе їх на 

облацї до Єрусалиму. Другі постили по цїлих днях, не 
давали їсти навіть малим дїтям і підчас лютої зими купали 

ся в полонках, відмовляючи якусь на ново зложену мо

литву. Тодї дивили ся жиди на християн з висока, грозили 
Їм своїм мессиєю і говорили: ось тепер будемо ми вашими 

панами. Ваші королї, князї, гетьмани, воєводи, сенатори, 

будуть нашими пастухами, пахарями, женцями: будуть 
рубати дрова, в печах нам топити і все робити, що жиди 

їм прикажуть j ви будете приневолені прийняти жидівську 

віру і поклонити ся нашому мессиї. Слухаючи оповіданя 

про чуда ложного мессиї та видячи надмірну гордовитість 

жидів, почали тодї деякі малодушні і бідні християни сумнї

вати ся про Христа: ЧИ справдї був він дїйсним мессиєю. -
стали ПРИХИЛЯТИ ся до ложного мессиїналякані грозьбами 

йог.о СТРОГОСТИ. Длятого, щоби християни не тривожили 

ся вістями про ложного мессию, - я написав сю книжку. 

Я написав ЇЇ також і для того, щоби збити буту і гордість 

жидів, на сором їм і на безголовє, бо вони вже нераз 

давали манити себе ложним мессиям. До сего спонукали 

мене також нечестиві поступки жидів, котрі жиють в хри

стиянських державах, гордують та зневажають Христа 
Бога нашого і весь нарід ХРИСТИЯНСІ;ІКИЙ". 

Твір Голятовського зложений в старій формі - в формі 

розмови християнина з жидом. За взорець послужило 

українському ученому імовірно "Состязаніє христіянина 
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с'Ь іудеєм'Ь", написане Юстином Фільософом, письменником 
11. віку. Христнянин Голятовського, опираючись на сьвятім 
письмі Старого і Нового Завіту, на творах отців Церкви, 
на ріжних істориках Церкви - доказує, що правдивий 

Мессия не міг бути ніхто інший як TiJ\bKO Ісус Христос, 
збиває ті закиди, які звичайно старозаконники пWймaJ\И 

проти християньства, боронить християнські доtми і обряАН 

против жиАЇвських напців, а на останку з свого боку 

обвиняє жиАЇвські блуди і суєвірства. Така книжка, як 
"Мессия Правдивий", мала живий свогочасний інтерес. 
Коли змагала ся сила жиАЇвства, то письменний Украінець 
був приневолений собі набути погляд про се, що ('..е такого 

ЖИАЇВСТВО в своій суперечности з християньством; треба 

було знати, що і як говорять жиди против християн, ! як 
мають ім християни відповіАаТИ. Свогочасне значінє ,.их 
питань потверджує ся вісткою Голятовського про се, що 
в його часах ЖИАН відвертали християн вЇА християньства. 

"Мессия ПравдивиП"· присьвячений цареви Олексію Ми
хаПловичеви; і се тож не без тогочасного значіня. Як ні 
незмінною була неохота Москалів допускати жиАЇв у свою 
землю, а всеж таки жиди, видаючи себе за ЛЮАНЙ іншого 
племени, втискали ся до Москви АЛя ріжних цілий; книжка 
Голятовського мала познакомити царя і московських пись
менників з жиАЇвським питанєм, щоби ужити против жи

дівських підступів відповідних способів. 
Аля нас в історичнім значіню, найбільше важна остання 

часть сего твору, де автор вичисляє ріжні провини, яких, 

по ЙОГО думці, допустили ся жиди против християн. Сі 
провини оправдували тодішню ненависть до ЖНАЇВ. На тих 
даних проповїАує Голятовський в дусі свого віку строге, 
можна сказати, нелюдське перес.лідованє жидів. Всі його 
обжалованя розводжені проти них сходять до того, що 
жиди закляті вороги християн і чинять ім як найбільше 

лихо. 

"Жиди - говорить християнин до жида - називаютЬ, 

нас rоями с. є. поганими j вони не хотять приязно ВЇАНО
сити ся до християнина, цурають ся нас. Коли так, то 
належить і нам назвати вас поганими і цурати ся вас. 
Ви не хочете приймати вЇА християн страви; тож і христи
янам повинно бути гидко і богомерзко приймати страву 
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від жидіВ. Жиди називають християн нечистими; а всеж 

християни понижають себе перед жидами, коли не цурають 

ся прийм~ти страву від жидів". 

"Ти, жиде, - говорить дальше християнин, - готов 
віроломно присягнути християни нови ; У вас нїчого не 

значить така присяга; тож не йму я тобі віри, хоч би ти 

менї сто - тисяч разів присягнув: начеб то жиди не 

чинять лиха християнам. Наші християнські царі не повинні 

допускати вас, жидів, до присяги против християн, а про

тивно ка,рати вас за всяку провину, знаючи, що ви не 

вважаєте злим дїлом віроломно присягнути перед христия

нином. Ваш цар Савл присягнув Гаваонитам, що не во
юватиме проти них, а опісля нарушив присягу; за те 

зсилав Бог протягом трех лїт кару на його землю. І тепер, 
слїдом за ЩіШИМ царем Савлом, ви жиди нїзащо маєте 
присягу, на перекір заповіди Божій, і Бог за те саме карає 

землї і держави християнські голодом і ріжними смертними 

пошестями. Бог перестав карати жидів за Савлову провину 

тодї, коли Давид казав на хрест (?) прибити і з лиця 
землї знївечити синів Савлових; тепер годить ся нам, 

християнам, убивати і нищити вас за ваші присяголомства; 

тодї перестане Бог карати нас, християн, голодом, війною, 
моровим повітрем і іншими злигоднями". 

Жид домагає ся від свого противника доказів, що 
жиди наносять лихо християнам. Християнин наводить 

кілька случаїв, взятих з ріж них церковних письменників, 

із Симона Метафраста, НикИфора, Баронїя, на останку оста
навляє ся над тим, що жиди крадуть і убивають христи

янські дїти і точать з них кров. По тім наводить він більш 

як десять прикладів хронїки Райнольда, з якогось Сиренїя 

і з інших, а особливо з польської книжки: "Зеркало Поль

ського Королівства". Після вістий сих письменників чинили 

жиди такі варварства в Швайцариі, r ерманїі, на Уграх, 
в Італії, Анrлії, Польщі і Литві. Жиди поривали дїтий, 
кололи їх голками і таким робом добували з них кров. 

декотрі описували, як жиди збиткували ся і глумили ся 

над дітьми способом пародиі мук Ісуса Христа: дитинї 
клали на голову терновий' вінець, прибивали до хреста, 
пробивали списою бік і випускали кров. Для найблиз'ших, 

по часі і місцевости, наводить случай, який мав лучити ся 



- 365-

на Волинї в селї Візниках р. 1598. НайдеН0 поколене тїло 
малого хлопця, я!( показало ся замученого жидівськими 

рабінами 8 день жидівської Пасхи. Що року, кінчить хри
стиянин Голятовського, мають жиди забивати хоч одну 
християнську дитину. 

Жид покликує ся на жидівський закон, котрий наказує 

жидам берегти ся крови; на те відповідає його противник, 

що хоч був Мойсеїв :іакон, а однако се не спиняло жидів 
приносити І3 жертву бісам своіх синів і дочок і проливати 

невинну кров. як говорить ся в однім з псальмів. Та як 

жид спитав його: навіщо потрібна жидам та кров? .
ПРОТИВНІІК ЙОГО ока:1ав ся слабим у відповіди, книжки, 

з котрих він черпав дані для сего питаня, подавали всїлякі 

обясненя. В ОДНІІХ говорило ся, що жиди дають кров дїтий 

ними замуч~них христия.нам в страві і напоях, сподїючись 

тим .спосоБОl\1 зєднати прихильність їх для свого племени; 

другі,' навпаКIІ. подавали, що жиди самі уживають тої 

крови до своїх ,.мщ!ес", щоби очистити ся від того особли

вого сопуху. ЯКІІИ носить жид всюдіІ З собою j треті 

обясняли, ІЦО се у жидів така тайна, котру знає тілько не
багато передових рабінів, і вони дають ту кров своїм не

дужим одновіРЦН:\1 В І<райних случаях, виголошуючи при 

тім такі слова: "коли Христос - правдивий Мессия, то 
най же кров невинного чоловіка, котрий вірив в него, 
поможе тобі від гріхів твоїх і приведе тебе до вічного 

житя!" Декотрі, на останку, говорили, що кров дїтий по

трібна жидам до чарів і дає ся :І оріхами. яблуками й іншими 

лаСОllJЮ.ш. З усего того видко, що автор "Мессиі Правди
вого" не виробив собі ясного понятя: на що жиди спов

няють страшний. таємниі1 обряд, о який ЇХ обвиняли? 
Мимо того. християнин Голятовськuгu, що веде диспуту, 
остає ся в повній вірі, що жиди поривають християнські 

діти, убивають іх у муках і точать з них кров j а з того 

виводить він. що християни, щоби обминути Божу кару 
над собою. повинні убивати жидів і проливати їх кров. 

Хрис:гиянин дальше обвиняє жидів. Говорили, що 
жиди займають ся чарами, щоби наносити лихо християнам. 

В тім зг лядї книжка "Зеркало Польського Королівства" 
подала йому цікаве оповіданє. В Польщі домагав ся оден 
жид віД.жінки-християики молока єї грудий і обіцяв значиі 
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гроші. Жінка порадивши ся з чоловіком дала жидови ко
ровячого молока запевняючи, що се молоко з єї груди. 

Жиди робили над молоком заклинаня, потім пішли до 

шибеницї, де висїв труп засудженого злочинника, вілляли 

йому до уха МQлока і питали: що він чує? - Мичанє ху

доби - проговорив труп. Жиди зрозуміли, що жінка ЇХ 

обдурила. Тодї по всїй Польщі почала гинути худоба; 

булоб теж саме і з християнами, як би жінка була справдї 

продала жидови молоко з єї груди, замісць від КОрОВIІ ... 
Християнин наводить ще кілька прикладів :І Баронїя. котрі 
доказують, що жиди займали ся чарами. До чарівництва 

відносила ся і отруя; і в тім показали ся жиди винува

тими; автор наводить вістку з KpOMc~)a, начеб то жиди 

напускали їдию воду в ставах і жерелах і через те ШИlm.\!! 

морове повітрє. 

Християнин докоряє жидам тим, що вони обманцї, 

укладають фальшиві документи, продають мідь і желї:ю за 

золото або примішують до :юлота і срібла· металї меншої 
стійности, приймають від злодіїв на продаж крадені річн, 

тайно роблять фальшиві монети. "Ви - говорить христи
янин - стараєте ся усїма способаМIІ обманити, обібрати 

християнина, ви вважаєте се добрим дїлом. Ваш тальмуд 

учить вас сего. Ви опираєте ся на тім ПРlІкладі, як ваші 
предки колись-то взяли в 6ГІІПТЇ СI)ібло і золото, дорогу 
одежу і УТЇJ<ЛІІ; їм сего не почитано гріхом; ви, ЖИДИ, 

вважаєте нас християн Єгиптянами, поганцями, ідлятого 
обдираєте нас, ЯІ< предки ваші обдирали Єгиптян. Закон 

Божий не дозваляє вам брати лихви від ваших однопле

мінцїв, а дозваляє брати її від поган: Моавитів, Аммо

нитів ... Ви вважаєте нас, християн, такими самими ІІога

нами, якими були Моавити і Аммонити, і длятого берете 

з християн надмірні відсотки. Сего не робите ви з вашими 

жидами. Єсть у жидів громадська каса, де збирають гроші, 

позискані із лихоімства і вся:кого обман ьства ; кождий ЖИД 
має зносити сюда плоди таких трудів своїх. При кінці 

року дїлять зібрану суму на части: одну часть звертають 

тим, що їх вложили,друга йде на бідних жидів, третя на 

оплату податків, четверта остає в касї. Ви платите царя м 
податки тими грішми, котрі ви здерли з підданих тих саМ;ІХ 

царів; ви відкупуєте собі міста, села, apeHД~; обогачаєте ся. 
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чваНJ-Iте ся RИРЯДНОЮ одежею, ставнтесобі богаті доми 

і божницї. Ви, жиди, бажаєте володіти християнами, пану

вати над ними і для того обманюєте нас і забираєте собі 

гроші та маєтки, вам хоче ся пов~рнути християн в слуги 

підданих ваших. Задля того належить вигнаТIІ вас з деl)

жави, або обтяжити роботою і працею; християнські ц~pi. 

князі і всї пани повинні брати ~i жидівС!:"КQЇ ск~рБОНIІ гроші 

на будову ",ерков і пристановища для СМlби,", і уБОП/І!(: 

наtiбlf ті гроші '"ІЩЛИ на оплату бідних ~ри{:Тиян, Іg,оби 

вОНи служили не ЖIЦСіМ, а ХРЩ::ТIНЩl3.м. Сl1раведлИfЮ бу .. ц~ 
поsернути ті гроші, Jібр"ні Жllдами, в f<ЩЩС1'Ь Аержавн, 

бож ее ХРИСТИЯНСI.кі I'tЮЦJі. Не треба до:,щмяrи Bal\4, ЖНДііМ, 
ставити c~oї божнщ~ї, а нющgкн. треба їх бурити. бо в ТИК 

бот.нщ~ях бажа.€'j'''' "И Xf>ИСТШIН~м того. ЩО [юсrИfАО H.tt:

щасного Амана". 
"За~іщо~ -- питз§ ЖИ~ - бу·рити ~aM I-fащі пщаroгн, 

КОМІ ми не· чинимо нїчого JJIOrO ваши~ ycp}~Bal}('?" 
Ту, ~М2!'!..ЛО CSJ, булоб до реЧlf" IцоБJ1'ЧЩСЩ(ІЩЩ Г.g

ЛnТQщ,;I,JI<ОГО ПРИГіі8іЦ3$.~Д9ВIІ, .яКИJ\.l f~QС9бlJ!)ІІ обходил'н ся 
ЖНАН, ~peH.д.api ~а.ff~ы(кK маєтків, з нравослаВННj\lШ церJ<~аМJi: 

(:~ 1dїЖ іНIJ,ЩМj1 прuчнна:іш і дове.ЛQ щ!.рї,д ;'0 тщ·.О, Щ9 іЗі» 

~ Ч.il~ЮS. ХМС.лрни.ць/<оrQ ПQ ваt)ваРСоЮ1 ,вибив ~H,дi.в на. 
Y~{);j.JfI,)·. J··()J!.:яr9~l?~ЩИ ~ОВИНl'Н був ЗЩ1ТJl ті час~. f1CM«I. 

Щ9 СУ(tlнїватися .о ~Р'ЩДIWОСТj1 Djcmi~ ЛРР ffавугу:~:,и~!? 

fI,~A ~~rи.Нf:i(:.ЬJ.<",~",~рква~tJ1,бо !-Ц)і) ее :~~jщаЮТI> .i:f~ 
т;"рю :YKP!i'~g:,,кj~ ,~,~Й lЩЛЬСЬК~ істщmК,jd ,: Щl,віт,ь' p~м.cb,KO
ft9:r,(},Аі4W?:к:і сь~ящ,е}.щ:ки, :ПР~I~j·Й ,св.ої;Й нсr.СРПJ,fМО,С;Щ ,ді) 

. ~~~~H, ~,а~АИЛ}d ~r();,к;и~и рщ::r:УlJ~)4 р..Q,~~щ.ІХ p.~~" 
юrР)~;іJЩ ,:ж,и.лзм 9!1::ю.рfН~:~.~·n4 :~f}~.Л~#~.J,j ЦСРJ.<:Щl,~I,И, 

'Ч9fo!',у~ 1.i~ ~~~~ f{)*~;r~,ь,к;к.Й ;'iL.P9 ,ее ;М~ ~""!lJd,М ч,~1JI·'l 
~ie ,()у;rtИ" ~ §ї# ~ Ю1~~ Рр9 ;r~ :~,~~Уі~1И.' щ~и ~e 
.~:y~;r~ f!lo.~~~, ~'1К' ~~~~ ~,P~ '"GJiW:мю' '~~"'9;Щ~ 
~ ЩG<" ",,))!(О ~f :.м~... ;-І<.9:Чі>tі 'тi.~o ~Уі1J;il.л.и ~;ГЩ!f, 
~ 'н" ,A9.~~.#J.: .~ ~J;I ,~~~ щ ,Q.r-:w; f,9.Щ~іі :~ 
'iГ~~~ 11 ~ ~~Ї f# .~9ё,~) ~~~9.~9 ,,,~, 
~9 NЩ~у:в. ~ ~Y~9~~X ~р~л;і ~op;г~, ,9li~i!f ~ю,l]і~ 
""1 ~ .~~ ~(\~~ ,;r;~~5;І~и~щс.""9~~,1!'.: .~~", 
~, ,~.щw i9~A~Y~1i1fl ,і \~~JiI~и.~~~і ~9,'іJЩЩ!~, 
~ ~~ ~~ ,~y.<{\Jsli.i ~Б.~І;~;; .~.,.. ;Ц9~~в,w ,~~:r:и .y~.~ 
~(W:~ J ~~~Piт,.a,т;~ [~~ ,~ ;~P,~IfI:; >М1fI :Ц9~~~i :Щ\ё, :~~9 
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ворогів Христа і хрисtи~н, виганяти з наших городів, 
з усіх держав, убивати вас мечем, топити в ріках і губити 

всілякими способами смер,.и". 

Голятовський оставив два твори проти могамедан : 
оба написані в добу війни проти Турків, піднятоі спільними 

силами Московщини і Польщі. Отся війна дуже займала 
нашого автора. Перший тві р під заголовком: "Лебедь 
с'Ь періем'Ь своим'Ь" посьвячений р. 1683 гетьманови Іва

нови СаміЙловичови. По нахилу до символізму, котрий 
панував в тодішних літературних творах, Голятовський 

розуміє під іменем Лебедя - християнство, а навіть са
мого Спасителя; противний йому символ могамеданьства -
орел. В своїй присьвяті говорить автор, що Лебедь своїм 
г.олосом і пером підбуджує християн до борби проти 

музулман. Твір писаний по польськи, позаяк тоді ще дуже 
широко на Українї в висшій верстві уживано польського 

язика; € також сучасний перевід, писаний по СЛОВЯІІСЬКИ 

церковним язиком і нїде непечатаниЙ. Автор хоче вило

жити науку, вимисли і способи, як християни можуть 

поконати в війнї бісурман і знищити їх гидке імя з лиця 

землї; 

Автор хоче порішити питанє: від чого держать ся 

могаме,цани так довго на сьвітї? Яко чоловік благочести

вий, що навик у всїх подїях здавати ся на божу волю, 

він перше всего стає на точку морально - богословську: 
"Господь благий; ще не сповнила ся міра безправства му

зулманського; Бог вижидає звороту .з іншого боку; Бог, 
котрий є провідником морального удосконаленя християн, 

уважає потрібним для нас самих держати над нами сю 

пугу; Бог хоче витрібувати витревалість християн у вірі: 
чи будуть вони йому служити, ЯК будуть у неволї, і чи 
так п()служать. коли стануть вільними? Як колись держав 

він Асириііцїв замісць булави над Ізраілем, так тепер дер

жить єресь могамеданську наче булаву над християнами, 

щоби християни, дізнаючи лютости від невірних, прибігали 
в страху ДО свого Творця з покаянєм, бо проживаючи 

у холодо.чку, просторі і "властопитаніи", люди забувають 

Бога. Та крім сих причин Голятовський :~амічає ще, що 

християнські володарі не тільки не можуть згодити ся між 
~()60Ю і стати одностайно проти ворогів Христових, але 
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ще "ханів, атаманів, царів бисурманських, мурз їх інших 

живих і здорових запомагають". 

Голятовський споминає із старого завіта божу за
повідь про вигубленє хананейських народів і порівнує 

з непослушними жидами християнських володарів, що 

ласкаво обходять ся з музулманами: "тому - кінчить 

він - Бог на самовластцїв і володарів вельми гнївниЙ". 

Тут повтаряє ся також наука про кроваву нетерпимість, 
котра такими рі~кими чертами виложена "в Месиї" проти 

Жидів. Московському государству повинно було дістати 
ся при тім, хоч ГОЛЯТОВСЬf<ИЙ про него не згадує; в мо

сковськім государстві .було більше могамедан, як у якій 

іншій християнській землї, і їх не прослїдували, не вбивали. 

"Орел" у спорі з "Лебедем" доказує йому, що мо
гамеданьство не тілько держить ся на сьвітї, але ще ширить 

ся і багато народів його приняло.' Якіж сего причини? 

питає автор. "Лебедь" дає поясненє, що могамедани мечем 
ширять свою віру, а "смерть ·ОТ'Ь меча люта, страшна че

ловt.ком'Ь, приневоляет'Ь ИХ'Ь к'Ь принятію алкорана". Багато 

й се помагає музулманьств'у, що Могамед позваляє тїлесні 

розкоші і обіцяє їх своїм прихильникам в царстві небеснім: 
"понеже к'Ь rpt.xy тt.лесному всі> человt.цы� от'Ь прирожденія 
СКЛОННЬІ зt.ло". В могамеданьстві, замічає Лебедь, все 
зрозуміле, все близьке чутливому чоловікови: закон же 

Христовий "непостижимы�я разу му вещи сказует'Ь". Число 

могамедан, після слів 'fIогож "Лебедя", більшає тому, що 

їх царі мають звичай, замісць данин, збирати християн

ських дїтий і віддавати їх "учити ся прелести магометовой"; 

сї останні цїле житє своє опісля ЇЙ прихильні; на останку 

люди, що допустили ся якої провини у християнських 

державах, утїкають до бисурманів і находять у них привіт 

і захист, як приймуть Їх віру. Та хоча й багато могамедан, 
який же з того хосен? відай і в пеклї більше буде душ, 
як в царстві небеснім, а всї могамедани підуть в пропасть 

огнену. Бог дає невірним щастє дочасне; зато їх ожидають 
по смерти вічні муки, а християнам хоч тут і відоймає ся 

дочасне добро, зато' дає ся по смерти вічна щасливість. 

Та й на землї не довго вже панувати музулмаНьству. 
Ще мученик Методий вирік над ними пророцтво: "и ВОЗ
станеТ'Ь христіянское колt.но и будет'Ь ратоборствовати 
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С'Ь :\1усум>маны�' И мечем'ь СВОИr.l'Ь погубить ихь и ІН, не

ВОЛЮ загонить, И погибнуть чада ихь, ипойдуть сьшпиt:: 

ил,шиловы� надь мечь вь плt.неніе и невольное YTt.CHelli~; 

отдасть убо имь Господь злобу ихь, якоже они' христі я
НОМЬ сотвориша", Баронїй і кармелїт Тома БРУКССЛСНСЬЮIі"і 
достачають нашому авторави ще пророцтва про упадок 

могамеданьства; на останку, от що він сам устами св()го 

'"Лебедя" звіщає на втїху християнам свого ВІка, [цо ве.\Н 

боротьбу J іслямо!VI; 

,,6 у муринів пророцтво ДО СІ ІХ пор збережене. [ЦО 
північний саМОRластсць мечем своїм :~авоює і піДЧИНІІТЬ 

своїй державі сьвятии город ЄрусаЛІІМ і IJїле турецьке 
царство. Сей північниіі самовлаСТСІ1Ь !-;СТЬ цар і великий 
князь московський. Він то вигубить fiисурманеьку погану 

t-:pecb і до кінця Rикорінить. Ти сам, проклятий Могамеде, 
}ш'rхн€ний Богом або чортом, ТІ! ca\l.,l п,)()рокував, що твоя 

погана і гидка наука буде тривати тисячу лїт; та от вже 

тисячу лїт минуло, навіть "С1) навершсніемь"; в короткім 

чаєї щезне твій БОГОIljJОТНВНИЙ закон і погана ЄІ)С('Ь !" 
"Лебедь" обясня€ С.\08а Апокалїпси (гл. 20): "Ожиша 

и цаРСТВОАаша со ХРИСТОМЬ ТЬІСЯ!ЦУ лt.ть". Тут - гово
рить він - РОЗУ~lіють ся мучеНIІКИ, убиті :\lОгамсдаваМI1; 'ІХ 

душі j Христом царствують. 

Дальше Голятовський оповідаЕ історию :\lОгамедань· 
('тна,ОПИСує звичаї могамсдан.!) 

Могамсдан обвиняє Аін о чародїіkтва, так як Жндіп 
у "Месиї Правдивім" : аден мога:\!сдаНСЬЮJИ воєвода нари
сував на землї колесо, чародїйни:\ш заклинанями накликаR 

до сего колеса змиїв і намазав :~миїним ЇДОМ оруже, котре 

д)'лало згубно; - Татари ВIІИмали серця :1 ХРИСТИЯНСhКlIХ 
тї.ll, .,ючили ЇХ d їди, ставили на рожнах в ріках і а:lерах, 

заражали воду, а ті, що пили її, троїли ся ... Голятовськии 
бу" J'ОТОВИЙ, як зда" ся, винити О чародШство всїх, ІЦО 

не вірили R Хрипа; то само, як ми бачимо, вчшшв він 
З Жидами. Та з музулманами обходить ся він більше бе:l
пристрастно; Жидам не ПРlІзнавав НЇ одної сьвіт лої черти. 

І) Він користував ся жсрс.\<lМИ !311:-;іlllтиііцїв: ТСОф<lllа, Кедрина, 

ЕВТlІмія 311l'абсна, ЕВАоrія мучсника, також Б:tРОIІЇя. lІаііважнїйшOl'О 

ДоНІ ЇIOI'О жt'jJ(,,\а ЩШ описі З811чаїв МУ::Іу,\манських. хронікою r'ваrнїиа 
і ПО,ІОР()ЖЮ ІІа схід ХРИСТОфора Радини.\<1 Сирітки, 
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Розправляючи про могамеАан, покликує ся вів навпаки аа 

сьвідоцтво ЯКОГОСЬ Вартоломея Юрєвича,. що був ЧОТ"~ 
найцять лїт у турецькому полонї, і відзнває СЯ про своїх 
релїrіііних ворогів от якими словами: 

"Вони люблять правду; кривди, обмаNУ в них З08сі .. 
нема, нї В дома, нї в походї. Турки покривають С80Ю не
честь сповненєм правди; не найдеш у них ні Юpl1ста. ні 

про куратора і сегодня BiддaBa~ то, що обіцяв вчера. У ае· 

ликіn ш~нобі у НИХ ти, сьвята царице - Пр&вАО, всі .. 
'Іннам рівна доброді1tко! Справді зпоміж усіх наJЮAі. 
Турки визначали ся правдою; і малих до того приучують 
Ї' виховують так, щобll вони БУЛ!1 правдиві','·· 

Та з TaКl1X гарних мораЛhНИХ прикмет мало хісна не
вірним і після думки г.ОЛЯТОRСЬКОГО, вони, ако нехристи, 
есе таки усї підуть до пекла; з НlIМIІ треба воювати. 11&06" 
ВJIЗВОЛИТlf зпід їх влаДІ! наших братів-хРtlстиан, КОТРИМ 

гірше, як жидам в €ГИПТЇ й у вавIIлонсы<мM полоні, або 
Римлянам при r отах; їм так зле, що їх житє можиа Хlfба 
порівнати 3 положенєм умираючого, котрніі .. учить са 

перед смертю і довгий 'Іас не може сконати, Не 8 с •• лї' 
~аплатити иаложеної на них тяжкої даниии - 6іАні ХРИ

стияни, з закованими рукаМl1 і ногами, ходать віА АВора 

і просять, рa.ILИ "проклятого Могамеда", милостині на за· 
плату за них податків; їх бють по підош&ах велИКИМИ 

"алками, беруть у них дїтиі\ і продають у нево.лю. З осо· 
бливою участю розводить ся автор "Лебедя" про МУІ<И 
по.лонеників: З усїх, що попали ся в полон, на~ТJlжwе 

замічає він - духовним і ученим, що не ПРИ8ИКЛИ до ті'· 

",есної роботи. 

На останку в "Лебедї" наводить яtcісь незрозумілі 
слова, котрі в перекладї означають прорОцтв.о, J,U,o збе· 
регли самі музулмаНIІ про упадок їх царства. "Явить СЯ 
якийсь турецький цар, возьме царство, при~ме в СВОЮ 

державу гарне яблуко і буде паНУlJати і будуть музулмани 
ставити собі доми, садити виноград, будувати твердин"', 
плодити дїтий, та в дванайцять лїт потім, як цар при~ме 
в свою державу гарне яблуко, ХРИСТИЯНСhКИЙ меч пораЗJtТЬ 

Турка і знищить імя йсго, Дай же, Боже, щоби за володар
ства великого і неподужаного царя Федора ОлеКСЇ6вича нсї 
християнські народи обернули своє оруже проти музулман, 
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губителів нашоі віри; сегО і безталанні брати наші хри

стияни пильно вижидають і поможуть нам на спільного 

нашого лютого ворога! Азия при смерти, Африка конає, 
золоте яблуко від моря Балтийського до озера Меотий

ського, пробуркавшись із сну, чимало дає помочи; Греция 

з Т ракиєю ожидають спасеня від християнського оружя; 
за гріхи свої вони, як I;Jраель, попали в неволю; та пі

знали свої безправства і приносять ВИНИ свої перед Богрм: 
Бог пішле ім ізбавителя і нерне їм скоро давну волю." 

Другий, напечатаний по польськи, твір Голятовського 

проти музулман (Alkoral1 шасhоmеtоw, naukq -heretyckq у іу
dowskq у poganskq пареlпіопу, 1687) уложений в формі 

диспути між алькораном і коr'еле~ом (борцем) і роздїлений 

на дванайцять частий. Тут викладає історию Могамеда, 

говорить про його закон, про Могаметів меч,' про чуда 
лжепророка і ін. Когеле(-) відпирає алькоран і бє його на 

всіх точках, хоч робить багато похибок, з котрих бачимо, ЩО 

Голятовський читав без критики то, звідки черпав свої 

вісти. Найбільш цїкаве для нас то, що тут як і в Лебедї 

Голятовський говорить про єствованє пророцтва про се, 
що колись пі'3нічний монарх завоює турецьке царство; 

відтак настане упадок музулманьства і наверненє музулман 

до Христа! Сей славний, віщовани~ :ідавна подвиг - має 
сповнити московський государ. Голятовський згадує, як 

Тамерлян утїкав з своїми полками, наляканий Божою Ма
терю, як Димитрий (котрого він називає Семешка?) роз

бив Татар, як Москалї завоювали Казань і Астрахань ... 
Випадає доповнити то, що дїяло СЯ перше. Голятовський 

бажає, щоби цар завоював Туреччину, визволив Гріб Го
сподніЙ. чотирох патриярхів вселенських і закріпощені 

християнські народи :шід музулманської влади. Голятов

ський таким робом в лїтературі підмагав розвиток мисли 

про ее, що на Московщинї спочиває вибір судьби, ЩО єї 
призначенє - визволити східних християн і підчинити воло

дїню християнської віри музулманський схід; одним сло

вом, чого не докінчили свого часу хрестні походи, то су

джено докінчити Московщинї! Гадка ся перейшла в на

родне віруванє і в турецьких християн і в московськім 

народї. Її повідали московським государям західні папи, 
котрі укривали за тими надїями намір підчинити еобі м()-
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сковську Церкву; але ся гадка розвивала ся' в народі 
і в літературі своєю независимою ДОРОГОЮ. 

- Голятовський був проповідником. Проповідь стала 

тоді конечностю; духовний, що почував у собі охоту до 

писаня, скорше всего брав ся за проповідь. Голятовський 
видав том проповідий під заголовком: "КЛЮЧЬ Разумtнія"; 
проповіди зложені на господнї і богородичні празники. 

Голятовський гледів на сю книгу як на підручник: в пе

реднім слові він рає сьвященикам читати з неї поуки на

родови. Проповіди його мають ціху більше ДОr"матичну 

і обясняючу, як морально-поучну. Толкує він народови 

ДОr"МИ віри, обясняє значінє тайн, обрядів, як новозавітних 

так і старозавітних. Проповідник вельми любить сьмілі 
і вигадані порівнаня. Говорячи н. пр. про дві природи Ісуса 

Христа, ГОЛЯТОВСЬКИЙ для обясненя вказує на чоловіка, 
що знає і теОЛЬОr"ію і фільософію: "От - говорить він -
і взорець злуки божого Й чоловічого." Друге порівнанє 

двох природ - з луком, звязаним з ТЯТИВОЮ; лук означає 

божу, а тятива ЛЮДСЬКУ природу. В проповіди на Воскресенє 

Христове порівнує він Христа з іхневмоном. Крокодиль 

ликне іхневмона, а іхневмон розїсть. крокодилеви вну"і'ріш

ности; так Христос поступив із смертю, котрій піддав ся. 
Голятовський любить. в проповідях наводити приклади 
і анекдоти; стрічаємо в його приклади з старинної істо{;>иї: 

про Демокрита, Птольомея, про Ганнїбаля; бере він дані 

з міТОЛЬОr"ії змішані 3 християнськими образами: прояв

ляють ся арr"онавти; дельфійська Пророчня приказує по

ставити сьвятиню Дїві Мариї; від глубокої старовини пе

реходить проповідник до близшого йому сьвіта, оповідає 

анекдоти про литовського князя Витовта, що велїв зашити 

живого чоловіка в медвежу скіру. Сї приклади, порівнаня, 

анекдоти надавали проповідям ГОЛЯТОВСЬКОГО більшої цї

кавости і "КЛЮЧЬ Разумtнія" належав до книжок найбільш 
читаних на Вкраїнї навіть в близких до нас часах. 

При своїх проповідях ГОЛЯТОВСЬКИЙ додав правила 
про складанє проповідиЙ. "Дбай, говорить він, щоби всі 
люди розуміли тО', що ТИ їм говориш у своїй науці; який 
мудрий був проповідник Іван Золотоустий, а жінка дорікала 
йому за трудно зрозумілу проповідь І" Голя ТОВ СЬКИЙ у своїх 
власних проповідях вірний свому правилу: вони написані 
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по у"раїнськи і Були добре зрозумілі в сїм кружку. д<: він 

ЇХ говорив. Не Беї опісля ііШЛI1 ~Hl 1101"0 приводом. уживаЮЧІ1 

замісць язика. бл!! :~KOГO дО народного. церковно-словян

СhI<ИЙ, іскусниі; і :ЧЮJумілий тіль"о для ТИХ, щО ЙОf'О по
переду вчили ся. 

Rідповї;т.но "ухо!щ СХОМІСТИЧНОЇ му дроеТIІ. зачt'РПНУТОЇ 
n школі, Гол з ТОІКІ)І<ІІ іі в свойому пі.l.РУЧНИКУ УЧИТЬ п(ю
Іюнідню:ів пнбоt)у слів і ПI)икрас БССЇ.1.IІ. укладаня наук ІІа 

с\овах. імсмах і Б:іагалї на :шеРХН!lХ п,Нlзнаках: думає він, 

що не:шичаі\ні :~IЮfЮ'r1! приманіоютt-. цїкавіСТІ> слухачів. 

,.Можеш -- !'Оlю(m1'Ь він заНЯТI1 УВШ'У ЛЮ/l.lНі. rЮЯСНЯЮЧI! 
ЇМ RKt'-И('(;УД\, іМі1 і цїлу Il!'ОIl()віДI. оперТІ! на імени; на 

'1j)нкла!J.. R Н('Лї.\\{) ІОЙОІ)Н: недїля на:НШtlf': ся від того, щ() 

~ ТОЙ ЛСНl, нїчоtо 11(' іl.Їл;tЮ1·h, тільк() [)m'У мnлять ся; або _.
н ,\('+4Ь Во.\О;I,ІIМПjМ. CkiOt;ll, '!!О Ноло,l,ИМI1Р від того так на-

3!H~M; (.~. \.\j,o Вl)ЛОДЇЄ МI1І)ОМ: 11<1 Rасн.\я скаЖ\1, ЩО Василиі\ 

Jначиth ча!l, б() Rа<"илни СІ)ІНІТНІ\ Ч:1~Н.'ТНУR(Н~ HaJ. оюїм 
'·I·Л(}\1І.'· 

. ГОЛЯ"('~('!,КШ1 У~НП) ПРОТ1(\ві:і.НИ1<іR. щоби :~.аЙМ<'І-'11 СЛ\~ 
Хі'\ЧI1З ЯК'О'k)-нсl)у,А,Ь не :1j'азу :ЧЮ3УМР\( ,!<) Л.\я \нl'х "аНRОЮ; 

наЩН:'клаіі. Ні'\ rkpf)H\' Н"('./Jj.\\Л сказаНІІНі : .. і1 t).(\Rос.лавні 
'Ч1-ЙСТИЯН\"', .!1.(>ошу нас і :1,Н1F!ЛЯIО нам, ЩО!;;" вИ 1«Ч1(,'П·\(j 
х(),диАИ ДП Ч(',j)-КRИ 1 М'}ЛИ,\~1 ,:j-j i~)'!'\': (','j ,() ТИЖji,Н Я 1')у.А(' 

C1{>i-lі:ННИЙ СУд,l. :1і'ЙД~1 геп) :1 К<іН'/Ч~~. С(' :l1ifач:и;·:n. :щ.о 

-в '(11)а.стн~~'Й 'ГИЖ)J.С1'lЬ t)y Аут" Ч'11І"(! Т~~І'І\)Л ('y ... 1J. ноа.1!. kV'\.~O\1 
Xj"1-1'і("Ч'О!li!: ()~"{'('Й 'суд СТ~)(1l1ПI'Й'~, ЗаміТН1 *0'1'0 .яаУКf1, як 
Г!f)о'М'юз)l,яіг'Й над 'Вм·ерЛ-ИМН. ГО\:9Т{)JRС~~К11'Й !)i'lЄ \~()З"ч)і:!.вля"и 
fJ,!іОПоR~д'н'Й'КОВ'И. 1ГК :rюкі'Йник 'ГНОІ)И'R )І:()'І),)('}, '&1,)]1' Щ')а:В-О

c:JliaRRY 'Е!Ї'р'у •. 'по'М-а!'аl:\біЛ'А~I'М m-ИЛостин-е-ю. /1.,aRa~ ніil,мОіг'У 

~еrК'R'a'Мі МО'FfасlГИ()Я'м, фи'iJiМ'i-l'R ДО 'сIRОІ'О ·до'Му fI().)(~m:ЖЯ'Рlх, 

'R'и'куІіл-Я'R 1'1'ОХО11,еА'Н, з Н{'Fюлїі ін .• хfl"Ч 'і)й :нр() ij1'(').'К~іФі:яiWКd 
Wt'з-в:і'сні '~~уХ'И такі 'че-С'J1I'ОТ!1. ,;)1J:()11-;'e~P1 ~.. 'І'О:ВО>j,УИ'ГЬ if!i,:,-! -

't'фtМ 'rОГОfl{'jJfга-іІ:атийdro тЮДJl!НУ, ·(жаз a'rH.ЩО :во'на Да:вна. 

'єс'ііВує '(:ТО ~5ilrai5'o нtl13і','Ь rnСЯчуЛ.'і'г 'Ріа c'b~iT:i, ;Що вОт '~Y).'" 
:в і<!ро'1#fУй~:вя~и 'i:~ знв.тR'И"М'й ,і(омам'И; 'м()-'Же'fu Бзя"тйrrро

~еFJ-dkiРй'flОг'О ;н. 'пр. Ю<'8tl'l паl'11:в-tiв 'Ся ;Броftиц~1<-Й#, ІГ0 
ir<Мfари: ~т іГВl< з1tаіВс'Ято"му,~() 'бо(ЮFtиtВ ~iТ%Нy; ,~ 
'Н.fI!>. ~rN9t;Jii 11tаЗіl1-ва'А '(;~ ·ЛЮб"о'М'Ирс'Ь'КІй'Й, .~ іго:gщ.т, ·що 

:!ВffI 'T~'!tt'y -л.~~kИ'Й! щ-О 'nо:мd6и:в 'rМtp. ~'Ж'-е'іи 'it:otij'rM 

T~'" 'x!(iёC~ ~. В'IW~л:dГ(j)j:ffiа:л:РІ 'С'r'('~i-fОМ, 'ГРІ :г<'mdри : 
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Стефан значить вінець, і тут скажи, щО "ОКІНННК добув 

собі вінець як би з цьвітів або дорогоцінних камінїв; або 

вмерлого звали Доротей, зверни ся. до слухачів і скажи: 

ПраВОСАавиі християни! доротей значить дар Божий. І Haw 

доротей, котрого видите на гробових кошах, був справ

деwним АЗро" для вітчини і ДЛЯ католицької Церкви. 
Можеш також взяти герб покїйника: як в Його гербі була 

стріла, то прнгцай текст: .. покажн МЯ. яко стрЬу нз

бранну;" вк У ЙОГО в гербі башта - скажи текст: ,.б .. сть 
уnоваиіе мое стол6ь кр\пости" і ін. 

Можна піАозрівати. що тут проповiNutк З гу.орок 
roBoptrrb о проповідях сучасних. То са.о .08на би сказати 
І!!О АО поуки. АК треба .. оворити пропоВЇЮІ в АВї сьвпих. 
ГОЛJlТОВСЬКИЙ roворить: "ПроповіАь, котру ти виrОАосив 
У день якоrocь сьвятого и. пр_ НИКОАаЯ. _о_еш ВИГОАО

сити в ,Аень іншого сьвятого н. пр_ ВаСИАИJI; тілько в тих 

міє~JIX. Ае ти говорив ,.НИКО.АaJI архіепискоna МиpAИJCiit
скаro'" ВИХВaJ\юА БасиАми Ве.лиКОI"O або Гpиrориа Вого
слова і т. п. Можна иавіть се,. rио говорив ТИ про Івана 

Хрестителя, перенести на архістратига Миxahа. .... 
Замітно. як ГOAJlТOВСЬkиА ЩUМТb своїх слухачів і боirь 

ся діткнути ЇХ своїми пастирськими грізьбallи. В проno
вrл.и в день еьв. Юра він ДОТОРItНУВ ся пeJtAa, та ЙО.у 
стало жаль посилатн там грішних слуха1liв і він .... ИТЬ іІІ 
не вдавати ся в РОЗПУКУ, в тугу. Праца. із сьв. ПИCbllа 
ВИХОДИТЬ, J:Yo в пеклї більше БУАе душ. ак на небі. і так 
треба, щоби пеКАО ким-небудь наповнИJ\О ся - отже про

повідник потішає тому слухачів, нагqyючи ЇМ, 11&0 віАаІ 
на еьвітї багато невірних жидів, могамемн. всть АОВОАЇ 
всяких єретиків. арияи, несториян, цамнтів. монофізиті .. : 
буде кому наповнити пекло; а ми православні хрнстияни -
говорить він - будемо надіятн СЯ, 11&0 всі осягнуть вічне 
спасенє. Тож само в проповіди в Аень сьв. l.лиї він ви
бухнув проти богачів і як би забув, 11&0 в Аень Юра всім 
обіцяв рай: .. Не можуть - сказав він тепер - Аістати ся 
на небо люди богаті ; іх душі обтяжені богатствами, скар
бами, маєтками; богачі за своїми богатствами забувають 
про Бога; вони надуживають свого майна; вони тіАько 
ЇДЯТЬ, пють. веселять ся, а про бідних ЛЮАИR забуваlOТЬі 
не кормлять їх, до дому свого не пускають..... Та опісля, 
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проповідник змилував ся над багачами і рішив, що й ба

гатим можна доступити неба, як тілько вони будуть давати 

милостиню, спомагати церкви, монастирі і ін. 

Поміж творами Голятовського є аден писаний по 

українськи: "Души людей умерлыlь." Тут автор веде нас 
на той сьвіт, показує нам оселї праведників і місця мук 

грішників - небо і пекло. Душі праведників розміщені 

після числа девяти ангельських хорів небесної єрархії, 

відповідно тим повинностям, котрі вложені на сї ангельські 

хори у відношеню до нашого дочасного житя. В низшім 

хорі, іменно в хорі юuе.llіlJ. - котрим поручено наглядати 

душі людські підчас земського побуту, - перебувають 

хрещені дїти, вбогі, сироти, вдови і сї, що жили чесно 

в брачнім союзї; в другім, висшім хорі, IIJ)хаи<,('.уін (котрих 

Бог до великих людий посилає), сьвященики і церковні 

учителї; в третім званім /іІІ ШlьrТIЩ.1/U, що оБОВЯ:іаЮIЙ .1.0-

длядати держав, народностий і провінций, будуть перt'бу

вати царі, цїсарі, князї, гетьмани, воєводи і всяка CTal)

шина, як вони чинили підвласним 'людям справеДЛНВІСТЬ 

і не) діяли Їм кривди; четвертий хор ~~BeTb ся II.ИД:Jl,l, що 
воюють із злими духами - :і ними жиють рицарі, котрі 

опирали ся злим духам і поборюваЛIІ гріх; в пятім хорі, 

званім .ІІоцаРС1'lІа - чудотворцї; \llt'СТИЙ хор, ll(/1Н,СТіЩ -

Є житлом безбрачних, пустельників, ченцїв; семий, I:J{I()НI~ -

там справедливі суддї; восьмім - між хеР.l!IJU.1щ,lІ1t - апо

столи, епископи, митрополити і ін ; девятий, висший хо!), 

('ерафn.1tU.; що розбуджують ,\1О60В дО Бога - там :\ІУ

ченики. 

Противне небу житло грішних, пекло, дїлить СЯ на 

два віддїли; перший зве ся o~p·.mKh nеl-Lе.1/lная (безодня), 

другий - оmєннаJl ге'іНН(('. В першім сидїли перед Христом 

старозавітні праведники; вони мук. не терпіли, але Gул!! 

віддалені від Бога і ожидали ХI)Иста. СпаситеЛі) вивів Їх 

з пекла; вони пробували :і ним сорок днїв на :іемлї. а по 

вознесеню його вікують В небі. Однак Спаситель не вивів 

із пекла Єгиптян, Моав!!тян ,і інших' погаНІіів, котрі не 

ожидали Христа. Вони тепер у пеклї. ДРУГИЙ віддїл пt'кла 
- lNilom ОгllrЮf(lJI, багата в усїлякі муки: у вічнім огни 

будуть розпустники, перелюбцї і гнївні люди. Люта ЗН:>Іа 

дістане ся в участи гордовитим багачам, немилосеРЮ11\1 на 
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муки вбогих; червак совісти буде гризти злодїїв, що кра

дуть чуже майно, і обмовцїв. ІЦО відбирають ближнїм 

імя добре. Незносний смрід буде докучати випещеним 

чепурним паничам, що любували ся в пахощах (кохаются 

вь пахучихь перфумахь), а ті, що обжирають ся і не по

стять - будуть засуджені на голод. В пеклї, буде велика 

тіснота: все пекло - говорить нам богослов - буде битком 

набите грішниками, одні на самім дні, другі по середині, 

треті на верху, неначеб хто наложив у бочку риб і заткав 

бочку чопом (зашпунтуеть). Опісля автор опис}'є митар

ства, які має переходити душа людська по розлуцї від 

тіла. 

Інші твори Голятовського, хоч менші від попереднїх. 

та містять цїкаві черти для істориї тогочасних' понятии 

і поглядів. Книжка, під :іаголовком: "Небо новое, НОВЬІМИ 

звtздами сотворенное", напечатана 1665 р., у Львові, се 
збірник оповідань про чуда ПресьВ. Богородицї, виписані 

з усяких :~ахідних письменників 3 додатком тог-о, що лу

чало ся в Польщі, Литві і на Вкраїнї. Тут замітна при

сьвята Потоцькій, сестрі митрополита Петра Могили, обра

зець того забавного для наших часів підлещуваня, :-і яким 

письменники XVII. в. обертали ся до знатних осіб, вижи

даючи, чи не дістане ся ЇМ яка кришка щедроти їх. 

Голятовський виводить дім Могил від Муция Сцево.,ї. 
"валечнаго и отважнаго и горливаго (ревного) кь отчизнt. 

своей ры�ераa римскаго", і називає дім Могил - "небомь. 
усt.яны�ьb НОВЬІМИ звt.здами". "Богь - виражає ся наш 

автор -- праотцу нашему Адаму сказаль : земля есн 

и вь землю ПQидеши, а я скажу Пресвятой 4t.st. Маріи: 
ты� небо и 'Пойдешь вь небо могилянское!" Друга брошура 

Голятовського: "Скарбниця пожитечная" - (Хосенна скар
бона) - містить в собі опис чуд образа Пресьв. Богородицї, 

котру почитали під назвою Єлецької в Чернигівськім мо

настирі, з того часу, як Голятовський був архімандритом. 

В переднїм слові до тої книжочки запускає ся Голятовський 
в обяснен€ слова козак, і йде за ДУМКОІО, після його слова, 

мудрих людий, котрі виводять слово козак від козерога. 

небесного зодияка, тому, бо козаки ходять з рогами, в ко

трих насипаний порох, і як на високім небі підіймає ся 
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козepW,так козаки, проходячи поля море, вt:тупаЮТh ва 

стїни і вали 6исурман і насипають із своїх рогів порох 

в са.ОПаАИ, 3 КОУ,рих стріляють в неприятеля. Трудно /\СВІТИ 

вЦпОВЇ}J.нТійший ,образець натягнених і видуманих ,обяснень, 

на котрі ласа 'була схолястпчна наука. Головний предмет 

уваГI! автора, ее - Єлецький .монастир; його ве.\ЬМI:! 

зай.ає .инувша доля сего монастиря. Та деж взяти жt'I>СЛ? 

Україна вбога в давні письменні памятники: Москва бо

гатша; в Москві - говорить він - є й українські ЛЇТОЛllсц:і 

іпатерики зпатних українських монастирів. Князї Одоєвські 

і 8оротинські, переказували йому вісти, що переходили 

в них у роді про ее, як найдеН0 образ Єлецької Бото

РОАи~і (наlваної так, 60 найдений на яличн1м дереві Іель]) 
за предиа їх Сьвятослава Ярославича; та Голятовський 

наіішов ще у себе жерело : "старі люди - говорить він -
се хроніки живі." Чернигів дізнав великих перемін: перше 

жили в нім московські люди; --але :.. ПРИАУКОЮ йо,-о 40 

Польщі. після сумних часів, наплила там інша людність, 

Тt>еба було виглядїти старенезних людий зпоміж давної 

ЛЮДНОСТН. Голятовський БИГ лядїв їх: одному '~ НИХ було 

сто десять літ, АРУГОМУ півтораста, а третьому около двістї 

.\Їт - старість непевна. Трудно, не скривдивши памяти 

Голятовського, рішити: хто зілгав, чи той, що говорИl~ про 
свої літа Голятовському, чи сам Голятовський. СХОЛЯСТИ'lна 

просьвіта позваляла при збереженю правил що до форми 

г ледїти вельми легкодушно на дїйсну правду і складати 

вигади не було дуже соромливо. В 1696 р. появила ся пе

чатно в Черниr·ові брошура Голятовського "f10ГИ nOI'aH
скіе". Вона присьвячена царівнї СофїI'. У своїм пеРt:ДНЇМ 
слові показав автор знов образець підлещуваня. ПИТОМОГО 

свому часови, величав Софію, добачав, що імя єї хрестне 
схоже з назвою мудрости, і висловлював ся про царський 

дім такими словами: "Вь дому найяснt,йшихь цареі1 ру

скихь кожды�й царь есть солнцемь, царица есть мt,сяцемь, 

царе ви 'Іове и царевны� суть :~вt,здами: бо свt,тять доБры�ии 

учинками". Після науки Голятовського ідоли п()гаНСhКИХ 

богів були не болванами, статуами, звичайною річю, як 

про них відзивав ся інколи старий завіт, а житлом злих 

духів і відкликує ся, на потвердженє свого погляду, на 

многих церковних і сьвітських письменників. Біси, що сидїли 
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в ідолах, говорили інколи правду· і віщували появу хри
СТJfяньства; але вони часто обманювали людий і наВОДИАИ 

лихо на людий, уживаючи в своіх віщованях двозначних 

слів, так що чоловік розумів віщованє зовсім не в тім 
змислі, який воно мало дійсно. 8 ніякім творі не висловив 
Голятовський так різко своєі несьвідомости. відріжняти 
видумку від дійсної правди, як у сім творі: взявши з В и
зволеного Єрусалима в польськім перекладі' Коха
новського оnовіданя про вчинки чародія Ісмена, Голятов
ський не завагав ся приняти іх за неперечно певні історичні 
подіі. Поганські божища є для Голятовського не тілько 
предметом істориі й археольогіі; вони мають живе, сучасне 

значінє. Діяльність іх продовжає ся по нині. "І тепер -
говорить він - чорти з підмогою чародіїв дають відпо

віди і віщованя; злі духи, що проживали в ідолах. і тепер 

всілякими способами стикають ся з ЛЮДЬМИ: вони то про

кидають ся мерц.ями, то творять собі воздушне тіло 

з облаків, показують всілякі речи в зеркалі, дають відпо
віди з підмогою огню, води, перстенів і т. д. Для Голя

товського боротьба з поганськими божищами така сама, 

якою була боротьба проти жидівства і музулманьства. 

Однак войованє нашого автора з поганськими божищами 
взагалі слабше того, котре він провадив з жидами і му
зулманами: твір "Боги поганскіе" напечатаний вже в ста

рости Голятовського, два роки перед його смертю. 

Можна ще згадати про оден польський твір Голятов
ського: "Альфабет єретиків". Автор наводить в азбучнім 
порядку всіх, кого зачисляє до єретиків, показує при тім 

значне очитанє, але разом з тим і змішанє понятий: до 

ряду єретиків вчисляє він не тілько фіЛЬОСОфів старинних, 

але навіть таких люднй, що не заявили ніяких признак 

умової діяльности, н. пр. поміж єретиків попав ся Ксеркс, 
тому тілько, що йому снив ся сон, а се подало Голятов
ському привід толкувати, що сни бувають від Бога, але 
бувають і від чорта. 

З усею своєю ученою невіжою, з простонародними 

вірованями, якими переняв ся змалку, а не позбув ся іх 

в школі (бо ся і не дба,.а про іх у<:уненв), з легковірностю 
до всего печатного, з покірностю всему тому, що тілько 
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носить на собі змаганя православної церковности, з ДИКИМ 
бузувірством, готовим палити, топити у водї, різати всіх, 

що не так вірують, як слїд, але заразом і з неперечним 
талантом, котрий добачаємо в KP~CЇ викладу, В ясности 

складу, в приступности речи, і найбільше в сїй живости, 

що буває все признакою таланту і котрої собі нїяким 

робом не може присвоїти чоловік неспосібний, Голятовський, 
більше чим хто інший, може назвати ся предстаВНИКОJrl 

свого столїтя в українській лїтературі. 
З інших українських письменників ХУІІ. в. найбільше 

приближає ся до Голятовського, та тілько з одного боку, 

яко проповідник, Антонїй Радивилівський, ігумен Пустинно
Миколаївського монастиря в Києві. В 1676 р. він напечатав 
збірник своїх процовідий під назвою "Садь Маріи Бого
родицы�,' а в 1688 під іншим вигаданим наголовком: ."вв
нец'Ь Христовь, сь пропов-t,дей нед-t,льны�ьb аки СЬ ЦВВТОВ'Ь 

рожаНblХ'Ь на украшеніе православно-каеолической церкви 

исплетенны�''.. Сї проповіди розложені після церковного 
круга недїль, що займає перехідні празники. Насамперед 

автор помістив присьвяту Христу. За тим слїдує присьвята 

царівні Софії, котру порівнує він з грецькою царівною 
Пу.льхериєю, що орудувала справами за володарства свого 

брата. За словом до Софії слїдує слівце до кожного читця 
книжки; автор обясн:яє, чому книжка зве ся вінцем ро

жевим. Між іншими учинив він се длятого, щоби книжку 

його радше читали, подібно як лїкарі заправляють цукром 

свої лїки. Автор простодушно гадає, що за його книжку 

охотно возьмуть ся читцї, як побачать наголовок, нага
АУЮЧИЙ рожеві цьвіти. В своїх проповідях уживає Радиви
лівський ту саму близьку до народної, зрозумілу мову, 

як і r олятовський, та уступає йому що до здібности і про

повіди його менше займаві: Радивилівський часто буває 
розтяглий і вдає ся в дрібницї, В пусті обясненя слів; 
н. пр., одна з його проІ:lОвідий на Томину недїлю основана 
цїла на обяснюваню: чого Христос, явивши ся своїм уче
никам по воскресеню, став посеред їх, і з того приведу 

наводить ріжні случаr, коли в сьв. письмі згадує ся вислів 

"посреди" . Радивилівський подає чимало порівнань, наво
дить часто сьвідоцтва старинних поганських письменників: 

Тацита, Плютарха, Цицерона, Плїнїя й інших, приклади із 
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старинної істориї,1) образи з мітольоrії,2) всїлякі анекдоти,3) 

случаї із щоденного житя,4) іменно пописує ся байками, 

котрі "рикладає до релїrійних предметів питомим собі 

І дивним способом. $) В проповіди на день "Жень миро

носиць" Радивилівський підносить яко велику заслугу ми

роносиць, ЩО вони пішли на гріб в ночі, а заразом нагадує 

про сей забобонний страх перед мерцем, що панував між 

народом ... Дім смерти - говорить він - є домом страха. 

Най мати любить, Бог зна як, свого сина (або сестра 

6рата, або друг друга і т. п.), а як умре в неї дитя, то 

чей не найшлась би така мати, котра би рішила ся в ночі 

піТI1 до вмерлого сина!" Морально-поучна сторона пропо

відий Радивилівськ~го вельми слаба і обмежає ся на за

гальних словах, :~ немногими маловажними виїмками, де як 

611 случайно він Доторкує ся черт обичаїв тої суспільности, 
котрій читає свої проповіди. 6). 

1) На 111>llклад, :il'ilДY€, ЯК ГЛЯАИЯТОРИ иамазували собі оливою 

ТІЛU і ОАен 06сиn;ш свого противника піском, щоби можна було вхо

пити t'Я: ВІІІ ПUрlВllУЄ ЙОІ'О З чортом, котрий намагає ся піймати нас, 

нама:іаllИХ олїf:~1 ласки. 

~) Н. пр., що ста~инні УЯВЛЯ.\И собі сьвіт в постати дівчини 

в білій одежі, ІЦО поконує НОІ,ІМИ ВСЯКС оруже, або порівнує Сина 

f:iожого, Христа, lЦ() поборов ЧОlна, :і СИІІОМ Юпітера, Перзеєм, ви

ТЯ3t'f\I МСАУ:Ш. 

3). Н. П(J., IljЮ жида, ІЦО дав ХРИСТИЯІІИВОВИ І'роші З услівєм, 

щ() ва случай НС:іаllлати ВИРІже :і його тїла шматок мяса, або н. пр. 

про дівчину, lЦО влюби.") ся В ХЛОПllЯ і не могла вилїчити ся із своєі 

любови, поки нс ЯВІШ СЯ ій Христос і не ска:іав: люби мене! 

4) Н. Ilр., ра:, поперечи.\О СЯ ДВОХ між собою за цеглу і ОАен 

3 НИХ уступип "ругому; 3 1'01'0 ВИ/ЮДИТЬ, щО найбільш бувають супе
(Jе'IКИ fI(JO тво!; І ~IOE І .\СТКО ~]()жуть устати, як хто скаже - твоє. 

5) Н. пр., ЛСВ, ОСС.\ і ЛИСИЦЯ умовили ся полювати за ЗАобичю. 

Ilііімавши доt)ичу, стали ДІЛИТИ. Лсв поручи в поділ ослови. Осе" не 

3BerHYB приналсжноі уваги на ее, и..!() "ев t; царем і що йому прина

А~ЖИТh ся lJJ<.Іноба, вважав себе рівним львови і роздїлив добичу на 

три рінні части. ЛСВ за те РО:'lluарпав 'осла і велів лисиці ділити АО

бичу. ЛИСИl!Я відступи.\а ЛІ,ВУ г,ільшу частину. Хто тебе навчив так 

поступити ? СІІитав .\СВ. - Случай з ослом, відповіла лисиця. ВіАтіля 

ВIIХОАI1ТЬ, що й ХРИl'ТОС не втерпить, коли хто в гордощах рівняє ся 

йuму і діставши добра сего сьвіта: славу, почести, богатства, при

пису!; чести стілько собі, скі.\ько й Христови. 

&) До таКІІХ МІСЦЬ належить одна з його недільних проповіАИЙ: 

ВІН l'аНI1ТЬ ГРІховне сьвяткованє християнських празників: КОлИІІІ 
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Іншнй настрій стрічаємо у третього українського ПИСЬ
менника і, переважно, проповідника - Лазаря Барановича. 

В своїм жнтю не був він такиЙ, як Го,\ятовськнй і Ради
ви.лівськнЙ, котрі не сяrа-ли дальше, як ДО скромного стан/)

ВИ1.Qа монастирських наставників. Лазар добив ся становища 
чернигівського архіепископа j після Мето.:щя, що попав 

в коромоли, був довгий час надзорцем МИТРОПОАИЧОГО 

престо.ла. Він мав участь у по)\їтнчних справа.х своєї fXr
дини, а іменно грав важну ролю піс.\я зради Брюховецького 

1668-1669 р. Під його вп-ливом вибрано гетьманом MHOf'"'· 

грішного і постановлено г -лухівські статї. 

Лазар, сам Українець, &е.\ЬМИ жVtїВ над несправед,.,м
востю і гнобленем, 'заподїваним Українцям ВОЄВОДСЬКОf''J 

управою. Він побивав ся за ТИМ. щоби визволити УкраїиqїiJ 
від суду московських воєводів, однак не велів нїчосо 
вдіяти, позаяк змаганя його, при всій їх красомовностн. 

ПОКaзaJ\И ся противними наПРЯ:liОВИ московської ПОдїТИКи!. 

що бажала як можна найnенНіше привязати ДО себе занпий 

краІ4. Лазар був чоловіком в житю розумним, позва_\ян 
собі говорити, скілЬКО для його бу.l\О бе~шечно, умів і МОВ

чати і накатав ся .мирно ЖИТИ З СИЛЬНИМИ і догоджувати 
їм. Патриярх царгородеькиА, признаючи Осипа Тука.\Ь
СЬКОГО МИТРОПОJ\Итом, поручив Лазаре ви духовну управу 
лівобережної" України і надав йому відзнаку, позволивuш 

носити саккос. тим часом Яk тодїшкї" архієреї, крім митро

ПОЛИта. одяга.ли ся при боrослуженю у феЛОНИ, зарrвн() 

з сьвящениками, і визначали ся від сих тілько омофОРОМ. 

Лазар присьвячував і посилав цареви Олексієвн МИхайло
вичу своі проповіди, украшав . їх заголовки видумакИИfl 

СИМВОАЇчними рисунками, ЩО виражали славу МОСКОВСЬКОЇ 

мраави; до ТОГОЖ до,(аВаВ для обясненя передні Слівця, 

переповиені &еАЬМИ видумаиим улеJЦуванєм. ПрОповід.ник. 
в;"СИАаЮЧИ в МОСХВУ таким робом свій збіриик "Т рубbl 
словеСЬ". АОбивав ся, щоби державний скарб закупии 

біАЬDJe бувае суперечок. нечистоти, ЗВОАЖсня, ПКЯНlІСтва, ЯХ ж.

• прuник? В першим АеНЬ 80єJcpeєCHJI Христового СЬВWnCYЄ CJI Бot·у
Orgю •• APyrнA БоГУ-СКИ08И. 8 третіІі СЬ8. Аухови. ПРКЙАС четвертноі 
,4е1lb. або аовсім минув Cb8J1Тa. - МН, ях і перше буваАО, зовсі!W 

ХОАОАНі АО боrocАу.еНJI, не хочемо пorамувати CJI і похаяти ~'H 
8 Г9іхах С80Їх переА А)'ХОВККМ cnyeм. 
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у І-ІОГО цїле виданє; цар не :~ГОДИВ ся на те і ве..\Їв сю 

книry продавати звичайним способом; а всеж ті накидал.: 

по монастирях. Відносини Лазаря Барановича до гетьмана 
Многогрішного скоро охолонули; коли на сего гетьмана 

зроблен() донос, Лазар не боронив його, а коли по вислаНК"j 

Многогрішного в Сибір, в 1672 ~}. козацька рада вибрала 

ІНШОГО .еТhJ.1413Иа, Самійловича, Ла:і'аР був на сій радї, на

ХИЛЯВ козаКІВ д.о присяги і :lб.лижив t:я з новим гетьманом. 

Та ',пшуло кілька jtjT, а СаміЙJI.овнч не по.любив Лазарн. 

13 Батурин при"Lхав да гетьмана Jtуцький еПИСf((}П r с
дt:он, КНЯ3І, Че.ве-ртинськиЙ. Самійлович, потай Лазаря, 

вступав ся за ГеДС0НОМ у Мооші, Д0бивав СЯ, щоби r едеон 
CTaR митрorЮJ\ИТОМ, а на Лазаря намагав ся взагалЇ кинути 

тІНЬ. 13 Москві тодІ найбільше баж.али, щоби новии митро
ПОЛИТ підчишш ся московському патрияр6. Четвертинськии 

6уи до того го;ов. коли тим часом Лазар, піСJ\Я давн·.~щого 
rюступованя, ~t.JiaRiШl; ся менше певним, яко" оборонець 

украінських прав. Управа лишила У KpaїHt вільний вибір 

'\<ІИ'трополита: вибрано Четвертинсько,о в' 1686 р. Лазаря. 
найстаршого ;\ щхх.ієреїв, обминули; опираючи ся на гр-а

;vюту, не хотїв він слухати Гедеона; іі'ого лишили та митро
полит всяким способом ш>Нижав його, відняв йому управу 

кім),кох f.ротопопівств і називав. його тілько епископом. 

Сам~Йлович чинив йому всїлякі прикрости. Після упадку 

Са",rіиловнчз Лазар як би ожив і вислав із свого боку 

Ж<L\обу на поступки скиненого гетьмана. В 1691 р. умер 

і д~)угий ПрОl'ffВНИК иого, r едеон; знов відбув ся вибір, 
.а іі сим ра:юм обминули Лазаря а вибрали печерського 

CliJхімандрита Ясинського. Лазар, вже постаріли~j, в}!прохав 

собj від патриярха помічника, в особі чернигівського архі

:ІІtандрита Теодозия Углицького, котрого в Москві й ІЗисьвя

тили на архіепископа :{ услівєм, щоби по смерти Лазаря 
він заняв иого місце. Лазар умер 1694 р. 

У часть Лазаря в лїтератур; виразила ся переважн(} 

проповідями. Він сам вважав ее заслугою і вельми цїнив 

славу проповідника. Його проповіди видані в двох великих 
збірниках, infolio. Перший, напечатаний в Печерській Лаврі 
1666 р., під назвою: "Мечь ДУХОВНЬІИ, еже есть глагол"Ь 

Божій", містить в собі слова і науки на днї недільні і пе

рехідні празники, починаючи від Пасхи і кінчаючи великою 
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суботою. Другий збірник, напt:'чатаний там же 1674 р., має 
заголовок: "труБы� Словесь", і обіймає ПРОІІовіди в днї 

сьвятих і нерухомі празнv.ки. Баранович відступив від 

способу Голятовського і Радивилівського -- писати про

повіди язикt>м близьким до народної мови. Він пише 

церковно - словянським язиком. Дивачність і шумність, -
при скупости мисли, недостачі уяви і щирого чувства, -
се визначні черти проповідий Лазаревих. У сї вони, можна 

сказати, складають ся з шумних фра:\ і вельми нудні. 

Свого часу вони могли "РИПQСТИ ДО вподоби хиба книж

никам, що гонили :~a словами і виражt:'НЯМИ, але ,чей не 

були ЗРО:іумілі для народу. Rnрочім Ла:іар,-- як :цає ся, 
і писав їх, маючи на увазї більше приподобати ся Олексїєви 

Михайловичу, котрий любив вишукану і шумну мову. Оба 

:~бірники присьвячені цареви. ') В своїх проповідях Ла:\ар 

любить' :Івичайно обертати ся коло :шачіня слів і всяких 

зверхних ПРl1знак, ПОІІИСУ€ ся зближенями і Пfютиставле

нями, розтягає ДQ дивогляll,НОСТИ тексти сьв. письма, а нї 

трохи їх не обясня€. Одно яке небудь СЛОВА спонукує 
Барановича глядїти чогось нохожого В іншім предметї, 

при котрім можна 611 найти й ужити 1І0ді6не слово; н. пр. 

Христос У:ІДОРОВЛЯ€ хорого в овечій купелї: - Христос 

Є баранцем з ЗОЛОТИМ руном; в овечій купелї пять хідників -
проповідник нагаДУЕ пять ран ХРИСТОВІІХ, пять чувств 

людських і ро:шодиТl> ся про се. Ще ДIІННЇlце стрічаємо 

таке зближенє слів у проповіди в день сьв. Юрия в "Т ру

бахь Словесь". Великомученика ЮРІІЯ колесували. Колесо 

сей час наводить проповідника на 06рю перстеня при 

заручинах і вінця - і се Юрий, яко дїнчина чиста, був 

заручений Христови, а замісць вінця приняв колесо. Се 

1) На заГОАОВllі~і картuї .. Мсч" ДУХОВlIОІ'О" ЩJсдстав.\сні :юбр"
женя їздцїв, lЦО Їдуть рu:-!всселяти UapcTBU !)ожс, обра:ш ЦіІ,>іll Да

вида, Ковстаllтина, на ост;ншу царя О_\ексїя Михайловича, ца,>ІІЦЇ, 

трех царевичів, родос.\овнс царське дерево і ів. НаЙВl!днїIЦl' місце 

:-!аимає над царем і ЙОГО родиною зображеНf: ДВОГОЛОВОГО ор.\<.! 

:01 трема вінцями. Впереднім С.\ові обясняє автор, 1110 сен оре.\ € 

символом двох прир')д Христових; вінець по середш-ІЇ - .. Х,>ІІСТОСЬ 
посреди", під ногами 'в орла місяць - знамя варварів, котре СіН.'.\ 
зітре си.\ою хрестною. Оре.\ шугає по BO:~ДYcї, він цар усїх 1ІТ1111Ь 

і підчиняє Їх своїй ВАас.и. 
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колесо нагадує небесний зоряний кружок; "ради небес'Ь 

Георгій ТВОрИЛ'Ь КРУГ'Ь на колесt."; та се колесо нагадує 
проповідникови сьвітський грішний предмет - танець, 

4 ~ • • • 

котрии виводять колесом, хороводом, І ПРОПОВІДНИК заМІчав, 

що таке колесо веде в гивну огнену. Лазар любить ужи
вати в проповідях молитов, ПОВНИХ днвачности і .ПУСТИХ 

слів. Ось-як він відзивав ся до Пресьв. Богородицї: "Аще 
Бы�ии Бы�ом'ь центипедес'Ь стоножны�' вс... мы� Бы� К'Ь Бого
родицы� прилі>жно притекали яко грt.ШНblИ. Аще Бы�ом'ь 
Бы�ии центимани сторучныи' всі> мы� Бы� Твоей рИзt. посвя
щенней пр"касалися". 

Кілька мов написав Баранович цареви Олексїєви МИУ 
хайловичу на ріж ні случаї в його житю. По смерти цариці 

Мариї Ілиїної, Лазар написав йому відрадну мову, напов

нену всїлякими зужитими фразами. Коли цар оженив ся 
з другою жінкою, Лазар прислав йому привіт. Коли цар 
відбув обряд представленя Федора царевича народови, 
Лазар з того приводу написав річ, що визначала ся край

ним підкаджуванєм: проповідник порівнув царя Олексія 

Михайловича з Богом, що показав над водам" йордан
ськими улюбленого сина свого, а царевичеви Федорови 
вкладає в уста слова Хр"ста: "Отче! прослави CbJНa 
Своего" і ін. Смерть Олексїя Михайловича дала Лазареви 
привід написати віршами і напечатати "Плач'Ь о престав
.леніи царяи приві>тствіе новому", а по смерти Федора, 
коли на престіл~ посадили двох царів, Лазар написав книгу: 
"Благодать и Истина Христова". Се - реторичне внхва
люванє царів, перемішане віршами такого рода: 

.. Іисусь и Марія по пять литер'Ь мают'Ь, 
Иже пять пальцен'Ь мают'Ь, Аа ти склаАаюТ'Ь, 

Пять источник'Ь на кресті; от'Ь Христа исп.лbl.ли, 

БЬІ писаню ті;х'Ь имен'Ь пять литер'Ь с.лужили" і т. 04.1) 

KpiМt українських творів, Лазар написав і напечатав 

кілька творів по польськи. Імен но : "Житя сьвятих", "Вір-

') До сеї книги АОАаний ве.ликиЙ символїчний рисунок, Ае 

зображений Христос, як б.лагос.ловить царів, жінка з крилами, ангел 
з громовими стрілами і списами, храм преМУАРОСТИ на семи стовпах 
з образом на нім ор.ла з серцями на ГРУАЯХ, зображеня царів, архі

єреїв і т. ін. Сей рисунок замітний своїм мистецьким викіНченвм. 
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шований твір про случай людського житя", і "Нова иіf}а 

старій вірі". Останнїй твір полємічний, написаний в оборонї 

православя і викликаний зачіпками на Східну Церкву єзуїта 

БоЙми. В нїм між іншими Лазар указує нам на одну з важ

них причин переходу з православя на католицтво - на 

ro, що всюда кричали, що православна віра € хлопською 

вірою. 



ХJlI. 

Епіфаніие}lавинец.ькиЙ. еи,.,еон 110}lОЦЬКИИ· 
і іх наслідники. 

Перенесенє київської науки в Москву було вельми 
важною подїєю в істориї украінської просьвіти ХУІІ-го віку. 

Подія ся, надзвичайно багата своїми наслїдками, по
чала ся постепеННО,ледви замітно, і nI неслїдували ніякі 
нові установи і нічого величавого. 

З московських бояр визначав ся тоді Федір Михай
ЛОВИЧ Ртищев. ее був чоловік старої Руси, але найлуччий 
чоловік, якого МОГАа виробити стара Русь. \ Щиро благо
честивий, оборонець СЬВlІщениХ переказів і обичаїв старо

вини, він не вдоволяв ся, як інші, самим береженєм звер
хних признак набожности ; він належав до таких, що г ля
дять внутрішнього ЗlfИСЛУ зверхних признак ; наука Хри
стова потягала ЙОГО до дїл християнської чесноти. Ртищев 

видавав значні суми на викуп полонених, котрих тоді було 

чимало в музулманських землях, помагав бідолашним, за

ложив і удержував шпиталь для вбогих. Підчас війни 
з Польщею Ртищев, яко товариш царя, піклував ся· ран
ними і немічними від зимна, велів забирати іх і давати їм 

захист в найнятих для них пристановищах, удержував своім 

накладом а по виходї їх давав під могу. Ртищев любив 
дуже читати книжки духовного змісту і ходити на бого

служенє. дле ні ее, нї то не могло вдоволити ЙОГО В своїм 
тодїшнїм видї. Не всї твори сьвятих були йому приступні 

в словянськім перекладї, але й рукописи тих, ЩО він міг 
читати, не визначали ся правильностю і одностійностю 
змислу. Ртищев добачав, що треба нових, правильнійших 
перекладів; читанє самого сьв. письма викликувал0 в нім 

бажане дізнати ся, чи правильно воно переложено в такім 

BnДЇ. D якім було приступ не ДА" Руси. Печатних видань, 
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крім Острожськог(), не бул(); в РУК()ПИСНИХ були супе

речноети. 

Ртищев приЙшов до того переконаня, що треба би 
конечно в Москві заняти ся перекладами набожних книг. 

Богослуженє відправляли тодї, як здавна в Москві, недбало, 

беззмисленно, неблагочинно. Ртищев наставав на те, щоби 

надати йому пригожий лад і зробити перегляд богослу

жебних книг. Цар Олексії, Михаилqвич полюбив Ртищева. 
Характер сего боярина припав до вподоби спокійному ца

реви. Бояри :шов споглядали на Федора Михайловича не 

зовсїм приязно, навіть :і наСІ>мішкою; в тім часї, коли 

найбільш гледїли на поверховність, видавав с>! для многих 

чудаком такии, що надто :іадумував ся над внутрішним 

зми<;лом зверхнього благ()честя. 

Ртищев знав, ІЦО в Києві вже робить ся се, пр() що 

він думав, і вірний :ювсїм своїй гадцї, звернув ся там. 

Взаємини України :і МОСКОВL.циною були часті. IГYMeНlI 

українських монастирів просили у царів милостинї; опісляж 

обертало ся до царя Михайла Федоровича і київське 
братство. В 1640 р. Петр() Могила раяв цаРСВI1 ~іаЛОЖI1ПI 

в своїй столицї монастир, у котрім би старцї і братя ки

ївського братського монастиря "д-Ьтеи БОЯРСIШХ'Ь' и п,ю
стого сана людей грамот-Ь греческой и словянской УЧНЛИ". 

Таким робом сам реформатор ВИХОВRНЯ на Вкраїнї перший 

обернув ся в Москву і просив, щоби там учинили ее, 

чого потребувала Московщина. Годить ея замітити, що 

в своїм ПИСhмі до царя Петро Могила висловив СЯ,' щО 

він про се бє чолом государеви більше всяких своїх пр()сьб. 

Так займала київського архіпастиря гадка РО:jШИРЯТИ роз

почате ним дїло на весь руський мир. В ]646 Петро Мо
гила прислав наслїдникови Михайла,цареви Олексїєви, 

в дарі кілька кониіі і всїлякі речи, що доказує його 

постійне бажан є ;!вязи з l\10СКОВЩИНОЮ. Однак, мимо 

прия:!ни'{ відносин православної України до православ

ної Московщини, у Москалїв виробив ся пересуд против 
української просьвіти ІВаНИ підозрівали чистоту пра

BOBlPHOCТl1 київських духовних письменників і настав

ників. По части самі Українцї ВИКЛИКУВаАl1 такі пере

суди. За житя патриярха Филярста, оден Київлянин. 
ігумен, доносив на учительне євангелиє свого ~емляка 
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Кирила Транквилїона Ставровецького. Оцїнку сего твору 
поручено двом московським книжникам: богоявленському 

ігуменови Ілиї ісоборному ключареви Іванови Шевелеви. 

Не знаючи язика, яким був написаний твір українського 
письменника, вони находили єретицький змисл там, де 

стрічали ся граматичні питоменности і незрозуміле для них 

значін€ слів. 1) 

Москалї вважали себе одиноким справдешно право

славним народом у цїлому сьвітї; r реки, що дали Руси 
хрещенє, втеряли над ними давний свій чарівний вплив; 

Москалї не довіряли грецьким книгам, тому що r реки 
жили під властю невірних, а виховували ся і печатали свої 

книги на Заходї. Москалї вважали свої старі пер.еклади 

правильнїйшими, як грецькі первовзори в такім видї,як 

вони були напечатані; такии погляд особливо ствердили ті, 

що поправляли книжки за патриярха Осипа. Сам Никон 

спершу подїляв сей погляд і говорив, що, як "Українцї 

так і r реки втеряли віру і кріпость добрих звичаїв; спокій 

і честь іх улестили, вони роблять для свого черева і нема 

в них постіИности" ... 

Поява київських учених у Москві очивидно мусїла 

стрітити багато неприязного, але боярин Ртищев, котрого 
піддержував цар, приватно підняв ся своїм накладом 

пересилити й удержати кількох київських учених "ради 

обученія словенороссійськаго народа еллинскому нака

занію". 

Жаль, що нам невідомі перші зносини Ртищева 
з Ки€вом в тій цїли, та на його просьбу кількох ченцїв 

учених рішило ся покинути родину і служити справі ду

ховної просьвіти В московському государстві і здїйснили 

таким способом одну із горя чих гадок покійного Петра 

1) Так Н. ГІр. У Транквиліона про РОЗПЯТІ> Христа було ВИСЛО

в,\ено: "пригвоздили до хреста". Московські книжники обурили ся, 

добачали там ЄРССЬ і говорили, що треба писати "ко кресту" ; або 
lІа~lновійше слово р 1; ч ь - в значіню вещи (по лат. res = rzecz) вони 
взяли сс слово в такім розуміню, як то вживали в Московщнні, і при

писали авторави такі думки, яких він зовсїм не мав. Густинські мо

нахи, як ми вже замітили, іменем Ісаі КОUИНСhКОГО впевняли Москалів, 

що Могила зрадником православя. 
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Могили. Головним з тих приїзжих учених був єромонах 

Братського монастиря Епіфанїй Славинецький 1). 

Вихованець києвомогилянської колєrії. Епіфанїй до

кінчив своє образованє за границею, опісляж був учителем 

в тій же київській колєrії, де сам учив ся. Годі було найти 

чоловіка гїДlїЙШОГО до сего, щоби розпочати ним чергу 

вчених. Еnїфанїй був, на тои вік, веЛЬМИ учений: дуже 

добре знав грецький і латинський язик, мав відомости, 

з єврейського язика; він вивчив писаня СЬВ. отців і цілу 

духовну llJецьку і латинську літературу. знав добре їсто

рию і gepKOBНY археольоrїк-. Він був ,і\агідноІ, скупленоf 

вдачІ, висше gїнив відокремлене ж.итє кабінетного вче

ного ЯК заходи около почестиИ. не терпів нїЯКИХ поривів 

житя, щ;їлим: cepgeM ві,ддавав ся науц}, але ее не СПИНЯАО 

його приклаД.ати свою науку до иайконе<rнїйших потреб, 

тогочасних. Славинеgькии був, <:АОВОМ, одним 3; тих учених. 

котрі хоч і живуть кабінетним,и затворниками, оД.НaIt. пра

gюіОТЬ не без ХЇсна для сучасних потреб СВОЄЇ суспіль

ности. Славинецькии умів погодити ся з усїми, .нікого не 
дратував заявами CBO€Ї умової висшости і свQєю бездо

карною чеснотою добув собі загальну пошану. 

Никон n-оз'Накомив ся з ним, полюбив його, змінив 

своє упереджене против Українців і в усім здав ск на його 
у важному дїлї поправи книг. 

Перші працї Сливинецькоrо обмежали ся перекладаl\Ш 
всяких творів сьв. отців. Ртищев помістив його з братиєю 

в новозбудованім Андреївськім Преображенськім монастирі 
на березї Москви-ріки (між Калужськими воротами а Во

робєвими горами, де тепер дім "Общественнаго Призрt.
нія)". Крім перекладу книжок мали київські ченці учити 

молодцїв: у тім самім монастирі була основана школа. 

Та не довго довело ся Славинецькому прожити в тім 
відокремленю. Уар настановив його коректором печатнї 
і перевів у Чудів монастир, де також була школа, пере

несена там з забу дованя печатнї. Славинецькому головно 

поручили важне дїло поправи книжок. Займаючись нена-

') Не знаємо певно ЧИСАа ВСЇх черцїв, що з НИМ приБУЛІ!. Опїс.\я 
кружuк учених трудuвиків, що труди.Ні ся під проводом ЕПЇфанїя, 
:іріс ДО :Ю .\юДиЙ, але в ЧИС.\О ЇХ НХ(),tИ.\И вже й Моска.\Ї. 
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станно научними справами. САавинецький прожив у Москві 
26 лїт, і пробував із своїми помічниками також в архіє

рейськім домі, в Крутицах, де був гарний сад. багатий во
дою. Він усе ос"!'авав єромонахом, яким прибув з Києва, 
і тілько раз взяв участь в суспільнili справі, іменно тоді, 

як хотїли судити Никона. Заявивши свій погляд, сильно 
попертий церковними правними установами, вірний свому 

скромному чернечому станови, не став він спорити з са

новитими противниками Никона і вернув до свого ученого 

відокреМАеня. Житє ЕпіфаНїя, як взагалі житє ученого 
ТРУАови"а, проминуло одностайно. Він цїлий відбив ся 
тілько в своїх учених працях. 

По праву богослужебних книг почав Славинецький 
без поквапности, з належною розвагою. В тій уїли вислаио 
на Схід Арсенія Суханова за всякими старими рукопи
сямн. Тілько обложивши ся громадио скількостю грецьких 
і словянських вїдписів, взяв ся Епіфанїй ДО поправи книг. 
Помагали йому земляки, що з ним приїхали: Арсеній Са
таНО9'СЬКИЙ і Данило Птицький, Арсенїй Грек, опісля кіль
КОХ Мосt<алїв: коректорів і ПНСЦЇВ печатних дїл І). 

Під проводом Епіфанія напечатано богослужебні книГи 
nопр:аflИО, так 1tR 80НИ )l.ОСИ остали в уживаню по церквах 

СІ Ut,\ій МОСК()В~ИНІ' Q Haвt!'b у православних краях сло
~J[HCbkOГO MM~. СЇ КНИГИ були: САу_ебник З пеpe.lVfім 
C~OBOM, i<-O't~ :зложив ЕпіфаНЇд, Часослов, дві ТріQAИ: 
п()~"'на .j ~iblвiT"·a~ СЛЇ)t(}~ан,на ПCЛU'l'Ир., Обща Мине., Ірмо· 
ЛN. д'оч-оro:;к t>я}{У богосл.Ужебиоі .л'іТератури, ако обя
'См~t<)чу f'<fiI;И~~ ~iК'I'I~.A~a't1!l Н'О.у ~ж·~ переАоаену 
з :Г1ре<Цb!r«0'N) і ·m.atte"�·a-~1іУ 1656 ;f.'. Ту!' оо...с.н.ofi: ar ліТургію 
і і!АПJIi Щ-я.ди ~~.Ц."'~ Ц~~~ .. А'О ~i 'fC1R.". .J.~ Е.аіфаmй 
;k-1'i'OfpИЮ ~iI(Y 1ir~&P.I *~~'К .. ~ .. mti, щріІІІ"ІRRИ~ 
~~ ~Yf<аАй JJ.ocer~ ,~t)l.3, .JJ,!r 'C~y, ~O ~y.a CIJI 

'8 -,,{)itf(» ~ВOДYB М0<Ж8і, і dб~ ~ 1QJfЦївпJЮ
"'iiA~. !n~'fЙі[ ;1сIИИ'Jf«!Ж" ~",y.~ ~y ~ 
~""':alЮть}J!і).О'М tII~a, :;r'f( .~)..м'r0 ~ важ'RI 
[~'Ні~УСrгзН0Мl, з~я, !fiИ'М .)..~ )C~ ~a'ihftuи 1Іа
ЧМіЬ'liі .у!р'ядн,~():м" ~~'М .)І..'і1й(jJЮIJ~ ~ОО~f.:oпo.wшl1Ailf 

:11) >С.е 5У-МI': «,~Я~ННК ~i>, ;ЩJ&~Ьil )Мb~. 6.!увшмЙ 
'i~ QрrUй. 'M~iI'f) jP-О,ltO(:1!tI~.Фр&). ~~iв ,jtfY4'tiв'clmtiii 
~HI'~b :EB1'fiMiii. ,нaii~iXbliI ·j'фИМ8аНИИ .~ '~~ВКМe.фJКnt'о. 
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l1ідчинеНl ІМ помічники, інодї мало відомі і незамітні. Про

тивники богослужебної реформи охрестили її прихильннків 

іменем Никонїян. Та, коли й справедливо належить ся вона 
патриярсї Никонови, що пізнав вагу й конечність піднятнх 

поправок, то ще з більшим правом треба признати сю pt:
форму дїлом Славинецького і помічників, що працюва.\11 

під його проводом, тим більше, що Никон, хоч і ро:зумний 

чоловік, та мало вчений, був приневолений справдї у всї:\1 
здавати ся на сумлїннісrь і знанє Епіфанїя. 

Разом з поправленими богослужебними книжками ко

нечно було також видати церковні :законні установи в по

правленім видї. Епіфанїй переложив правила сьв. Апосто

лів, Правила вселенських і місцевих соборів, Фотиїн Но

моканон з обясненями визаНТИЙСЬКI1Х правників ВаЛЬСа:\юна 

і Властаря та Збірник церковних правил і византийськнх 

сьвітських законів, котрий уложив по греЦЬЮI Константнн 
Арменопул. 

Перекладна дїяльність Епіфанїя звернула ся на твори 

сьв. отцїв. Він переложив багато творів, з котрих деякі 
давно вже були відомі і люблені в словянських nt:~l")екла

дах, але тим конеЧНЇйше було видати Їх в поправнїі1ші:-.! 

видї l ). Він ще переложив кілька житий сьвятих: О.\сксїя 

Божого чоловіка, Федора Стратилата, великомученицї Ка

терини. Житя сих сьвятих вже перше 'ходили по руках 
читцїв та були поперекр.vчувані вигадами і тому особливо 

здавало ся хосенним їх видати, як слїд. 

Епіфанїй не обмежив ся самими релїrійними ТВОIJами 
в своїх перекладах. Він переложив :3 латинського кілька 

сьвітських книжок з обсягу педаіоrіки, істориї, іеОірафі 

а навіть анатомії: 2) годї однак ска:'lати, щоби лїтературна 

стій ність перекладів Епіфанїя могла приманювати до IjИХ 

') Кілька творів Атаназия АлсксаllДРИЙСЬКОГО (Чотири слона), 
Пятьдесять слів Григория Богослова, Бесїда Івана Зо.\отоусто!"() 'на 
ПЯТЬАеСЯТЮIЦЮ, Івана Дамаск ин а Про віру правос.\ilВIIУ, с.\ОВО () ло

клонах образам. Сі твори були печатані. 

~) уставы� граждано-правитсльны�;; ОТ'ь (-)укидидовы� нсторіll 

книга первая; о убіеніи краля агге.\ьскаІ·I); Гражданство и обученіе 

нравовь дtтекихь; Географіи дві> части Европа и Аеія; Книга ВI)а

чевская, Анатомія, сь латинскаго оть книги Андрея Весса.\ія Бруксе
лснска. 
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багато ЧИТЦЇR. Пl'j)t'кладчик, великиіі буквалїст, хотїв пе

рск.\адати ЯК можна бли:~ше до первовзору і :іамісць від

давати :іМIІСЛ IJСРВОВЗОРУ :іноротами ПИТОМИМІІ я:~ик()ви, 

на котрий перекладав, він КУI-: самовільн() словянські слона 

на грецький .\ад, дає словянськііі мові ГI)СЦЬКI1I1 склад, 

взага:Лї склад його перекладів тяжкиіі, теМНIІИ, ін()дї незро

:іуміЛI1И. J) В самім його перекладї 60l'()служсБНI1Х книжок 

стрічаємо так()ж тяжКІ 1 НС3Р(ВУМ1Лl :~BOI)()TI1. 

НаИl'ОЛОВНЇйшою думкою, ЩО займала Славинецького 

ЦЇЛt' житє, був НОВИЙ учении переклад Біблїї; жаль, що 

гадка та не :іД1ИСНl1ла ся. ЗаміСЦІ) ІІОВОГО перекладу 

в 1663 р. напечатано Біблїю :і Острожського виданя з де

якими незначними поправками різкнх похибок (н. пр. за

місць: "изьядоша седмь kpaBb-и:іыlошаa седмь кравь" 

і т. п.) В переднїм слові до сеї Біблїї, мабуть укладу са

мого СлаВl1нецького, яко головного KOI)t~KTopa печатнї, 

подані дві головні причини, котрі спиняли научнїйше ви

данє Біблїї. Першою причиною був пересуд тогочасний, 

неначеб у Греків попсувало ся блю'очестє, lЦО їх книги 

поперекручуваН1, найпраВИЛЬНЇЙШIІЙ текст містить ся 

в старих словянських перекладах; друга причина, після 

вислову переднього слова, Іце важнїйша - "неуАобоноси
мое время, настоятельство браней, вещей вь Mip-t. ОСКУ
ді;ніе", себ то невдачні воєнні обставини і наслїдком сего 

недостача середників, що були конечні в значній скіль

кости до сего дїла. "Кождому легко зрозуміти -- сказано 

дальше в передньому слові, - що нїяк не можна було 

починати і довести до кінця сего дїла". Однак само вже 

виданє печатне Біблїі в Москві було новою появою свого 

часу; Славинецький же не кидав думки про лучче виданє; 

і після того, як скінчили ся тяжкі війни, він почав невід

ступно просити царя, ВЛfiдик і бояр, призволити на новий 

1) Яко взорсць псреКЛ<lДУ випишемо 11. пр. обяєненє, що таке 

06ра:і: "Всяка якона изьявительна есть и показатеЛЬН<І, яко что г"а

І'О.\Ю, понсжс человtк"Ь ниже виднаго, н"гое имать знаніе Tt.\OMb 
покровеннtй души, ниже по НСМ1> БУДУЩIiХ"Ь, ниже MtCTOM"b ра:іСТО
ЯЩИХ1> и ОТСУСТВУЮЩИХ"Ь, яко MtCTOM"b И лtТОМ1> описаННЬІЙ К1> наста
вленію знанія и ЯВАсніе и народствованіе сокровенны�"ь ПРИМЬІСАИСЯ 
нкона ІІсякоже К"Ь по.\ьзt И б.\агодt.янію и спасенію, яко да столи

,ТІІуем'ь 11 ЯВ.\яемьім"Ь вещем"Ь раззнаем"Ь сокровенная" и т. д. 
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переклад сьв. письма. "Ми - говорив він - H,~ M3t;MO 
гарно переложеної Біблії': навіп, в єнангелиї F. помилки;; 

і ми за се дізна€мо докору і крайно"і ганьби від чужо

земних народів". В 1674 р. собор, що від()ув ся при участи 
царя Олексїя Михайловича, поручив СлавинеЦhК()МУ зро

бити новий переклад Біблїї, під' доглядом Павла CapchKorO, 
що справував уряд паТРИЯj.-)ха. Під рукCJЮ були 13 Епіфанїя 
дві печатні Біблії грецькі і крім Ctro багато РУКОIIИЄИИ, 

ЯІ< грецьких так і словянських, з котрих многі приві:і Су

ханов із Сходу. Та Епіфанїй вепів перевести тілько НОВИЙ 

Завіт і Пяrикниже. Смерть спинила й()го роботу. 

СлавинеЦЬКIІЙ корнетував ся своїм фільольоrічним 

знанєм і видав два словарі : оден фільольоrічниЙ. для 

обясненя слів, котрі стрічаємо в цеРКОВНIІХ книгах і в цер

ковнім богослуженю ; другий - l'реЦЬКО-СЛОRЯНСЬКО'J\атин

ський, де поміщено до 7000 слів. Оба сі с,\оварі ще H~ 

видаНІ. 

Епіфанїй писав !lроповіди і наУКI!. Ся д)'нльність T(11\01l, 

відповідала тогочасним вимогам. Проповідь І)у.\а тодї 

в Московщинї НОВІШОЮ. Від ХV. В. нїхто там не говорив 

проповідий, нїхто навіп) не вважав се хосенним дїлом го

ворити їх. навпаки. там думали. LЦО ВОНІ! можуть давати 

привід до вільнодумства і єреСllіі. ПаТfШЯРХ Никон. перший 

:і Щ)СКОВСhКlfХ єрархів. завів у 60гослуженю проповіди 

і поручив Епіфанїю читаТIІ ДМІ народу науки, ЗОВСЇм :ма

ЮЧІІ ся на його правовірність і ученість. "Поученія Отцовь 

ЦеfЖВИ", переложені Епіфанїєм :і грецького. уживав він 

в Г4)актицї і читав Їх в Іlt'[жві. Крім перекладених пропо

ві.щЙ. написав він около 5() слів власного твору. котрі 

ДОСІ! остають в РУКОПltCах. Пр~повіди Епіфанїн похожі 
ІJI.\ьше на ро:шрави, як на науки ДМІ народу. Епіфанїй 

06ясннє ДОІ'МИ і символи lJеРКRИ. значіН!-: пра:іників і РО:і

бнрає ученим СПОt'обо~! всїляКl СТОРОНІ! ХРІІСТІІЯНСЬКОЇ 

науки. ПроповіДІ! І10ГО наповнені ~ШОІ'IfМI1 ВИПl!скаМIІ 3 цер

КОВЮІХ письмеННlІків: сї ВИШІСКИ наведеНІ в рукопис}!\: 

HaBiТl, не в перекладї. так і.ЦО в такііі формі :\lОжна їх l>УЛО 

читати хіба ученим. Ал\:'. ЯК ду:vrають. IІf1Оповідник пере

кладав СЇ місця підчас Вllголошеня npOlIOBI.1.11. Чимало 

МІСЦЬ наводив Епіфанїі"і 3 грецькю; фі.\!,()софін а навіть 
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поетів (та далеко 3. більшою критикою, як інші українські 
проповідники). Склад його проповідий, -' хоч і значfЮ 
луччнй від складу перекладів, виданих під його проводом,. 

- а всеж дивоглядний і переповнений метафорами.l} 

Є кілька проповідий, де Славинецькнй захоплює питаня 
сучасного житя. В одній з таких проповідий, що починає ся 
словами: "Людіе, с-Бдящіе во тьм-Б", проповідних говорить 
про хосен із знаня грецького язика і виступає гНівно 

проти тодїшних прихильників неуцтва, а для прикладу 

згадує про· Марка Катона, що противив ся розwиреню 
грецької просьвіти в Римі. "В нинішних часах - говорить 
він - багато ми бачимо осліплених людий, що ПОJ\юби-ли 

темноту невіжі, ненавидять сьВЇтло науки, завидують тим, 

!ЦО бажають ним просьвітити інших, шкодять ім обмова_и, 
лукавством, обманою, подібно тому. як сови. ПО своїй 

природї, люблять темноту і ховають ся, як засияє сонячне 

сьвітло, так і сі духові сови, ненависники науки, схо

вають ся в любу їм темряву, коли ясна благодать пре

сьвіТАОЇ царської милости захоче знищити темноту, про

гнати темну обману і .ласкаво позволить засияти сьвітлу 

науки і просьвічати природний людський розум". Ся любов 
до просьвіти виражає ся у його в науцї до сьвящеників, 

де він так поучає сьвященика: "дбай і старай ся всїм 
~epцeM і душею, скілько твоєї сили стане, настав8Й на 

f1Зря і всіх засібних людий, щоби всюди закладали школи 

для малих дїтий, а за се, більше всіх чеснот, одержиш 

відпущенє гріхів своіх"! Наука до сьвящеників замітна 

також і в інших сучасних відносинах, позаяк проповідник 

поучає сьвящеників: що вони повинні говорити своїм 
духовним дїтям. Тут СлаВlfнецький' доторкує ся ложиого 
благочестя, каже, щоби ніхто не думав спасти ся моли-

4) Він HanOMHHae своіх слухачів: .. изсі;чь АушевреАное СТВОАіе 
иепраsАы� боroизощренны�'ь c-kчнвом'Ь покаянія, изкоренить из'Ь сер
АеІА'Ь пагуБНblЙ волчеJA'Ь лукавства, сожечь умоврцное терніе нена
висти божествеННblМ'Ь пламенем'Ь любви, ОАОЖАИТЬ мыленнуюю зеМАЮ 

ДУШЬ небеСНblМ'Ь АОЖАем'Ь евангельскаго ученія, наВОАНИТЬ се САе
зиы�llIt ВОАамн, возрастить на ней благопотребное Быіеe КРОТОСТН, 
ВОЗАержанія, JA-kЛОМУАрія, МИАосеРАія, братолюбія. украсить БАаго
BOHHblr.fH JAb-kтами ВСЯКИХ'Ь АоБРОАі;телей н ВОЗАать БАагой ПЛОА'Ь 

nравдЬl". .. 
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твамн сьвятих угодників, коли сам жиє в гріхах, приказує. 

почитати образи, але нагадує, що се тілько зображеня, 

величати сьвятих, але тілько яко слуг Божих: "тіж -
додає проповідник, - що хотять покланяти ся образам, 

як богам, заслугують на вічний огонь". Замітно, яку ~aYKY 
приказує він сьвященикам подавати для панів що до їх 

слуг і підвласннх. "Будь для слуг своїх таким, яким хочеш, 

щоби був для тебе владика. Не накладай на пахарів роботи 

над їх сили, не гнївай їх, щоби голосїня їх і зітханя не 

дійшли до Господа. Най вони мають справедливий подїл 

в роботї і данинї. Лучче набути мало користи з правдою, 
як багато з неправдою. Гляди, як тяжко добувають вони 

ДЛЯ себе свої потреби: ті виправляють ся в далеку дорогу 

суходолом і морем, добувають собі достатки дuвгою роз

лукою З домом, інші двигають ярмо щоденного терпіня 

в тяжких пахарських роботах, збираюгь :~eMHi плоди і цїнять 

найменше :іернятко". 

В слові про милостиню проповідник живими красками 
зображає всякі положеня людського страданя, що потребує 

підмоги й помочи. Він не дуже любить тих, що просять 

милостинї і щирійше відносить ся до тих, що соромлять ся 

або не можуть просити, не хотять валяти ся і вештаТI! ся 
по улицях, а тимчасом гірко страдають. Такі вдови, ЩО 
лишили ся без чоловіків у нуждї з малими дітьми, з до

рослими дівчатами: "Дїти хотять хліба, слуги- платнї, 
дївчата - одежі, сини - науки або ремесла, а тимчасом 

вірителї домагають ся довгів, позивають, беруть застави, 

вониж стидають ся просити". Опісля проповідник зображає 

страданя сиріт у всяких положенях : ,,0.1' покину, те хлопя 
плаче, як його не помилувати? хто може бути гіднїйший 

милосердя, як не безрозумне F,CTBO, щО не знає свого 

лиха? Ось діти, що лишили ся без родителїв; опікунів не 

мають, або сї не дбають про них, ось дорослі дївчата без 

одежі, без науки, в голодї і нужді... А тут бідні селяни: 

в тих скотина вигинула, в того пан усе забрав, у іншого 

вояк все загра6ив, а тут цар домагає ся данини, пан чиншу, 

робитиб йому та нема чим" ... До тих, що гідні помилуваня, 
зачисляє подорожного і заходця: "Не про того заходця 

говоримо, що йде в чужий край збогатити ся, а про сего, 

ІЦО зайде там задля якої потреби, н. пр. глядить служби 



- З9'!-

І доброго господаря, або оженить ся з чужоземкою, а віА

-ак через розбій, недугу або яке інше нещастє втеряє 

тов свlИ достаток, нема в його приятелїв, нї знакомих 

і язика краєвого не знає. Такого треба пожалувати". Але 

доторкуючи ся роздаваня милостинї всякому, кого стрі

ТИІ\Ю, проповідник гудить розповсюджений тодї на Українї 
погляд (і тепер він єствує), що належить давати кождому, 

хто попросить Христа .ради. "Як ти бачиш прошака здо

рового і не старого, а даєш йому милостиню - то сам 

стаєш спільником гріха. Соромно дивити ся, як У нас 
розмножили ся волоцюги, гільтаї, обманцї, як много жінок 

здорових носить ся по улицях з дїтьми, а ще більше дївок. 

Інші за гроші наймають малих дїтий і з їх підмогою зби

рають милостиню, а ночі проводять у всякім безчиньстві". 

Він виступає також проти вештаня черцїв і черниць і за

разом указує і на причини сего вештанЯ. "Наставники 
f 

тратять монастирські достатки на свої· ласощі, гостять 

у себе панів, удержують вигодовані конї, приготовляють 

собі смачну і дорогу їду, а бідній братиї дають непогожу, 

сиру і гнилу страву". Він домагає ся, щоби архієреї ста

рали ся усунути ее безчиньство, а сьвітська управа, після 

його думки, повинна закладати з а х ист и для вельми ста

рих і хорих, обезпечати їх і г лядїти, щоби приміщені там 
не ВТЇкали відтіль і ·не вештали ся по сьвітї. На останку 

Епіфанїй рає для приміщеня бідних і для усуненя безчинь

ства оснувати братство або товариства милосердя. Хто 

буде давати гроші, а хто помагати своїм трудом. Кождої 

недїлї будуть братчики сходити ся на пораду між собою 

і виберуть зпоміж себе десять орудників. Посторонні від

відувачі будуть приходити і звіщати братчиків про людські 

потреби. Братчики будуть радити ся: кому, чим і скілько 

помогти, вважаючи після потреби: іншим' бідним можна 

давати підмогу на якийсь час, іншим постійну до самої 

смерти. Жінки можуть оснувати своє товариство мило

сердя і зібравши датки, що недїлї відсилати до головного 

складу; на останку Епіфанїй рає заложити скарбону і давати 

з неї бідним позички, а як буде багато гроший в скарбонї, 

то можна давати і засіб ним, але в обох случаях без лихви. 

До сеї гадки, очивидно, спонукав Славинецького 
приклад українських братств з тою значною ріжницею, 
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що товариство. КОТРІ: він предкладав. було чисто добро

дїйне, тимчасом як українські братства мали цїль AaRaTI! 
захист православю і науку дїтям. Одна з uроповідий ела

винецького вимірена проти розкольників, котрих він зве 

непокірними і дорікає їм не від себе. а в імени ЦеРКВІ,. 

та дотикає переважно тих IШСI)менників, lЦО рО:іСЇВdЛI! 

В народї твори проти r!Оправи КІШ!'. Новітні учителї тайно 

складають лажні писаня і тим викликуютЬ. між наIЩ,dОМ 

роздумуваня і сумятицю. ВОНІ! самі боять ся або соромлятt, 

ся показати CBO€ лице. А хто 11ОКЛlIІ<ав Їх до тайної науки 
або лучче сказати Jворушеня народу? Ht, f)or. не архієреї; 

своєю гордою особистою думкою і ГОРДОВИПІМ У..,ОМ діilшЛl! 

вони до сего. Вж(' не тілько МУЖЧI1Н1!. алt: и жінк!!. когрим 
Апостол учити не каже, "УСТИЛИ СЯ на то. СЛЇllі неУКIt, 

що ледво навикли читати ск"адами, ЩО не мають І тмики 

про граматику, Ht· T~) вжt' про РIПОР!1КУ. фільософію, тео

льоrію. ЛЮДИ, І!J.O навіть не f]()(макували науки, ваЖСIlЬ. СЯ 

розбирати сьв. ПИСЬМО. або. ,\УЧЧ(' СI\;jJати, !Н'lн'кру"увал! 

ЙОГО, обмовляють і СУДЯТІ) мужі!; вправних f! I.:ЛОНЯllСhl<іе., 

і грецькім язицї. Не бачать неУJ(И. lЦО н нас IЮП,),щл"л.и 

не .доrми віри, а лиш!: Д~>lKi ВИСЛ()/Н1. :1"liHeНJ :1 недогаду 
або через помилку Н<':Сhві.1.0МИХ fШСЦЇВ. atjo Нt'Сt>ніДОМ'J<;ТЮ 

печатняннх кор<.:кторів. 

Крім усїх згаданих '[ВОІНВ, СЛ;;'ВИНС'!!IJКНЙ НijJIИСі1В Щ'--' 

кілька канонів. ЛОХВ<.lЛf,НI1Х СЛЇ/j, rадіпн:, IJИО,МО до княrИI-ІЇ 

Ра.дивилової, твір про УСl'уп.леНЕ 3 fJl)tТ,ОЛ<.1 IІ<.lТIJИЯРХ~ Ни

кона, твір ,.0 псалмахь. ЩН''Ч)3IЦ.t-НН).1 ХІ) ОТ1;> !\!Jо;\;\инс.Ч>l5\!" 

і Т. ін_ l!!e незовсїм відомі j H~ юн.:Аідж('nj Екі ЙОГО Тfюри. 

СлаВИJ'Н:Цbf(ИЙ умер 1</. МКТОП<.l.д<>l 16і§ р.,з.а:nИ{'оІ.щm'і 

ки:івсько1l'l)' 6()дн.7ВУ свою невелик} (~6Ai()H:'KY. К;І~і6!1і<.ни,*,{н< 

ЛИШИАО 01 Л·О }ЧІм ві.(·іімдесять ч(~р:иjі(!!!:Щ .і cJl.i6j.1Y.1~ rОДИ~lІ1іjIМ( 

3 АіШц,юЖJiCQМ вартни.й:.ю р:у(і.л1'~. Чер~іJ;;~і!>9з:іслаJ;i,О <fiI:Q 

,р1жmuукраїfЮЬКИХ М<.J:Н4crир"Х., ~ бjАЬ.цt)!~СГЬ КоНи ;;-.<}:к 

.uunеИО8 'ы�ж'Jк:ві,оп.річч 31. S;'КМНИХ M~ К;I4Ї6С-t>Кf' 6Р~~:С:ГI:Ю; 

.за .все оста:Ю+Е 'lВ;Иil'U\;i,\,'Н:~'К:О 1',f)Q:I1J.:1. 

Биriф<t"іи с,"<l!В)!;I;І,е.ц>Ьt<,и,Й :nО'~~и;И ~MOCKOBcцкiM Чу

дові'М 1180HaCT~p.i. 'І) 

'\) На т.робіЙQг,о TaМt~ Н<ШИ.С: 
.;Щ~QаШ1чс;\>ов't.чеl t\дrh ,С.'l:3ІЙ, АіІ (jill1рае щи • 
. AoH~e :8fb 'мірі; <ЮМfbоби:гаеЩ\1; 
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По Епіфанїю Славинецькім з українських приходцїв 

в Москву нїхто не мав такого важного впливу, як Симеон 

Петровськии-Ситиянович; від місця, звідкіля прибув у сто

лицю, він звичайно зве ся Симеоном Полоцьким. 

Житє сего чоловіка до l1еренесеня його в Москву нам 

зовсїм не відоме. ·Маємо основу думати, що він родив ся 
1628 року, вчив ся у київській колєrії, опісля в заграничних 
наукових заведенях, а вернувши до свого краю, Білоруси, 

вступив у черцї. Олексїй Михайлович познакомив ся з ним 

у Полоцку. В 1664 р. Симеон прибув у Москву іпоселив 

ся в Спаському монастирі за рядом образів. З ним при

їхала його челядь. Йому велїли давати з двора пожиток; 
та лишили ся його письма до царя - цїкаві не стілько 

для вдачі Полоцького, скілько задля черт тодїшнього 

ладу - :' котрих добачаємо, що хоч і сам цар визначив 

Симеонови прожиток, а всеж він був приневолений кілька 
разів обертати ся до царя :1 пись.мами, щоб йому вида

вали приобіцяне. Таким робом, крім прожитку для себе 

і для своєї челяди, він просив, щоб j;'юму, після обіцянки, 

видавали дрова в зимову сту дїнь і uбрік для його кониИ. 

Вдача сего чоловіка не була схожа з вдачею Епіфанїя. 
Він не вдоволяв ся скромними килейними вченими пра

цями; він ненастанно нагадував про себе на дворі, кланяв 

ся государеви, писав привіти віршом, вихвалюваня всїлякі, 

і добив ся такої ласки, що став учителем царевича Федора, 

а при кінцї володарства Олексїя Михайловича звеселяв 
царя і його двір комедиями свого твору. 

Твори Полоцького не виявляють в нїм великої науки; 

він зовсім не знав по грецьки; Епіфанїй Славинецький не 
дуже любив його, як часто не люблять сумлїнні трудовики 

учені поверховних людий; колиж Симеон набивав ся до 

його за помічника при поправі книжок, Епіфанїй усував ся 

Здt. бо .\ежиТ'Ь мудрtйшій отець ЕПИфаніИ. 

Перетолковник'Ь изящны�й священны�'ь Писаній, 

ФИ.\ОСОф'Ь и Іерсй В'Ь MOHactxb честны�,' 
Его же да вселит'Ь Господь и В'Ь рай небесны�й 

За множайшіи его труды� вь писаніих'Ь 

тщанно-мудрословны�e В'Ь Претолкованіихь 

На память ему да бу деть 

Вtчно и не отбудеть". 

15 М. Костомарів .. ІСТОРИJl України. 
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ВІД Симеона, хоч яко добродушний чоловік радо ВіДПО

відав йому на всїлякі питаня, з якими ~BepTaB ся до його 

Симеон, далеко менше учений як він. Хоч не вспів Симеон 
добити ся значіня у строгого вченого, а всеж він усюди' 

висував ся, славив ся оборонцем православя проти роз

колу, богословом, проповідником, віршописцем. Замітного 

таланту в його не було нї до 04НОГО :'1 тих заводів, та 

його твори займаві, позаяк дотикають сучасних питань 

житя і подають багато питомого в тогочаснім дусї. 

В 1667 р., як розгоріла ся боротьба з розкольниками, 

патриярх Осип велїв напечатати книгу під заголовком: 

"Жезль Православія", споруджену Симеоном, В довгім 
переднім слові, повнім балаканя, автор звертає ся з сильним 

підкаджуванєм до ар\ієреів загалом і вихвалює Їх велике 

значінє. Сам твір дїлить ся на дві части. В першій части 

обжаловує чолобитне письмо попа Микити Пустосьвята, 

подане цареви проти новопоправлених книг а найбільш 

проти книги "Новая Скрижаль"; друга часть твору По-. 

лоцького вимірена проти чолобитного письма попа Лазаря. 

Микита Пустосьвят намагає ся на основі самовільно під

даного 'змислу вирваних фраз обвиняти Никона і коректорів 

книг о єреси. Симеон викitзує Микитї, що він не знає 

граматики, і тому не розуміє, що читає. Таким робом 

взявши одно місце перекладу, де є мова про чоловіка. 

ЩО несе хрест, Микита зрозумів се місце так, що там мова 

про Христа, І ;!мчасом мова була не про Христа, а про 

переступника засудженого на кару.l) До такого ряду по

хибок належить виступленє Микити проти молитви при 

хрещеню. Микита Дока:іував, неначеб виходив таКИ(1 змисл. 

ЩО в:шває ся нечистого духа (мимо хибности сеї :іамітки. 

відпертої ще Симеоном Полоцьким, ЇЇ доси повтаРЯЮТh 

розкольники між важними докорами), між тим усе ПlШЛО 

І) "Видвншй сіс. годстнуе'Г'ЬВ'I, Никитt, иже деР:іав'ь во (іOl'()

С.\овскія глуБины� ум'Ь свои пущати, се на брезt грамматическаго ра

зума н в'ь мел кости ея утопает'Ь, солнце хот'kвы�й соглядати, сте:ш 

не видиТ'/). Пріl1дите свмо и малtйшія ОТРОЦоl грамматическія хитрости 

рачителіс, виджьтс н судите о Христt, Дамаскин'Ь монахь написа.\'Ь 

сія. Виджьте, колико умень БУССАовець Никита, не о ХристІ; Господі> 

сіе есть писано, но о татІ; и разбойницt и.\и :іа нны�й КОТОРЬ1и ГІ>'\;:"')-о 

осужденном'ь на смерть крестную че.\овtц'k", 
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відтіля, що несьвідомий добре словянської граматики при

хильник старовірства не знав ріжницї n я,того відмінка від 
першого. І) 

Спір Симеона з Микитою заходить в богословські 

дрібницї, н. пр. - про спосіб воплощеня Христового. Та 
тут Симеон запустивши ся в розумованя мимовільно ви

казав вплив католицтва, котрий відбив ся на нїм з того 

часу, як він бував по римсько - католицьких школах. Він 

між іншими признає. що нереміна сьв. дарів на лїтурrії 

наступає, як сьвященик виголошує слова Спасителя: 

"Пріимите і. и.", тодї як (за що опісля і винували Симе
она) східна Церква інакше розумувала. 

Спір Симеона з Микитою доторкав також питань про 
"двоперстіе", про чотироконечний хрест (котрий розколь
ники звуть латинським хрестом), про двокротне аллилуя 

і ін. Настрій, з яким Симеон виступає на свого противника, 
~ереходи,ТЬ в насьмішку: Симеон називає його буйним 
в словах, нечестивим, окаянним, сме.рдячим цапом, свинею, 

що риє церковний огород, розбійником, зогнилим удом 

і т. ін. 

Спір з Лазарем обертає ся більше, яко спір з Ми

китою, в обсягу звичаїв зверхнього богослуженя, або 

доторкає зачіпок Лазаря що до слів і висловів у перекладах, 
котрими в новопоправлених книгах заступлено давні одно

значні вислови або задля буквальної близкости до перво

взору або для граматичної правильности речи.~) Вріжних 

оБРЯ,ll:ах, що тодї приняла і установила Церква, добачає 

Лазар впливу то латиньства, то вірменьства ; чому н. пр. 
плащеницю кладуть головою на полудень, чому на велик-

') "Да не снидет'Ь со крещающимся, молимся Тебt. ГОСПОДИ, 
ДУХ'Ь лукавы�,' помраченіе помы�лов'ь и мятеж'Ь мы�лейй наводяЙ". 

~) Н. пр., замісць: "смертію' на смерть наступи" - смертію 

смерть поправ'Ь; замісць: "его же величающе Тебе, Дl;ва, ублажа

ем'Ь" - его же величающе At.BY ублажаем'Ь; замісЦh: "яко воистину 
блажити тя, БОГОРОДИЦ4і:" - яко воистину блажити тя, Богородицу: 

зам.: "Христос'Ь воскреСЬІЙ из'Ь мертвы�'ь,' истинны�й БоГ'Ь наш'Ь, мо

.\итвами пречисты�я его Матере" - молитвами пречисты�я своея 

матере ; - і таке інше. Найвисше ДИТИНЬСТВО поглядів і понятий 

виразило ся в тім, що в звісній пісні на літургіі "един'Ь свят'Ь, един'Ь 

Господь lисус'Ь ХРИСТОС'Ь" В слові "lисус'Ь" Лазар вичитує злучн'ик 

і добачає розділенє особи Христовоі. 
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день читають диякони євангелиє в ріжних місцях церкви; 

чому сьвященик сидить на сповіди, чому архієреї благо
СЛОВМІТЬ обома руками, чому заведено сьпів, що нагадує 
органи і т. ін.; на все відповідає Симеон обясненями. але 
примішує іноді й насьмішки. Особливо розлютив ся він 
за те, що Лазар у своім чолобитнім письмі представ.\яв 
цареви, що не гоже роблять, поминаючи його .. тишайшимь 
и кротчайшимь", і слова в єктениях "о всей палат-t, 11 во
инств-t," обясняв так, неначеб тут була мова не про здо
рове і спасенє царя, не про його бояр і вояків, а про 

якісь камінні палати :га про палатне військо. "О клевеТНllче 

Лазарю - відзиває ся до його Симеон - як ти Бога не 
боіш ся і людий не соромиш ся; неначеб ми, називаючи 

государя "тишайшимь и кротчайшимь", насьмівали ся над 

іменем великого государя нашого. Неуку! Нерозумний 
злосливче !... А що ти набріхуєш, неначе ми не творимо 
моЛитов про бояр, НО молимо ся про камінні палати і па-

латне військо, то такий закид намісць відповіди лучче 

оплювати і обсьміяти і тобі уста загородити палицею, як 
псови брехливому ! ... " Опісля обясняє йому Симеон, що 

слово "палата" заступає бояр і військо "черезь образь 
грамматическій и риторскій, именуемы�й синекдохе, еже 

различны�ии образы� БЬІВаеть, егда едино изь другого коимь 

либо оБы�аемьb познавается". 

В 1670 р. Симеон написав великий богословський твір 
п. з.: "Ввнець ВВРЬІ ка00лическія". Він бере так званий 

великий апостольський символ віри і після його членів 

розділяє ріж ні богословські предмети, викладаючи їх у формі 

питань і відповідиЙ. 1 ) Такий спосіб дає йому повід після 

взірця середньовічних схолястиків задавати вельми вига

дані і дрібні питаня, подає всілякі думки про сі питаня, 

зачерпнуті то із східних, то з західних письменників, а не

рідко і з апокрифічних творів. Чому н. пр. Христос родив 

ся в грудні? в якім часі дня відбуло ся благовіщенє і різдво? 
Чи міг Христос говорити зараз по своїм різдві? Чому 
Христа пригвоздили до хреста чотирма, а не трема гвоз-

') Три перші глави складають неначе вступ: там мова про сс, 

ЩО таке християни, відкіля іх віра, про єрсси, а lloTir.. 'ІОТllрнайцять 
глЗВ посьвячено членам апостольського СИ~1ВО.\а. 
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дями? Чи всю кров вилляну на хрестї знов приняв Христос 

при воскресеню, чи частини єї лишили ся і змішали ся 

з землею і т. ін. Слідуючи за апостольським символом, 

коли прийшло говорити про Творця і творенє, Симеон 
виложив питому собі і дивоглядну систему КОСМОlpафії, 

що показує його знакомство з західними аСТРОЛЬОr'ічними 

бриднями; добутки сучасних йому наукових дослідів мало 

його чіпали ся. Є троє небес: емпірейське, нерухоме, най

висше кристальне, що порушає ся :~ невимовною скоростю 

і - простір облачний, розділений на два пояси, перший -
нерухомих зьвізд, а другий планет. Планет не небо роздїляє 

ся на сім кругів або поясів після числа планет тодї ві

домих: (Крон, Дій, Ар, сонце, Афродита, Гермій, луна). 

Симеон наводить небеличні віддали від одної планети до 

другої. Від землї до простору облачного вісїмдесять тем 

миль (т. є 800.000), а від по верхнї землї до емпірейського 
неба так далеко, що як би там їхав по вісїмдесять миль 

на годину, то треба би на то 50.000 лїт. Зьвізди описує 

він ось ЯК: .,веществомь ЧИСТЬІ, образомь круг ЛЬІ, коли

чествомь велики, явленіемь маЛЬІ, качествомь сві>ТЛЬІ, 

.J.ОЛЬНЬІХЬ вещей родительны�' (мають вплив на воздушні 

зміни). Планети положеl-Jі що Д;) місця низше зьвізд; інодї 

вони ходять одною дорог.ою із зьвіздами, а інодї противною. 

Найменша зьвізда вісїмдесять разів більша від землї, а слї

.J.уюча що до величини зьвізда перевисшає простір землї 

170 разів. Сонце 166 разів більше від земл·і; а місяць ЗО 
разів менший. Що година сонце відбуває 7160 миль, з котрих 
кожда вимагає дві годинї людського ходу. Земля пред

ставляє ся круглою, чорною, тяжкою, холодною; вона 

"кентрь" (осередок) усего сьвіта, мрачна і містить в собі 

пекло. Трясенє землї походить від сїпаня замкнених в єї 

НУТрІ духІВ. 

Симеон задержує ся з більшою увагою над сотво

ренєм і гріховним упадком чоловіка, наводить всїлякі 

думки про ее, скілько часу був Адам в раю, і більше на

хиляє ся до тих, котрі думали, що первісна пара провела 

тілько три години і згрішила ошестій годинї, тому і Христос, 
викуплюючи людскість від прародительського гріху, був 

розпятий ошестій годинї. Розбираючи питанє про чародїя, 

Симеон приходить до такої думки, що як би люди не 
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згрішили, то починались би і родили звичаиним способом, 

але тілько з сею ріжницею, що починались би без непо

гамованої страсти, а родились би без сопуху і болізни. 

Родителі, пр.оживши в земному раю, уступали б своє місце 
дітям, а самі переносили б ся на небо, і таким робом по

множенє роду людського наповняло би число упавших 

ангелів, позаяк чоловік до того і був сотворений, щоби 

заступити відпавших від Бога духів. Злі ангели, що по
встали проти Бога, не належали до одного якого - небудь 
чину, котрий цілою своєю корпорациєю упав і втеряв 

щасливість; їх заманив сатана з ріжних ангельських чинів, 

сам же сатана належав до найвисших і найблизших Богови' 

небесних духів. В главі про воскресенє вмерлих авторови 

насувають ся на думку наидивачнїиші питаня, н. пр., чи 

воскреснуть умерлі з волосєм і нігтями, позаяк у чоловіка, 

що їх цїле своє житє обрізував, могло нарости дуже ба

гато? ее питанє рішає так: воскреснуть, але на стілько, на 
скілько треба для окраси тїла. Чи воскреснуть кишки? Во

скреснуть - відповідає Симеон: - та будуть наповнені не 

смердячим калом, а добірною вогкостю. СЇмя в чоловіці 

не буде, позаяк Христос сказав: у воскресеню не женять 

ся, не посягають. Та ось ще питаня. Ціле тіло чоловіка 

зот лїло, а всї його части мають воскреснути. Як вони тодї 

злучать ся з собою? Чи могуть ріжнородні чісти злучити 
ся н. пр., кість з костию, жили З кровю? і т. д. - Нї,.

відповідає наш мудрець: - тілько порох однакових частий 

може злучити ся; іО, що було в руцї, може опинити ся 

в нозї, бо се не зміняє тожсамости особи людської, але 

порох ріжнородних частии не може змішати ся і то, що 

складало жили, не може творити крови, або се, що скла

дало мясо, не може війти в склад крови або костий, 

інакше - все рівно: як би хто зруйнував срібне начинє 

з золотою покришкою, потім з покришки зробив начинє, 

а з начиня покришку; чи начинє мог~об звати ся давним 

начинєм? 
Конець сьвіта займає особливу увагу і тут появляє 

ся на видні найбільше ріж них вікових вигадів ре.ліf'іЙноі 

уяви. Антихрист вельми займає Симеона; автор наводить 
ріжні гадки про сю особистість; одні уважали його вопло

щеним дияволом, інші чоловіком, слугою диявола, або 
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лучче сказати, якимсь полудияволом, тому що видумували 

оповіданя про його чудний почин на сьвітї, і при сїм дия

вол грає важну ролю. Симеон думає, що антихрист буде 

чоловіком і подібно всім людям буде мати в себе ангела 

хоронителя, але віддасть ся . злу, відступить від Бога, і ангел 

хоронитель покине його. Антихрист - чоловік з незви

чайними умовими спосібностями, він буде сьвідомий, як 

ніхто, але заразом він надзвичайний лицемір і свою мо

гучу умову силу оберне на погибель, а не на користь 

людського роду: він усе лихо, хоча з вигляду здавати ся-ме 

взірц~м усіх чеснот. Йому буде помагати якийсь жрець 
з християнського полку. Антихрист заведе поклін богови 

Маозею (бог сили і успіху). В його будуть лжепророки 

і лжеапостоли, котрих він розішле по землі, щоби зама

нювали до його віри. Антихрист добє ся могучости, він 

стане царем; столицею його буде Вавилон. Кожний, хто 

піддасть ся йому, дістане знамя на чолі і на руці, а в кого 

такого знамени не буде, сей не може нічого ні купити, ні 

продати. Пануючи у Вавилоні, антихрист буде вести війни 

і побє трех царів: єгипетського, африйського і етиоп

ського; Арабія ~OMY не піддасть ся. Г or і Maror повста
нуть, та наш богослов сам властиво, здає ся, не знає, ЩО 

таке сї r о( і Ма(о(. Він наводить тілько думку (найбільш 

розповсюджену), що під сими іменами розуміють ся народи 

закляТІ І :іамкнені в каспийськиХ горах, та після інших 

обяснень, се на:іВИ антихристових воєнних -людий:. Г or -
що ділає тайно, а Maror - дїлає явно. Але являть ся 

Енох і Ілия і стануть проповідувати против антихриста; 

проповідь їх буде тривати (після апокаліпси) тисяч двіста 

шістьдесять днїв. Антихрист убє іх в Єрусалимі. Вони 
воскреснуТІ' з мертвих, та опісля настигне конець і анти

христа. Uїлс царство його триватиме тілько три роки 

:і половиною. По смерти і воскресеню Еноха й Ілиі до
веде ся ilому си;J,Їти на престолї тілько пятьнайцять днів. 

Антихрист ПРИКlІне ся вмерлим, опісля неначе ·воскресшим, 
вийде на гору Єлеонську і підмогою диявола взнесе ся 

на воздух, але архістратиг Михайло поразить його. В со
ІЮК пять днів опісля зачне ся страшний суд. 

ЗапаЛІІТЬ ся земля і буде горіти до половини своєі. 

атмосфери; моря не буде, та се не значить, щоби воно 
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більше не єствуваЛ0 : воно не будІ:'. тілько солон~ І бур

ливе; явить ся знамено сина чоловіtlOГО. ~атруб'\ять ан

гели, воскреснуть умерлі. 

Наш тайновидець задає питанє: В якій порі дня і року 

буде воскресенє вмерлих ? і рішає, що се стане ся весною 
в цьвітнї, підчас великодня, іменно о півночі, тодї. КОЛI1 

і Христос воскрес; деякі говорять навпаки, що се ПОВІІННО 

стати ся рано, досьвіта, так як і Христос, після їх ДYMКI~ 

воскрес із сходом зірницї. Симеон годить іскусно сї дві 

думки. Христос воскрес о півночі, але тодї сонце навмисне 
три години раньше як звичайно сходило, і тому правда 

й тих, ЩО говорять про зірницю і сонїчнии схід: в день 

воскресеня вмерлих буде мабуть так само, JJK було в день 
воскресеня Господнього. 

Деякі толкували, що воскресенє відбуде ся ось як: 

насамперед ангели зберуть у купу порох добрих, а чорти 

в другу купу порох злих, котрих вони іскушали, і Господь 

воскресить одних і других,·але Симеон не довіРЯf: тому: 

Христос ясно говорить, ЩО віддїлять ся оживлені пра
ведні від неправедних і здає ся, після погляду Симеона, 

збиранєм пороху і воскресенєм умеrлих займуть ся на· 

вмисне до сего призначені ангели, 

Страшний суд відбуватиме ся в Йосафатові й ДОЛIfНЇ. 
коло Єрусалима, під Єлеонською горою. Та знов насуває ся 
питанє: як же може помістити ся так багато воскресших 
ЛЮДИЙ на такім малім просторі. Автор рішає і се питанє: часть 

суджених буде стояти верствами одні над другими, а·низші 

на землї і так помістять ся. Суд свій буде Господь судити 

разом із сьвятими угодниками і всї воскресші будуть дї

лити ся на чотири віддїли : одні будуть судити з ХрисТом. 
другі будуть суджені, оправдані і війдуть до царства Бо
жого, треті будуть вкинені .в пекло без суду: то поганц'l' 

жиди, музулмани і загалом нехристи; вони беззаконно 

згрішили, беззаконно і згинуть, до них будуть придїлені 

і нехрещені дїти. Четвертий віддїл - грішники, осуджені 

за свої дїла праведним судом в геєну огнену на вічну муку. 

Страшний суд буде тривати три години від шестої години 
в день до девятої, в ту пору, коли Христос висїв на хресті. 

Сонце перестане порушати ся; земля відновить ся, 
БУАе прозора, як скло; вона не буде годувати нї зьвірів 
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нї дерев, вона була засїяна цьвітами, та сї цьвіти треба 

п,)lІймати не в буквальнім змислі, а в духовнім. 

Крім сего просторого твору про віру, Симеон Сития

НОВIfЧ написав ще: "Книги краткихь вопросовь и OTBt.TOBb 

катехитическихь". І) Се катехи:шс, розложений в такім по

рядку: спершу виложений символ віри: тут по части ско

роченє "Ві;нца" :і вишуканими питанями; дальше слїдує 

п,1О молитву Господню, про поклін Діві Мариї, про єван

гельські блаженьства, про три богословські чесноти; опісля 

слїдує десять заповідий, - потім про тайни (про евхари

стию сказано що до часу переміни то, що признано не

:~гідним :і наукою православної Церкви), опісля - при

клади питань, які можуть :іадавати ісповідуючі сьвященики, 

після случаїв, що стрічали ся тодї в щоденному житю, 

підводять Їх під сю або іншу з заповідий божих. Питаня 

і відповіди дуже короткі. 

Сей твір, напечатаний в своїм часї, по смерти автора 

осудила власть церковна; а для нас він є одним з цїкавих 

памятників ХУІІ. в. як що ло случаїв житя, наведених 

в р()дї образків суспільности, посеред котрої жив автор, 

так і що до поглядів, які тодї панували між людьми книж

ними. З поводу першої заповіди автор дотикає заміченого 
у Москалїв неправильного погляду, неначеб кождий чоловік 
міг спасти ся після віри' своєї, тілько щоб він був добрий 

і НС: :Jаподїяв лиха своїм ближним. "Се гріх вельми тяж
кий - говорить автор - і вельми частий не тілько між 

неуками, але ~ між тими, що вважають себе сьвідомими 

(иже вt.ЖДЬІ водятся БЬІТИ): нїхто не може спасти ся поза 

соборною православною католицькою Церквою." Добро

душна натура українського чоловіка задля сво.ЄЇ пито~ен

НОСТИ менше, як чия-небудь, була склонна до нетерпи

мостІ'!, треба було грамотного неуцтва, щоби розбуджу

ваТІ! в нїм фанаТИ:іМ. Опісля автор замічає також про 

') Н. IІр .. 'IO~IY .. ХРИСТОС·h нача.\Ь свои стражда.нія "ь офад1;? -
В1) оград1; :~ачася (іо.\1;:.IІIІ, и смерть чрезь перваго Адама, ВЬ оград1; 

RTOPblH Aдa~lb ROCXOTt "рачеСТRО начати, да Адасть ЖИВОТЬ." - Або: 

"СКОЛhКО ЯЗ"l) Бы�тьь на т1;.\і; Господа? - Вящше пяти ТИСЯЩЬ!" 

Абn: .'nотребно .\11 Бы�\оo присутствовати баб1; при рожденіи Спаси

теМІ ?" -- На се дав відпо"іДh flt:речну, бо Діва Сьвята родила бе:t 

полю, :; "есе.\остю і бе:.. усякnї неЧIfСТОТИ. 
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признаку свого часу, про читанє· сьв. письма; бороть(іа, 
що повстала між Церквою і ро:,к()лом, р()зширяла гра!\ют

ність скорше, як школа; нарід набирав уг.одоби ДО чи

таня і розмов про релїrійні предмети, а Симеон, що 
в ~нших своїх творах так горячо промавляє про ПОТI)ебу 

заведеня шкіл - тут хоч і признає хосе" :і читаня сьв. 

письма, та Ііозваляє його тілько тим, ІЦО знають грама

тику, а заразом з тою :'!аміткою, щоби вони не важи.\И ся 

самі викладати біблїйні міСЦ}1 після своєї думки, а пи

тали ся про ее осіб більше сьвідомих; але він заборонює 

читати Біблїю неукам і замічає :\ жалем, що неуки най
більше кидають ся до такого читаня. хотять бути учите

лями, високо думають про свій власний розум і соромлять 

ся просити других о раду. На останку :\ причини першої 

заповіди Симеон говорить про всїлякі забобони. КОТІ1і f: 

також гріхом і обриджують віру в Бога. Українцї дер

жали в себе і носили на собі ріжні карточки, яко .\їк 

против горячки Й інших хороб, або яко охорону ПІЮПІВ 

зарази. Чи вільно (задає він питаня) через решето XOTЇТlI 
дізнати ся про злодїя украденої речи? Чи можна (;нам 

вірити? Перше на:mває диявольським, друге марним ділом. 

Він називає забобоном тодїшнїй звичай із СТI)ічи 

з людьми або зьвірятами ворожити щастє або нещастє, 
успіх або безуспішн!сть якогось дїла. Гудить він· також 

усякі чари, як н. пр. церковним ключем, з псалтирі. -
Ми дізнаємо ся, що українські ровесники Симеона для 

вишуканя злодіїв і украдених речий давали їсти сир. на 

котрім виписували нєзпаєJlLы.я САо(/єса, в день усіченя голови 

Івана Предтечи J'ляділи зіля, що подає дуже велику тї

лесну силу: все то уважає гріхом. Меншим гріхом уважає 

Симеон, як хто н. пр. З несьвідомости віддає пошану 

однаким церковним речам перед іншими, відповідно до 

їх цьвіту. величини, уміщеня ; н. пр. говорять: Нехай чи

тають такі молитви, а не інші, нехай будут~ сьвічки такої 

веАИЧИНИ, а не біАьші, віск нехай буде білий, а не жовтий 

і т. ін. Розбираючи другу заповідь, катехизатор замітив, 

що неуки ПОКАаняють ся образам більше, як то ПРИПIlСУЄ 

Церква (неуkИ не піДНОС;ІТЬ розуму свого на первообраз); 
однако не вважає сего гріхом балвохвальства, позаяк вони 

стаНОВАЯТЬ частину Церкви, отже він надіє ся, що чt>СТЬ, 



- 409-

тво!>ена непраВIІЛЬНО, стає ся прави"ьною (ВЗНОСИТЬ ся 
до перво06разу) :і підr.югою загального церковного на

міру. При третїй заповіди автор доторкнув ся українського 

:шичаю tїожби і клятьби, що після його замітки ос06ливо 

розширив ся між купцями; купцї 60 ГОВОРИЛИ, що як не 
побожити ся, то годї lЦО Пjюдати. Він нападає також на 

ПРИВIIЧКУ Українцїв до таКІІХ "!>"мовок як: .. Щоб мене 
чорт У:іЯВ, коли не говорю п!>авду", або .. Се правда, як 
Бог ,ОО .. НЇ:4 КІІМ не :\1Qжна рівняти Бога", говорить Си

меон. 

ПРИ четве!>тій :4aJlОвіди авто!> виказує, як негідно" ПРО

водили сьвяточні днї і ее вкорінило ся тодї В усїх верствах 

української суспільности. "Люди благородні тратять цїлі АНЇ 
на ловах. Іх жіНКIІ і дївчата прогайновують ЦЇМIі1 ранок 

на :марну прикрасу свого тїла. Ремісники проводять сьвя

точніднї В Пllяньстві".I) ОсоБЛIІВО Симеон ЛИХІІЙ на танцї, 

:шичайну забаву прос'ЮГО народу в сьвята. ..Від демона 
або від :4МИЯ ВЗЯЛІІ почин сї забаВIІ, бо він ПрllВИК 

вертїти ся кругом (яко же онь круговожденіе оБы�еe тво

рити)." Симеон не похваляє навіть тих, що проводять 

сьвята в читаню і .. словопо"оженіи" (розмовах), нападає 
на панів, що кажуть своїм C)\~TaM в сьвято робити: ее гріх 

смt',)тниї!: менше грішать сї, що після принятого звичаю 

ходять у лїс :ібираТIІ оріхи, ,'риби, ягоди, та все таки 

грішать. Впрочім автор позваляє і в сьвята робити в ко

нечній потребі: н. пр. збирати пашню, коли дощі або інші 

воздушні зміни вимагають поквапу, колоти зьвірята і тор

гувати їдою, коли лучить ся разом кілька сьвяточних днїв, 

а.\е він' позваляє тим :4аимати ся в сьвято не довше як 

три години. 

Н~йбільше случаїв наводить Симеон при осьмій за

повіди. "Против сеї заповіди - говорить він :- грішать 

у Ha~ всї: і великі, і ма.\і, і убогі, і богаті. Грішать князї, 

що обтяжають нарід усякими данинами, грішать управники. 

що зле орудують народним манном і обертають на свій 

хосен; грішать начальники, котрі бувають звичайно хи-

І) Замітно, ЯК анто" означає, що то значить 6ути пяним: .. Сен 
{'праВАЇ пянии, хто на АРУГИЙ .\снь не пам ятає, що він робив і І'О~ОРИВ. 
;~ КИ.І ішов, ЯК Аомів .\06И8 ся і ЯК .\ЯГ спати; а той ще не зовсім 

пянии, що хоч і хитає ся, та все пам ятає" . . 
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жаками народними нявками; - грішать судї і "законо
словцы1',, ЩО глядять змислу закона і часто' домагають ся 

неправедної "мзды1'.. Дальше катехизатор переходить до 

людий, 'що пось.вятили себе низшим занятям, і нападає 

передовсім на купців, як вони захвалюють свій товар, 

укриваючи його лихоту, як інодї іх приятелі ніби то ку

пують товар, щоби піднести ціну і спонукати справдешнього 

пС\купця заплатити дорожше, як на торгах навмисне гудять 

товар, щоби відбити інших від купна, а самим або своякам 

купити дешевше і т. д. Гр;шать против осьмоі заповіди 

і ремісники, що облудно роблять С130Ю роботу, грішать 

посідачі землі, що по шахрайськи заХОП/.ЮЮТЬ займища 

ни в, грішать на останку ватаги вбогих, що тоді особливо 

жили крадежю. 

Проповіди Симеона Ситияновича видані в ДВОХ ве

личезних книгах іп folio. В одній з них, під назвою "Обt.дь 
духовны1'', поміщені науки на всі недільні дні в роцї і на 

перехідні сьвята, а в другій "Вечеря Духовная" - науки 

на сьвята неперехідні, господнї, богородичні, дні деяких 
сьвятих, найбільше почитаних, а також науки на всякі случаї. 

Проповіди Симеона повні схолястичного пустослівя від

повідно реторичним вимогам того часу. І) Він наводить 

часто старинних авторів, подає з них анекдоти' (як н. пр. 
про Мідаса фриrійського, про Фаетона і т. ін.), черпає без 

розбору вісти як із сьв. отців Церкви, так з апокрифічних 

творів. Симеон вельми любить порівнаня, але мало з них 

удачні.~) Симеон вельми намагав ся, щоби його проповіди 

1) От н. пр. ДО ЯКИХ крайностий ДОХОДІІТЬ у його жадоба ви",іти 
в усім СИМ80ЛИ. і о(іяснити іх: н. пр., при нагоді Різдва Христового 

ро;-івиває в проповіди таке положенє: Слово стало П.\ОТИЮ, а ПЛОТЬ 

трава, бо сказано: че.\овік ЯКО трава. Так отже, Христос, родивlUИ СЯ 

і ставши чоловіком, став травою, .. да мы� СКОТІ! ту траву, то CtHO 

духовное ядуще оть внутрь таимаго вь мемь С.\ова воспt>іимем"Ь слово 
совершенное или разумь". Або ч. пр .. в с.\Ові про блудного сина 

Симеон рі'ІС8ИМ предметам, згаданим у єванге~\ьській ПРИLJті, насильно 
дає а.\єrоричниИ змисл: Свині, котрі принево.\ениЙ uасти б.\удниН 
син, ЩО прогайнував майно - ~C погані і нечисті думки: чоботи, котрі 
СИНОВ!! .~aє отець. се чоботи кріпости Д.\Я подорожи в безконечне 

житє. 

2) До найудатніиших піс.\и нашоі ДУМКИ можна 11ОЧИСоНІТИ (Наука 
в неді.\ю 9. по пятьдесятниці) порівнанє ДОРОІ'І1 жити З п.\авбою по 

ріці; ЛЮДИ Iцас.\l18і в сьвіті неначс СИДЯТЬ на супокіЙllім кораблї 
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стали живими і поетнчними, а ІЮНИ на перекір йому ДІІ

хають сухостю; автор мало володїв здібностю ТВО\Н1ПI 

образи і в сїм зглядї стоїть Нl1зше Голятовського. За то 

МаЛО хто з його ровесників держав ся в своїх ПРОlІовідях 

більше морально поучного .напряму і до того не тілько 

в :\агальних чертах. Симеон у своїх проповідях і в сноїм 

кат~хизисї заглядав у дрібницї і питоменности сучасного 

йому житя. 

Як Епіфанїй Славинецький, так і Симеон признавав 

також конечність книжної .просьвітн в московській землї. 

В одній із сво'іх проповіДІІЙ на Різдво Христове він іменем 

вселенських патриярхів, що зїхали ся тодї 'в Москві, 

звертає ся до царя з просьбою, щоби глядїв премудрости, 

заводив школи грецькі, словянські й інші, приспорював 

"спудеовь" (учнїв), глядїв добірних учителїв і стара в ся 

всіх "честьми поощряти на трудолюбіе". Яко чернець. він 

з усїх наук найвисше ставить богословіє; він 'памятає 

відомий вислів апостола Павла, в котрім многі добачали 

засуд усякої науки: ,,премудрость людская - буйство 

(дурнота) єсть у Бога". Однако Симеон хоче дати сему 
вислову примирний змисл: "Треба знати, - говорить 
він, - ІЦО сими словами апостол не гудить вільних штук: 

граматики, риторики, фільософїі і т. Д., вони вельми хо

сенні в гopo~aHCЬKiM битї і підмагають духовну премудрість; 

тут ГУДИТJ> він непокірність божим словам природного ро

зуму, підсиченого хитрощами сих штук; коли хто, опи

раючи ся на природні причини, не хоче слухати божого 

слова - ее мудрість сего сьвіта! - се дурнота перед 

Богом! Найбільшою хибdю є намагати ся зміряти мірою 
людського розуму божество, котре зовсїм переходить 

людський розум. Як може сова судити про сонїчне сьвітло, 

КQЛIf ее сьвітло переходить силу єї зору?" Потребу шкільної 

і п.\Ивуть; ім здає ся, що мимо іх біжать ['ори, .\іси, городи, а вони 
сидять собі нерухомо; вони бачать, як одні багатіють, другі бідніють, 
одні родять ся і виростають,' другі старіють ся і вмирають; ЗДОРОВЛЄ 

і недуги, сльози і радощі зміняють ся і здає· ся ім, ІЦО самі вони 
стоять висше міри, прикладаноі до інших, далекі від того, - що до

торкує інших, спокійні, без клопоту, як нараз усе щезає і корабель 

іх доходить Ао пристанища гробного і доводить ся душі грішній 
схо~ити з с),покійного кораБЛJl. 
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науки признавав Симеон в значнім ступнї задля появ 

розколу, на котрий він також гримає в своїх науках. Він 

бажав, щоби люди правильно розбирали предмети віри, 

а розкол подавав приклад - чого можна ждати, як возь

муть СЯ до сих предметів цїлковиті неуки. "Багато єре

тиків - говорить він - потонуло в глубинї сьв. письма, 
бо не вміли пливати; і нинїшнї наші лжему дрцї не вміють 

плавати та сьміло кинули ся до стосу писань, думаючи 

добувати відтам жемчуг премудрости ... Лучче булоб Їм 
стояти Щі березї і помалу :..аспокоювати спрагу сею жи

вучою водою ... Нї, захотїли вони слави сего сьвіта і неначе 

слїпцї пустили ся судити про обширі, котрих нїколи не 

бачили. Нинї в нас многі хотять звати ся учителями сьв. 
пись:\.~а а не учениками. Інших учать много, чого самі нїколи 

не вчили ся. В сьвітських науках сего не буває: там перше 

самі вчать ся, а відтак потім інших учать; тілько СIJВ. 

письмо таке, що всї собі приписують право научуваня, 

і як тілько щонебудь складно скаже, інші думають, LЦО се 

божий закон~ ШО в нас дїє ся: про богословє розмаuляють 
і дорослі і підростки : і в лїсах дикі люди бесїдують і на 

торговицях згінники і в коршмах пяницї, і -V!lіJl ж!'нuща. 

(дурні баби) ('.ro80nl'Є'Н.іе ді;юто (Ї('аУМІІое-" , наперекір своїм 

чоловікам і Уеркві. Певно, що читанє сьв. письма хосенне 
кождому і мужчинї і жінцї. Та воно личить тілько тому, 

в кого є ключ зрозуміня, а на се дає право одна наука". 

Думка про вихованє молодежи вельми його займала і він 

багато разів до неї вертає ся у своїх проповідях. Прикмети 

родителїв, після його думки, не переходять на дїтий по 

крови, все залежить від перших :~акорінених навичок: "Але 

чому - задає він собі ПlІтанє - в неперечно добрих 

і чесних родителїв бувають лихі дїти?" СИl\lеон приписує 

ее явище злишнїй родительськіН люБОВІІ, інакше говорячи 

нашим язиком розпещеню: "Коли добрі родителї не кар

тають своїх дїтий як треба, а їм позваляюТl> себе вести 

після волї їх молодости, коли не напоминають їх, не про

вадять Їх строго, то з добрих родитслїв вийде ЛІІХИЙ плід ". 
В іншій проповіди (недїля розслабленого) Симеон вибухнув 
вельми строгою наукою і грозить утратою царства божого 

ТИМ родителям, котрі не обкладають ранами плечий ,\ихих 

ДЇТИЙ своїх: "Хто вдоволяє ся тілько вговорюванєм, сей 
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немилий Богу. Не щадїть, родителї, ваших київ, частуйте 

дїтий ваших не поцїлуями шкідливими душі, а битєм по

правляючим обичаї." 
Така строгість поглядів про вихованє відповідає строго 

чернечому пог ЛЯД0 ви, котрий відбиває ся у Симеона і що 
до інших прояв житя. Він домагає ся любови між людьми, 

однако боїть ся, щоби любов ся не була мягка, не осно

вувала ся на любих розмовах, на поспільнім їдженю й питю, 

на участи в розвазї (егда собираются на игралища и бас· 
нословія). Чернечий аскетизм - се в його найвисший 

образець моральної досконалости; треба обминати схо

дини з жінками: "поль женскь - тля ... Одно зрt.ніе на 
женщину заражаеть человt.ка ядомь яспида." В одній про

повіди (на 27. недїлю по пятьдесятницї) порівнує він грішну 
душу з жінкою: "Якь у жеНЩИНЬІ - говорить він - тонкій 

голось, такь и у грt.шноЙ души голось тонкій и СКУДНЬІЙ 
кь хваленію Бога. Жена скорог лаголива, коснодвижима, 

скорогнt.влива, завистлива, нелюботрудна, малонадежна -
тако ва и грt.шная душа!" Він не сьміє зневажати подружа, 

та згадавши євангельську приказку про того, що не пішов 

на прошений бенкет тому, бо тілько-що оженив ся, го

ворить (на 28. недїлю по пятьдесятницї): "Бачите, не тілько 
неправе, але й праве подруже інодї відхиляє нас від Бога 
злишньою любовю до жінки ... Хто над міру щирий для 
жінки, сей блудник; бачите отже - і праві подружа інодї 

блудять ! .. " Симеон нападає на пристрасть до богатства, 
замічає, що жадоба збогаченя доводить до жорстокости 

серця і лїнощів, однако боїть ся вельми нападати на 

богачів, серед котрих йому лучало ся обертатись, і опісля 

зараз оправдує богатетво, позая:< воно приспорює змогу 

давати милостиню. Піст, котрому надавало благочестє 
Українцїв такого значіня, викликав також доріканя Симеона 
(Наука в нед. сир.): "У нас - говорить він - многі пани 
у піст ходять сумні, засуплені, а тимчасом у домах своїх 

дуже лютують: тодї В них просте видає ся кривим, со

лодке гірким, жінка накучить ся, дїти їм допікають, слуги 

стануть негідними і без вини винними. В піст вони по

стять, а перед постом і розговл,яючи ся, над міру об

їдають ся." Він напоминає, що передовсїм треба постити 



- 414 --

від лихих дїл І), виступає також против лицемірної покір

ности, яку часто можна було стрітити між знатними осо

бами за набожного. Олексїя Михайловича. "Ми - говорить 
він - без упину чуємо, як деякі називають себе грішни
ками, блудниками, а коли Хто інший чим-небудь дорікає 

їм, то кричать, що се неправда, а інодї І "дланью согбен

ною YCT~ заградят'Ь." 

Найширше розводить ся Симеон против хиб свого 
віку в проповідях, писаних не задля празників, що ста
новлять окремий додаток .до "Вечери Духовной". З них 

найзамітнійші "Поученія К'Ь іереям'Ь" і поученія ПрОТИВ'Ь 
суевt.ріЙ". Симеон нерадо споглядає на всякі народні 

ігрища, в котрих добачає останків старинного поганьства 

й ідолопоклоньства: таке н. пр. скаканє через огонь і ві

шалки (звані тоді "рt.ли" нинішнє укр. "релї") - повсюдна 
народна забава сьвяточна в городах і селах. Симеон зне

в~жливо зве їх шибеницями і говорить, що в поганських 

часах, хто падав з вішалки і забивав ся, того вважали 

принесеним у жертву богови т. є. бісови. І тепер після 

думки проповідника сю забаву справляють в честь бісам. 

Його обурювали забобонні способи лїченя, як н. пр., НО
шен є дїтий до парнї і намащуванє Їх болотом 3 усяки:vlИ 

примовками, щоби охоронити від лихих очий, ношенє вуз

ликів, карток із змовами "CTP!JTlOHO'h1:r" J.:O('Telt (.'і". шеп

таня, дмуханя , присьпівки, виголошуванє незрозумі.\I1Х 

слів і т. И. "ХРИСТОС'Ь изгоняется, а баба ПУСТОСЛОВНl\Я 
вводится - говорить Симеон - тайна св. крещенія по

пирается, діявол'Ь ликует'Ь". Він виступає проти ворожби, 

знахарства, проти народного вірованя у віщувальне зна

чінє стрічи З вов-ком, кривим або ЗИЗООІ{ИМ чоловіком,. 

черцем, жінкою і т. ін. "Лучить ся чоловікови - говорить 
Симеон - взуваючи ся кашельнути, або виходячи з дому 
спотикнутись, він вертає ся j не робить свого дїла". Або 

зїдять миші шматє, то забобонний боїть ся надходячої 

біди і заздалегідь оплакує свою долю, не жалкуючи справ

дешньої шкоди, якої йому наробили миші. Іде двох прия-

І) Тут наводить він байку тогочасну, неначеб то як чоловік, 

що постить, наступить на змия, то змий сей здохне. Не заперечуючи 

сеї байки, він лишає її дО розбору "естествос.\овцам'Ь". 
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телїв - на дорозї стрітять камінь, пса або дитя і думають, 

що сї предмети знехтують Їх приязнь, топчуть камінь, 

штуркають пса, бють по щоцї дитя. "ПодоБНЬІХЬ суевт,рій 

ТЬІСЯЧИ", ~амічає Симеон. До них зачисляє він легковірне 
признан є всяких чудес правдивими, котрі тодї без упину 

появляли ся і звичайно указували ся неправдивими, -
виступає проти появи ложних мощий і т. ін. 

В проповідях Симеона слїдно наслїдованє Славинець

кого, бодай там, де оба проповідники доторк али одного 

й того самого предмету, як н. пр. заведеня шкіл і виступу 

проти розколу: Є однакі порівнаня, однакі вислови. Коли 

Симеон і не відписував з того, що говорив Славинецький, 
то, здає ся, був під його впливом. 

Віршовані твори Симеона Ситияновича писані силя

бічними ритмованими віршами і не мають поетичної стій

ности. Можна сказати, що до таких творін лїтературних 
Симеон менше мав природних самобитних здібностий, як до 
проповідий і богословя. НайважнїЙший з його віршованих 
творів - переклад Псалтиря. Гадку до сего подав Симе

онови приклад польського поета Яна Кохановського -
ЩО, розуміє ся, вменшало значінє праці Симеона в очах 
строгих' московських прихильників православя. Псалтир 
Симеона, як відомо, залюбки читав ЛомоносовІ) і сей 
псалтир не остав без значіня в нашій лїтературі. Крім 

Псалтиря Симеон написав "Вертоградь многоцт,ННЬІЙ" -
збірник виписів сьв. письма і всяких описів, абстрактних 

понятий і питоменностий, "РИ0мологіонь" - збіРНI1К вся
ких віршів писаних на торжественні случаі (між тими ви-

1) Наводимо взірці сего перекладу: 

"Иже в'Ь помощи ВЬІШНЯГО вручится, 
В'Ь KPOBt небеснаго Бога водворится; 
Господу речет'Ь: заступник'Ь мой еси, 

ТЬІ моя надежда, ЖИВЬІМ'Ь на небеси. 

Онь мя из'Ь сtти ловящих'Ь избавит'Ь, 

Слово мятежно да.\сче отставит'Ь, 

П.\сщма своими будет'Ь осtняти, 

КРИЛЬІ своими ОТЬ бtд'Ь защищати" и т. д. 

Або: "Помилуй мя, Боже, по твоей милости, 

По множеству щедрот'Ь сотри неправости, 

ОТЬ беззаконія изволи ОМЬІТИ, 

ОТЬ rptxa моего мене очистити" и т. д. 
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сокопарне вихвалюванє Московщини - "Орель Россійскій 
вь солнц-l; представлеННЬІЙ"). По смерти царя Олексїя Ми

хайловича Симеон написавь "Глась" - розмову покійного 
Олексїя Михайловича з Богом і своїм наслїдником. Опісля 

появила ся його "Гуель доброгласная" - поздоров -
Федорови Олексїєвичеви при вступленю на престіл і ін. 

З творів, що входить в обсяг поезиї, заслугу ють на увагу 

- коли не внутрішньою стійностю, то значінєм для свого 

віка - драматичні твори Симеона. Се комедиї: "О блудномь 
Cb�h-І;", "О НавухоДоносор-l; цар-l;", "О т-І;л-l; злат-І; и тріехь 
отроц-l;хь вь пеll!И сожженныlь''.. 

Комедия "О блудномь СЬІ н-І; " має прольоr, опісля 

дїлить ся вона на шість частий і кінчить ся епільоrом. 

у вісїмнайцяти віршах прольоrу виложений предмет твору; 

автор взиває слухачів до уваги і обіцяє за те "велію 

пользу". Части твору - то само що сцени або яви. 

у першій части отець говорить двом синам своїм, 

що з божої милости в його чимало богатетва, срібла, 

золота, невільників, гарна палата; все він віддає своїм 

дїтям і навчає їх, як слїд. Старший син з природи до

монтар, він бажає лишити ся з отцем і служити йому; 

зворушений тим отець дає йому благословенє; та меншого 

нудить тїсне домашне житє, він лишає братови, щоби 

проживав лїта гарної молодости при старости вітцївській; 

в його що інше на думцї : він глядить славиІ), волї"), науки~). 
Отець жалкує про такий нахил сина, та не хоче спиняти 
його, каже невільникам ладити вози і кони й, дати синови 

І) Вящшая мой УМ'ь пользу промы�ляеть,' 

Славу ти вь мірь весь простерти желаеть, 

Иді>же ВОСТОК"Ь и гд-l; запад"Ь солнца, 

Славень явлюся во вся міра конца. 

~) Заключень видить ми СИ быт,' 

Вь отчинной стран-І; юноеть погубити. 

Богь волю даль есть: ее ПТИЦЬІ летають, 

Зв-І;ріе вь л-l;еахь вольно пребblвают'h. 

И тьІ мн-І;, отче! изволь волю дати, 
Разумну еущу весь мірь пое-l;щати. 

~) Что етяжу вь дому? чему изучуея? 

Лучше вь етранетвіи умовь ебогачуея, 

Юньшихь оть мене ОТЦЬІ поеы�аютьb 

ВЬ ЧЮЖДЬІЯ страны�. потомь ся не хають. 
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в дорогу одїж, срібла, золота; каже осїдлати турецькі конї 

і благословить сина в дорогу. 

В другій части блудний син в чужинї із слугами. Він 

багатий, на волї; він вирвав ся з батьківського дому 

як "тичка з клїтки 1) і каже до себе привести більше таких 

слуг, котріб з ним їли, пили і ЗRеселяли його піснями. 

Приводять до його таких слуг. Блудний син каже їм дати 
по сто рублїв; одного З них садить коло себе і грає з ним 

у І<істки, інших спонукує, щоби грали між собою в карти 

і шашки та обіцяє платити за того, що програє, а крім 

тоГо нагородити сего, що виграє.") Подібних забав мабуть 
справдї позваляли собі тодїшні богачі-гуляки, котрі, не 

маючи розривки, з нудьги спонукували своїх слуг, щоби їх 

втїшали. Починає ся гра на ВИДНІ'. Той, що грав з блу

ДНИМ сином, обіграв його; блудний син крім виграного 

дає йому сто рублїв В дарі. На останку блудний син на

пиває ся і йде спати похитуючи ся; слуги ведуть його на 

постелю. 

В третій части блудний син по вчерашній грі і пия

тицї, В похмілю, жалує ся на біль голови. Слуга рає йому 

випити. Інший слуга дораджує йому закликати "сладко

иrрателей и пt.вцовь". Починає ся музика і піснї. Тут 
У творі можна було, після бажаня, вставити яку-небудь 

.... у зику і пісні; сим способом твір набирав розмаітости. 

Як. скінчила ся гра і пісні, тодї казав блудний син запла

тити слугам, однак слуга-скарбник заявляє, що цїла скар-

') Бtхь У отца моєго, яко рабь плtненны�,' 
Во предtлtхь домовы�ь,' якь вь тюрмt замкненны� •. 
Не что бяще свобод но по ВОЛИ творити; 

Ждахь обtда, вечери, ХОТЯЙ ясти, пити, 

Не свободно играти, В'Ь гости не пущано, 

А на красная лица зрtти запрещено. 

Во всякомь дtлt указь, без того ничто же, 

Ахь! колика нев<;>ля, о МОЙ СВЯТЬІЙ Боже! 

Отець, яко мучитель, сьша си томляше, 

Ничесо же творити по воли даЯlIlе. 

HblНt, слава Богови! оть узь освободихся, 

Ег да вь чюждую страну едва отмолихся. 

Яко птенець изь клtтки на CBtTb испущеннь.Й. 
Желаю погуляти, TtMb Бы�ии блажеННЬІЙ. 

2) А ще кто програется, та мн'і; утрата; 

А кто добре вы�граеть,' за трудь гривна злата. 
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бона пана вичерпала ся і ледво на стілько лишає ся, щоби 
купити завтра хліба. 

"Не жури ся - відказує йому блудний син - мої 
слуги позичать менї". Та слуги, оден за другим, відсту
пають його, І) на останку розтягають останки його майна 
за недоплату обіцяноїллатнї, і кажуть, що чинять ще 

йому ласку, лишаючи його живим. Блудний син у розпуцї 

плаче: 

В творі автора пробиває ся велика скупість поетичної 

вигадки. Він не міг вигледїти нїяких спокус, що довели 
блудного сина до сумного недостатку, як .тілько казати 

йому впити ся і програти з найнятими слугами. 

В четвертій части блудний син без пристановища, 

без помочи. незнаний нїкому в чужині, терпить голод, 

у його лишала ся остання одежа, - се був оден спосіб 

ще хоч на раз роздобути шматок хлїба. Стрічає його куп

чик, питає мdлодця: що за біда йому? - Вчера був ба
гатий - відповідає молодець - сегодня гину з голоду. 

- В мене є хліб - говорить купчик - я продам. Віддай 
менї за хліб свою одежу, а я тобі в додаток свою дам! 

- Блудний син годить ся. Купчик чинить йому ще одну 

прислугу. Іде багатий чоловік; купчик поручає йому без

таланнаго парубка. Пан бере блудного сина до себе на 

роботу, та поглянувши на його руки, замічає, що вони 
дуже плекані для тяжкої роботи і говорить, що тому пле

канцеви найлучче личить пасти свиний; в тій ціли пан 

віддає блудного сина свому наставникови. ~) 

Свинопаси гонять поросята; наставник каже їм ро
бити своє діло, а сам відходить. Тоді оден пастух каже 

блудному синови принести КОРIiТО з лускою і поставити 

перед свиньми; блудний син, зголоднїлий, сам починає 

І) Господь И мtшокь, то пріятель праВЬІЙ, 

Людная пріязнь токмо для забаВl>l. 

Государь нашь! челомь біемь тебt 

За х",tбь и за соль, а слугь ищи себt. 
7) Посмотрtвь на руці; и пощупавь, и паки г лаголеть : 

О! HtCTb мозо",ей, зtло мягки длани, 
Бодрствуй отселt, лtности пристани, 

с"'ы�ишь,' приказчикь, на село возьмите, 

А свиньи пасти ему прикажите. 
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їсти луску; свинї при бігають до корита, блудний син уда

рив одну свиню"; naCTYXU підняли галас. Явив ся наста

вник: пастух доносить, що новий Їх товариш не друг, 

а ворог свиний, їсть луску ЇХ, кривдить свиний, бє і роз

ганяє ЇХ. Наставник каже бити нового пастуха нагайками; 

за видном розлягає ся його жалісний крик; опісля при

водять його на видно збитого; кажуть відпитати розігнані 

свині і грозять убити його на смерть, як їх не найде. 

Всї відходять; блудний син лишає ся сам, говорить мо

НОЛЬОІ, котрого зміст становлять відомі слова виголошені 

блудним сином у євангельські!"', притчі, ал{" в розширенім 

нидї. 

В пятій части отець сумує за сином, бо не ~шає, де 
. . . 

ВІН ) що З ним, як нараз являють ся оден за другим ВІ-

стуни, :шіщають, uJ,o син приближає ся до його дому, 

але дуже бідний. Входить син. Повтаряє ся євангельська 

яна прощів V розширенім видї. Отець з сином відходить, 
грають ОРІани і т. Д., на виднї сьпівають. Тут :!нов можна 

на І:;ОРОТКИИ час вставити після бажаня музики і пісню. 

Появлнє ся старший брат. Розмова його з вітцем - се 

тілько рО3Шllр~НЄ євангельської притчі. 

В ll1естій части блудний син, одїтий' уже як слїд, опо
відає свою бувальuJ,ИНУ j дякує Богови. 

Опісля наступає епіЛЬОІ, де виложена моральна цїль 

вистави сеї ПРІІтчі, ') а на закінченє сказано, що нїкому 

не хотїли ВЧIIНlПИ прикрости і на всякий случай просять 

прощеня. 

Твір кінчить ся музикою. 

КLJмедия "О Навуходоносорі> царt." не дїлить ся на 

части. ПочаТоr< єї зве ся "предисловець"; в тім автор 

.!Вертає ся до царя Олексїя Михайловича. Вихваляє його 

чеСНОТІІ, а навпаКIІ тому HKa:.Jye на невірство і гордощі 

НабухоДонозора, ІЦО оголосив себе богом і велїв кинути 

трех хлопят у піч 3іі непослух. Відтак заповідає, що ся 

подїя ПО>ІВІІТЬ ся .,І<омсдіЙно"- перед царем і боярами. 2 ) 

') I{)HblМb СС обf!і!Л> СТ<Ірtіішихь С.\ушати, 

На .\1.\ады�іi разумь СВОИ lІе уповати, 

ст<Іры�1,' - ,1,<1 ЮН!,ІХ"Ь ,l,06,)с наСТ<lВ.\ЯЮТ"Ь, 

НИ'lТО ІІа ВО.\lО млады�l)) ІІС СI"ущають. 

І) ТО комндійно .\Iы� ХОЩС.\ІЬ ЯВИТИ. 

И <lКИ само дв.\о псрсдставити 
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Набу.ходонозор із своїми боярами, з шести слугаМIІ 

і шести оружними вояками виходить на видно, сїдає на 

царське місце, величає свою потугу - називає себе богом 

богів і велить скарбникови видати золото на спору дженє 

статуї, котрій з його приказу мають покланяти ся всї на

роди. Скарбник відхохить сповнити царський пrиказ, 

а цар приказує другому бояринови, Зарданови, поставити 

близько статуї піч, в котру має бути вкинений кождий, 

що не схоче поклонити ся царському зображеНlО. В глу
бинї видні дві завіси. Поки за ними зладжують статую і піч, 

цар велить закликати музик, - треба чим небудь твір за

повнити. Автор лишає тут місце для сьпівів ( .. зд-В будуть 
ликовствованія"). Публику займали сьпівами ск ілько вгодно 

і як вгодно. 

Опісля підносить ся одна завіса, показує ся статуя, 

підносить ся друга завіса - показує ся піч. Боярин Амир 

здає цареви звіт, що вже всї люди стоять на помостї 

Деїри. Уар обертає ся к "гудцамь" і велить грати. Почи
нають ,,"!рубити и пискати". Всї люди падають ниць, тілько 
три хлопята не кланяють ся; Амир велить ЇХ ::ІЛОВИТИ. 

Відтак представлено се, що оповідає пророк Данило. 

Розлючений цар домагає ся поклону, та хлопята не слу

хають, Їх кидають у піч. Появляє ся ангел, хлопята сьпі

вають свою пісню тими словами, як у Біблїї. Уар поба

чивши таке чудо, кає ся, покланяє ся правдивому Богу 
і велить почитувати збережених хлопят. Комедия кінчить ся 

епільоrом, в котрім дякують цареви, що вислухав дїї. І) 

На останку бажають цареви мирного царюваня, побід, 

многих лїт і небесного вінця. 

Значінє Симеона Сити яновича в українській істориї, 

опріч його вчених праць, тим важне, що з його іменем 

вяже ся зарід московської духовної Академії - першої 

Свііт лости твое й и BCtM"b предстоящим"Ь 
Князем"Ь, боляром'Ь, BtPHO ти служащим",!. 
В'Ь yтtxy сердец'ь здрави убо зрите, 

А нас'Ь в'Ь милости своей сохраннте. 

І) Благодарим"Ь тя о сен БАагодати, 

Яко изволил'Ь дtйства послушатн, 

CirhT лое око твое созерцаше 
Комидійное сіе дtло наше. 
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висшої інституциї наукової в Московщинї. Йому приписують 
уложенє начерку або "Привилегіи" на заснову духовної 
Академії: сей начерк написано за царя Федора Олексїєвича 
в царськім імени, та йому було суджено здїйснити ся вже 

по смерти царя. І) 

В сїм начерку цар - згадує про благословен є, дане 

сьв. патриярхами східними, що були в Москві за вітця 

його Олексїя Михайловича, на закладини шкіл, іпозваляє 

на заснову Академії; в нїй мають викладати науки cblJiTcbKi 
і духовні, ПQчавши "ОТЬ грамматики, піитики, риторики, 

діалектики, философіи разумительной, естественной и нра

вной даже до богословіи, учащей вещей божественны�ь''.. 

Місце для нової Академії визначено в монастирі Заіконо

спаськім в Китай-городї і на єї удержанє записано кілька 

монастирів!) і пусток. Крім тиго не зборонювано приватним 

добродїям давати жt~РТВИ на прожиток і одежу учеників. 

Начальник інституциї мав звати ся "блюститель". Як 

"блюститель", так і учителї мали бути з православних Мо

скалїв або Греків; однак Греків припускали не інакше, 

як на основі підписаного вселенськими патриярхами сьві

доцтва про непохитність в православю. Учених з України 

і Литви позволювано припускати на блюстителя і учителїв 
не інакше, як з великою обережностю; їх треба було 
строго вислїдити і відтаК' не довіряти їх устним і письмен

ним посьвідкам. Новонавернених з іншої віри на право-

І) Досі ще певно не доказано, що дійсно Симеон був автором 
сего начерку, тим 6ільше, що начерк підписав Федор по смерти Си

меона. Та в доказ, що Симеон ще раньше у ложив сей начерк, можна 

се навести, що в сім начерку є ці,\ком місця :-\ Симеонових пропо
відий, заміщених в книзі "Вечсря Духовная" ; І<рім того В начерку 

рає помістити Академію в з .. іконоспаСl>кім монастирі, де постійно 

жив Симеон (Гл. Ист. М. Ак. Смирнова, стор. 16.). На кождий случай, 
ко.\иб навіть не Симеон писав сей начерк за житя (писати крім його 

не було кому, тому що ніхто не був близше :-\ царем, як Симеон), 
то вплив Симеона на сей начерк IІсперечний вже й длятого, що він 

був учителем царя Федора, ІІа останку ЦЇлий начерк насичений не

терпимостю, питомою духови західної Uсркви, а о вплив 'католицтва 

ровесники не дармо посуджували' Симеона. 

2) Андреївська (де закладав перше школу Ртищев), Данилова, 

Строминська, Пісножська, Борисоглібська і Медведєва пустка з усіми 

се.\янськими і бобильскими дворами і займищами. 
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славну постановлено зовсїм не допускати до сих становищ. 

Особи, що обіймали уряд блюстителя й учителїв, мали 

присягнути,' що незмінно будуть держати ся православної 

віри. Всї приналежні до Академії, як блюститель 3 учи
телями, так і ученики, були виняті від звичайного для всїх 

суду. Учеників у всїх справах, з виїмкою карних, судив 

блюститель з учителями і навіть у карних справах не можн.а 
було їх завзи'вати до суду без відома блюстителя. Блю

ститель й учителї в усїх справах судили ся власним судом 

в прияві повновласників від царя і патриярха. Учителї без 
увільненя блюстителя і своїх товаришів не могли перехо

дити в іншу службу, а по довгій службі в Академії наго

роджу ван о Їх окремою платнею. Луччим ученикам обіцю

ван о по скінченю курсу від царя нагороду, а для заохоти 

обіцювано "неучившихся своБодны�ьb ученіямь лиць", 

крім тілько "благородны�ьb дtтей", не посувати на значні 

уряди. Опісля крім новозасновуваної школи в Москві нї

кому не позволювано, без відома блюстителя й учителїв, 

держати в своїх домах домашних учителїв, для науки 

грецького, латинського, польского й інших чужоземних 

ЯЗИКІв. 

Засновувана Академія не була однако лиш самою 

учебною інституциєю. Після начерку вона мала бути чимсь 

в родї інквізициї або тайної полїциї в реЛЇr'ійних справах. 

Блюстителї и учителї мали наглядати, щоби не являли ся 

му драгелї у вірі, не заводили суперечок і розладу, а як 

такі люди являть ся, то доносити про се цареви. Цар 
з поради патриярха, на саме сьвідоцтво блюстителя й учи

телїв, не приймав нїяких "словесь и разсужденіи", а обіцяв 

судити обвинених бе;'і усякого помилуваня. Заразом блю
ститель і учителї наглядали, щоби нїхто не мав у себе 

польських і латинських, лютерських, кальвінських,єретицьки х 

книжок, а також чародїйських, ворожбитських і всїх ,за

галом зборонених Церквою писань. На донос блюстителя 

і учителїв винуватого палили без усякого помилуваня. 

Зпоміж заборонених Церквою наук особливо бояли ся 

так званої "естественнои магіи". Блюститель і учителї мали 

наглядати, щоби денебудь не появили ся учителї сеї науки 

і на Їх донос таких учителїв палили разом з Їх слухачами. 

Всіх, що переходили з інших вір на православну. наглядали 
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блюститель і учнтелї ~!аllисува,\1І в OKI)(~MI' КНIIП1. TIH~6a 

було тілько ДOH~CTII на НlIХ, ІЦО IH~ ~ювсїм .1.~ржать ся 

щ)ююславної віри і цеРКОВНIІХ перека<іів -- а вже їх вн

силали на Терек або в Сибір. а ЯК би п()ка~!увало ся, щО 
ВОЮІ ДСI)жать c~ своєї давної віrи. з котрої псреЙШЛIІ на 

православє, то Їх ~!асуджували на спа,\~нє. Так само, як чу

ЖО~н.'щ!ї. ЩО прийшли J іНШІІХ держав і БУЛIІ Ш'I)ше [Іра

ВОС.\аННІІМИ а в МОСКОВlцинї пер~іішли на яку іншу віру. 

то т()дї їх палили. Коли ХТО ~! 1V10скалїв або чу ж()~!емцїв 

ска:!ав якенебудь докіРЛlІве СЛОВО ПРОТІІ праВОСЛё1ННОЇ віри 

або Ц~PKOBHIIX nel)CKa~!iB. а60 н. ·пр. скаже щон~БУДI> ЩЮТlI 
взиваня СЬВЯТlIХ, ПОКЛОІН~НЯ обра~!ar"I, 110ЧІІтаня мощиЙ. _.
сей підлягав СУДОВІІ БЛЮСТlІтеля іІ УЧlІтелїв і його :!асу

джували на спал~нє. На останку веї іновірні чужесторонцї, 

що ПРИЇЗДІІЛИ в МОСКОНlllИНУ, так ~шані тодї .. ученьн~ сво
Бодны�ьb наУК1> люди", БУЛIІ під доглядом блюетителя 

і УЧlІтелїв Акадсмії. підлягали Їх слїдж~ню, діставали від 

них сьвідоцтво на право ЖІІТИ свобідно, вступати в службу, 

побирати царську плату, добllваТIІ ся ПОЧ~СТІІЙ; а коли блю-

. СТИТt'ЛЬ З УЧlІтелями вважали Їх негідними, щоби БУМІ 

в Московщинї. 1.0 Їх внсилали ~!a ГI)аницю. Такий був начерк 
першої ВІІСШОЇ іНКОЛIІ В Московськім ГOCYД~PCTBi, така була 

:!іРЮIЦЯ вченої просьвіТIІ. ІЦЛ гро:!ила 1це 6ілыlюю темря
вою. як давне неуцтвn. 

Симеон ПеТРОВСЬКIІЙ-СIIТИЯНОВИЧ умер 25. серпня 
16~Ю JJ. в пятьдесять-другім роцї ЖІІТЯ і похований в 3а

іконоспаськім монастирі. Хоч ~-Ia житя він тїшив ся цаРС1,КОЮ 
ласкою і шаною, то зараз по смерти стали прослїдувати 

його імя. Питанє, що дотикало його особи і творів, було 
~!ара:юм питанє-м про долю і значінє українських, переважно 

київських учених у Москві, а разом :-1 НИМІІ розходила ся 
.::права і о науку, котру з собою принесли. Як слаби~и 
можуть нам ~дaBaTII ся тепер їх научні сереДНIІКИ, а всеж 

у Моековщннї викликали ВОНИ зворушенє. Вже се важне, 

що богослужебна реформа звязана тїсно з їх П~Нlходом; 

та не тілько вона сама :іRорушила пlюти них цїлу верству 

народу, що відпав від Uеркви посеред православної UepKBlI, 
котра приняла поправки зроблені трудом тих приходцїв; 

многі їх не любили. Їх знанє, їх наука відзивали ся чимсь 
'ІУЖИМ не щиро-православним, а крім того явна висшість 
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Їх відомостий вражала гордовитість московських книжних 

ЛІОдий; тайна неприхильність гнїздила ся в серцях многих, 

а сам патриярх Яким, що жив довго в Києві і загально 

знав українських учених в їх ріднім краю, був їм дуже 

нерад. У Москві повстала така думка: вже коли нема вчених 

Москалїв і треба їх заступати чужо:н:'мцями, то лучче за

клltкати Греків, як Києвлян. Ненастанні '!вари та зраДIІ і так 

кидали в очах Москалїв лиху тїнь на Україш.{ів :іагалом: 

Їх привикали вважати народо.м :ірадливим, неrюстііінюл, 

непевним. Такий погляд мимовільно переходив і на учених, 

що приходили в Москву. Олексїіі піддержував їх, а 1,це 

більш Федор; по смерти Федора не стало царської під

моги, коли в 1.!ерковних сп~авах став їх ворогом Яким. 

Треба було з ЇХ сторони якогонебудь поводу до явного 

обжалованя Їх о неправославє, Іцоби підняла ся ПРОТІІ них 

буря. 

У Симеона був між ученикаМIІ Семен Медве.1.ЇВ. писар 

канцеляриї тайних справ. Се був чоловік :і ІЮ ДУ Сl1Осі6нии 

і гарячий. Житє з книжками заманило його.· Він ІІОСТІ>ИГ ся 
В черцї і по смерти Симеона Ситияновича :заняв IШЖНt.' 

тодї місце в Заіконоспаськім монастирі. Воно було і:\-IСННО 

важне ТОМУ, що, як сказано. єствувС\в уже начерк ::і<lСНО

ВliН Академії і уміщеня єї в Заіконоспаськіі\! монастирі. 

Семен Медведїв, яко черне1,!Ь на:шаниіі СИЛhВССТРОМ. у всїм 

вірний свому учителеВІІ. подібно як він ПОШlсував СЯ на 

дворі своїм стихотворством. Коли цар ФеДОI) женив ся 

з Апраксиною, Медведїв явив ся 3 веСЇ,\ьним привіто:l.! 

(Н<llІеч. 1682), а коли незабаром 11а(> умер. Сильвсстср на

писав "Плачь и ут-Вшеніс" - довге СТИХОТВОРСТВО зложене 

,і многих .. плачей" і МНОГИХ відповідних ЇIl·! .. утtшеніЙ". 
Почав насамперед плакаТІ! ДВОГОЛОІШЙ орел МОСКОВСІ)КИЙ. 

:і<l плачеlll слїдує Двайцять віршів розраДIІ ОI1ЛОШl; від

так ВОЯК - сей воЯl<. що нарисований в МОСКОВСI)кім орлї. 

вилляв Дванайцять віршів плачу; :іа то ВОЯКОІШ слїдує 

шіснайцять віршів розраДІІ: :іа вояком слїдує вже плач 

царицї; єї всличенна ро:ч>ада в сорок вісїм віІШІів; ::іа ца

flицею заплакали царівни, та вони не 6агато плачуть. ЇМ 

не кождій з осібна, а разом усім одна довга РО:ірада; 

опісля плачуть усї Росиї одна за ДРУГОЮ, Велика, Мала, 

Біла, кожда плаче окремо і кождііі :1 осібна розрада. 
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Сильвестер дуже бажав бути начальником нової Ака
демії. Та патриярх Яким, що не терпів Симеона Ситияно
вича, не любив і його ученика Сильвестра. Патриярх вже 

вислав Прокопа Возницина в Туреччину, щоби глядїв про
сьвітників московської молодежи між r река,МИ, певнїйшими 
після його думки, як Українцї й їх вихованцї. 

В Царгородї 1683 р. патриярх Денис указав москов

ському післанцеви на двох учених Греків, братів, котрі 

були після переконаня патриярха спосібні дати основу 

шкільній просьвітї в МОСКОВСЬКОМ1 государстві. Случайно 
повторила ся давна подїя ІХ. віку: подібним способом 

царгородський патриярх указав на двох братів - r реків 
солунських, що були спосіб ні завести ,між Словянами 
християньство і заразом книжну грамотність. Брати, на 

котрих указав тодї патриярх Денис, звали ся Лихудами. 

Коли вірити їх власним речам, то походили вони з дуже 

давного, знатного роду: предок їх, Константин, в ХІ. віцї 

був зятем імператора Константина Мономаха; тесть бажав 

його навіть настановити своїм наслїдником. Однак тодї 

щасливій ше повело ся Комненам, як Лихудам. Лихуди не 

добили ся престола, а остали все таки знатним родом 

у Византийській імпериї. В 1453 р., Лихуди не хотїли під

дати ся невірним завойовникам, вийшли і поселили ся 
в Кефальонїї. На сїм острові родили ся і згадані два 

брати: старший (род. 1633 р.) звав ся Іван, другий (девять
найцяти роками молодший від брата) Спиридон. Після 

звичаю многих тодїшних богатих Греків Лихуди першу 
науку побирали від сьвященика в рідному краю, опісля 

вчили ся у Венециї, потім у Падуї і довго проживали 

в Італїї. Іван вернув на родину і висьвятив ся на сьвяще

ника; Спиридон мав нахил до чернечого житя і постриг 

ся під іменем Софрона. Старший брат його скоро повдовів 

і також постриг ся під іменем Йоаникия та лишив сьвітови 
двох синів. 

Старшому братови дали важне місце начальника шкіл 

в двох городах, молодшому в однім; інколи віддаляли ся 

вони з рідного острова. Коли їм вjpити, то мали вони ве

лику власть і значін€. В 1683 р. вони виправили ся в Цар
город, як видно, щоби показати перед патриярхом своє 
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ЗНilчінє. Патриярх казав Їм говорити науки. В П;\1 часї 

він представив Їх московському післанцеви. 

В червцю 1б83 р. виправили ся вони в Московщину; 

їх задержали по дорозї в Польщі. Король Ян СобіСЬЮll1 

приняв їх щиро, та єзуіти полапали ся, що сї Греки го

товлять ся заводити книжне висше вихованє в тій Москов
щинї, куди самі єзуіти так безуспішно бажали дібрати ся 

з тим самим змаганєм, упросили короля, щоби Їх задерЖаВ 

під якимнебудь приводом. Здає ся, єзуіти намагали ся 

нахилити вчених Греків' на свій бік. Король возив Лихудів 

з собою в похід проти Турків і велїв ім ро:шравляти 

з €зуітами. Коли на останку братам Лихудам накучило ся 

таке MapHOBaH€ часу, вони-тайно виїхали з Польщі, дістали 
ся до Києва, відтам добили ся до' гетьмана Самійловича 

і з його підмогою щасливо прибули в Москву б. марця 
1685 р. Приїзд сих учених чужоземцїв був немилии для 

Сильвестра Медведєва. В кінци тогож току він подав ца

рівнї Софії той самий за Федора Олексїєвича уложений 

начерк або привілей на заснову Академії, котрого зміст 
ми висше виложили. Надїї Сильвестра не сповняли ся. 

Софія була прихильна Сильвестрови; та голова духовень

ства не проміняв би Лихудів на десяток учеників Сити я

нови ча. Лихудів помістили в Богоявленському монастирі. 

Там вони зараз відчинили ШІ<ОЛУ й Їм дали учеників. Опісля 
за два тисячі рублїв, котрі дарував оден Грек Мелетий, 

почали ставити велику будівлю для Академії в Заіконо

спаськім монастирі; потужний тодї любимець царівни Софії, 

Василь r олїцин, давав на сю справу подарки. В 1б8б р. 
як виставили будинок, перенесли ся Лихуди в Заіконо

спаський монастир. Так відчинено московську духовну 

Академію, названу грецько - латинсько - словянською. Крім 
давних учеників, що вступили до Лихудів З Їх приїздом, 

в Академію вписано всїх учеників давної печатняної школи. 

а крім того царським приказом поручено Лихудам учити 

"ДО сорок дїтий знатних родів, опісляж чимало дїтий 

з усяких чинів" до них вступало. Великих успіхів можна 

було в будучинї надїяти ся від науки новоприбувших на

ставників: ученики вельми скоро навчали ся висловлювати 

ся по грецьки і по латинськи. 
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Тепер вже Київляни й Їх ученики повинні були сподї

ваТIІ ся, що вчені Г реки не тілько підкопають їх вагу 

і значінє в Москві, але й подбають представити неправо

славним їх вихованє, що опирало ся більше на латинських 
книжках, як на грецьких. Вже оден З українських при
ходцїв, Бялободський, що написав дїло про однаковість' 

IJepKoB, в прияві царів Івана і Петра мав розправу з Ли
худами, котра випала для його некористно. Опісля Силь
вестер Медведїв, котрий ненавидїв захожих Греків за то, 

що йому не вдало ся бути начальником Академії, загадав 

оБВIІНИТИ Лихудів о неправославє. Сильвестер мав другів 

і помічників, а між ними окольничий Шалковитий, що був 

у ласках в царівни Софії. Медведїв написав книгу під 

назвою "Манна"; в нїй доказував, що в тайнї евхаристиї 

хлїб і вино переміняють ся в тїло і кров в тій хвилї, коли 

сьвященик виголошує слова Христові: "пріимите и ядите ... " 
ЛІІХУДИ відперли сей твір дїлом званим: "Акось или вра
чеваніе, противополагаемое ЯДОВИТЬІМЬ угры�еніямьb зміе

ВЬІМЬ". В сїм творі написанім з ве.і\ИКОЮ ученостю Лихуди 
доказували, що після науки. православної Церкви саме 

виголошенє Христових слів не вистарчає до такого ве

ликого дїйства і сьв. Дари переміняють ся в хвилю слїду

ючого потім призваня СЬВ. Духа і виголошеня слів: "пре
ложи я Духомь Твоимь святы�ь''.. Як появили СЯ сї два 

твори, розпочала ся завзята полєміка задля порушеного 

питаня. Медведїв і його сторонники пустили В хід твір 
київського ігумена Теодозия Сафоновича: "вы�ладьb о церкви 

святой", і від себе написали "Тетрадь на lоанникія и Софроні я 
ЛІІХУДОВЬ", а чернець Евтимий, що був учеником Слави
нецького і пристав до Лихудів, виступив завзято проти 

Медведєва в насьмішливім творі під заголовком: "Неистов
ное Бреханіе". Потім Лихуди написали "Мечець духовны�'', 
твір, в котрім виложили в формі дияльоrів свій спір 

у Львові з єзуітом Рут кою про всї ріжницї між православною 

і РИI\IСhко-католицькою Церквою. Розправи про хвилю пе

ре~1іни сьв. Дарів перейшли з чернечих келий в сьвітські 
до:\1И а навіть на улицю. Людий, що 1'dало розуміли єство 
богословських тонкостий, приманювало c~ питанє; купчики, 

ремісники, а навіть жінки почали суперечки про час пере

міни сьв. Дарів. Церкві грозив новий розкол. Патриярх 
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Яким став по сторонї Лихудів. Треба було спонукати 
українських духовних, щоби заявили з свого боку голос 

в користь Лихудів. Яким удав ся з тим до київського 

митрополита r едеона і до Лазаря Барановича. Українські 
архієреї опинили ся через се питанє в дуже немилім по

ложе ню : в київській колєrії давно вже учили про переміну 
сьв. Дарів так, як писав Медведїв; в "ЛИfЮСt... Петра 
Могили була виложена та наука. r едеон і Лазар спершу 
відхиляли ся від прямої відповіди, та патриярх :іагрозив 

їм собором і засудuм чотирох інших вселенських патриярхів. 

Тодї оба архіпастирі дали відповідь по думцї Лихудів. 

Оповістивши таку заяву, патриярх Яким скликав собор. 

В тім часї почала ся справа Шакловитого, що потягнула 

за собою упадок Софії. Медведїв також був запутаний 

в сю справу. Він утїк з наміром укрити ся в Польщі. але 
його спіймали в дорозї, привезли в Москву, де перед со

бором заявив каятє, вирік ся своїх гадок і сам перезвав 

свою книгу замісць '"Манна" - "Обмана". В сїчнї 1690 р. 
Медведєва вислали в Троїцький монастир, але в рік на 

донос одного з помічників казненого вже Шакловитого 

його обвинили о порозумінє З Шакловитим і після страШНIІХ 

слїджень огнем, утяли йому голову 11. лютня 1691 р. 

Патриярх Яким, осудивши Медведєва і київську науку 
про переміну сьв. Дарів, казав уложити в своїм іі\Н'ЮI 

книгу під назвою "Остень". Книгу сю написав ЕвтиміЙ. 

В нїй виложена цїла істория згаданої суперечки. В додаток 

до неї патриярх єрусалимський Доситей прислав збірник 
сьвідоцтв, котрі 'Юказували справедливість науки Лихудів. 

Київське сторонництво потерпіло страшенне пораженє. 
Московський собор узнав неправославними не тілько твори 

Медведєва, але й писаня Симеона Полоцького, Голятов

ського, Радивилівського, Барановича, Т ранквилїона, Ппра 
Могили і. ін. Про Требник Петра Могили сказано, що ся 

книга переповнена латинською "зломудренною" наукою 

і загалом про всї твори українські замічено. "что ІІХЬ 

t~НИГИ новотворенны�я и сами сь· собою не сог ласуюrся ; 
и хотя многія изь нихь назваНЬІ сладостны�ии именаМIІ, но 

BCt., даже и лучшія, заключають вь себt. душетлительную 
отраву латинскаго зломудрія и новшества". В Москві за

гнїздила ся була думка, що захожі з України і Білоруси 
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учені заражені латинською єресю, що відбували подорожи 

за границею і доповняючи там своє образованє, вони 

переймаюТt> чужі погляди і звичаї, що не треба слухати 

їх і їздити до них на науку. Говорили, що "замісць благо

словенної є лин О - С л о в я н с ь кої науки, вони подають 

латинську науку, з котрої годї чого доброго сподївати ся, 

крім неприязни і ворогованя на сьв. Церкву. В давних 

часах на Вкраїнї процвитало східне благочестє, як і у нас 

Москалїв, воно ласкою Божою як сонце ссяє, а коли 

війшли там хитрі єзуіти і принесли там лtlтинську науку. 

що стало ся? Де дїли ся тамошні князї великі, право

славні: Острожські, Чарторийські, Четвертинські й інші?" 

По якімсь часї сила Лихудів ~іахитала ся. Патриярх 

єрусалимський, Доситей, перше їм прихильний, не діставши 

від них вимаганої суми в хосен Гробу Господнього, в 1693 р. 
написав до обох царів і до патриярха Адрияна, наслїдника 
покійного Якима, що Лихуди - обманцї, тайні латинники. 

що вони приняли від патриярха благословенє на науку 

грецького язика, а вчать латинського і намісць богослов

ських наук, .,забавляются" фізикою і фільософією; доносив 

на них, що вони невірно звуть себе князями, що вони 

в ДЇйсности люди незнатного походженя, вбогі, ремісники 

і ін. Справедливість патрияршого доносу піддержували 
живучі тодї в Москві Греки, зависні Лихудам .. Після тих 
по говорів 1694 р. Лихудів усунули від управи Академії 

і від научуваня. 

Замісць їх стали управляти Академією двох з їх 
учеників, І) а в 1699 р.' назначено першим "ректором" Ака
демії Палядия Роговського. Лихуди були ще кілька літ 
у Москві і вчили латинського й італійського язика. Цар 

Петро добачав, що вони можуть йому стати в пригодї, 

'назначив їм жалованє і при казав родителям, щоби відда
вали Лихудам дїтий на науку італїйсы<гоo язика; та Греки 
не давали їм суп окою, вони підмовляли проти них патри

ярха Адрияна і обвиняли вже їх о ПОЛЇтичні переступи. 
Адриян донїс цареви, що Лихуди пересилають у Царгород 
вісти про Московське государство. Вороги Лихудів таки 

І) Миколай Семенів і ФеАОР Поликарпів. 
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ДIПНЯЛИ сего, що в 1701 р. їх видалено в ,Іпати€вський 

костромський монастир. 

Віддален€ Лихудів з Академії осьмілило київське сто
ронництво. Поміж Українцями, ІЦО переселили СЯ в Москву, 

був якийсь Гаврило ДомецькиЙ. Він був архімаНДРIІТОМ 

Симонового монастиря і уложив для своєї обитt.'.\Ї устав 
під назвою "Киновіонь, или изображеніе IІноческаго житія". 
Уставом сим згіршили ся строгі московські прихилы!кии 

давного аскетизму. В сїм уставі приписувано черцям обо

вязок охайностw і чистоти; ХОІ>ИМ і недужим черцям вільно 

було їсти яку вгодно страву. хоч би навіть в піст, тому, 

що для нездорового чоловіка не повинно бути посту, 

і самиіj піст, після устава Домецького, повинен залежати 

біЛІ>ше від скількости, я/\ від якости їди і питя, і тому 

'Ісрцям давали вино, пиво, мід, ті.\ько Ht.> міцні і мірно. 

Харч мав БУТIl здоровий і смачний; при:шавав навіть дЛЯ 

'IСРІJЇВ потребу РОЗРIlВКИ, алt" Чt'мної і обичайної. Така 
ласкавість не була завадою Домецькому, щоби Вllступати 

проти пяньства, про що він лишив навіть проповідь ... Ц!о 
СІ:: за чернецтво - говори"" про сю уставу МоскаЛї. -
коли в монастирі ставляТІ) цебри :! пивом і медом, а чеl)ЦЇ 

між собою в шахи грають. Латинські штуки! ПОЛI>СI>киіf 

закон !" 
На ('аборі. що наЛОЖIІВ анатему на MeДBeД€Ba, в часї 

~jагального щюслїдованя Ки€влян, Домецького позбавлено 

уряду архімандрита. Однак в 1694 р.НОВГОРОДСI)КI1Й МІІТРО
полит Йов :іаКЛlІкав його в Новгород і дав ЙО:\IУ під управу 
ЮРИЄВСЬКllіі монастир. Тадї домецы�йй Н,амагав ся ВИСТУ

ПlfТll :! обо~юною своїх зеММJків і написав відправу ПIЮТII 

книги .. Остень" ... Чи можна даваТIІ таку назву KНlI~Ї -
висловлював ся він: - .. Остень" зна'IІІТІ, кіл прошибаючий, 
неначе ТО Цеlжва може так ОСТРО поступаПI! Не ЛИ'lIIТЬ 
дО архієреїв звертати ся не :шать від К()І'О і ГОВОI)lfТlІ наче 

ДО малих дїТllіі: бllЙ! КОЛІІ! Н('справеДЛIІВllіі "Остень" для 
КlIЇBCbКlIX учеНIlХ: ВОНІІ перші і наЙЛУЧ''Іі оборонцї Церкви. 
Патриярх Никон добре вбачав се, коли заКЛIll\ilВ їх з Києва, 
і все чинив з їх помогою". Опісля ДомеЦI>Юlіі ;,)нов доказував, 

що латинська Церква все годила ся з ГI)ецькою в 11IIтаню 

про переміну сьв. Дарів і потверджував свою гадку сьві
Доцтвами многих отцїв ЦеРКВlІ, імен но же ЗОЛОТОУСТОГ9· 
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Против Домецького виступив чернець Дамаскин, зем
ляк і давний приятель митрополита Йова; він нападав на 
київських учених загалом. "По чім можна пізнати Києвля
нина? - говорить він. - По тім, що чуємо від його до

гану на чотиропрестольних патриярхів, на грецькі монастирі 

і на всїх Греків; він читає польські і литовські книжки 
і наслїдує обичаї і звичаї, котрі після нашої думки не 

східної части... Він Київ над міру хвалить, а у великій 

Росиї "книгь не сказыветь" (себ то: не признає, щоби 
були книги), науки грецької не любить, а латинську приймає; 
сам собою як сатана стояти хоче". Звертаючи річ до укра

їнських учених, він говорить: "Ви, нові мудрцї, виучите 

по латинськи Ь, С, d, або трохи більше від того тай чва
нитесь; інших понижаєте, всякий уряд і архієрейський 

і сьвященичий за нїчо маєте, людий вправних в сьв. письмі 

називаєте неуками і невіжами. Ми поважаємо вільні науки 

та нехай їх подають нам такі люди, котрі із страхом слу

хають і сповняють прикази божі, а хто не має страху 

і ласун, тому схолястичні науки не тілько не приносять 

хісна, але й шкідні. В такого розум дичіє, звертає ся до 
речий надмірних; такий схолястик скорше, як всякий не

вчений, стає ся пакостником церковним і ере с е и з о б р -Б

тателемь". 

Та сим не обмежив ся Дамаскин: він писав до Йова 
письмо за письмом, вговорював, щоби прогнати Домець

кого, не знати ся з Українцями. "Заклич - говорив він -
лучче людиИ грецького вихованя, позволь пог лядїти сеї 

справдешньої набожности, що нинї находить ся на Атон
ській горі, а не в польських, литовських і українських. землях; 

Київляни цїле давне благочестє змінили, перейшли від по
кірного на горде, від сумирного на пишне; і в одежах, 

і в поступ ках і в звичаях - все у них похоже на латинське. 

Коли хочеш налюбувати ся божественними книгами, завіз ви 
грецьких перекладчиків і писцїв, а побачивши чудо пре

славне, а без сих латинників ми обійдемо ся. Можна, дуже 
можна обійти ся без Київлян: не Бог посилає їх на нас, 
а сатана, щоби зводити ... " Намови Дамаскина на останку 
помог ли : Йов усунув Домецького. Домецький поїхав у Київ, 
де жив д{) смерти. 

16 М. ~OCTOMapiB «Істория України~ 
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ААе сим не нанесли УАару київській науці. Дамаскин 
міг виперти Домецького з НОВГОРОАа, а тим часом у Москві 
з почином XVIII. віка наконечно взяли верх Київляни. 
Українець Степан Яворський, настановлений заступником 
на патрияршім престолі по смерти А.црияна, ВГОВОРИВ царя 
Петра, ЩО киівські учені можуть бути наЙПРИАатнїйші,АЛЯ 
московської просьвіти і цар загцавши пересаАИТИ в Москов

щину захіАНУ просьвіту, побачив увкраїнських АУХОВНИ)( 
,l,уже Аобре ОРУАЄ Аля своїх цїлий; з тої пори Українці 
заняли . місця учителїв у московській Акцемії; наука йшла 
на київський лц; навіть більшість учеників у Москві була 

українська; J) на останку всї важнїйші місця Ауховні обса
АЖУВали Українцями. Так не беЗПЛОАНИМ показало ся ,АЛЯ 
московської просьвіти ..перенесенє київської образованости 

в Москву в половинї XVII. в. 2) 

') Н. пр. в 1764 р. в клясі фільософіі на з4 учеників було тілько 

'трех Москалів. 
2) Лиху",и в 1706 р. прибувши в НОВГОРОА, заступили Аомець

кого АЛИ митрополита Йова і завели з Й<lГО приказу АВі школи: 
ОАНУ - грецько-латинську, АРУГУ - словинську АЛИ АЇТИЙ усіх станів 
і крім того 14 так званих граматичних шкіл в повітах НОВГОРОАськоі 
епархії. В 17f'1J р. Софрон став префектом московськоі луховноі Ака
Аеміі. Аоаникий про_ивав у НОВГОРОАі Ао 1716 р., коли вмер митро
полит Йов; опісля піfJов у Москву і в сліАуючім роцї закінчив житв. 
В 1722 р. Софрона назначено архімаНАРИТОМ у Рязань, Ае він про_ив 
а. Ао смерти в 1730 р. Йоаникий лишив ,",вох синів, котрим признано 
книже лостоіньство. 



ХІУ . 

./ 
Ростовськии JIIIИТРОПО}lИТ дJIIIИТРО Тупта}lО. 

ЗгадУ'ЮЧИ про важних українських історичних дїячів 

ХУІІ. в., годї замовчати про духовну особу, що виступала 

особливо при кінцї ХУ1І. столїтя; вона має важне значінє 
не тілько для свого часу, але й для пізнїйших часів задля 

сеї благочестивої пошани, яку для його памяти заявляє 

український нарід. 

Сьв. Дмитро (з походженя Українець) займає одно 
знайсьвіт лїйших місць між київськими ученими, що ширили 

по українській землї українську просьвіту, котру підняв 

Петро Могила. Він родив ся в місточку Макарові, пять
десять верстов від Києва, правобіч Днїпра, в грудню 

1651 р. Отець його був козацьким сотником і звав ся Сава 
r ригорович Туптало, мати Мария, а дитя назвали при хре
щеню Данилом. J) Коли він доріс хлопячого зросту, роди

телї віддали його на науку в Київ. Отець Данила був кти
тором Кирилівського монастиря і мабуть жив у самім Києві. 

Обдарений з природи живою уявою і глибиною чутя, 

Данило віддав' ся реЛЇr'ійному роздумованю і рішив ся по
стригти ся. Сумна доля України, як видно, підмагала такий 

настрій: вокруг себе він бачив кров, слези, злиднї; одна 

біда вела за собою другу біду і тяжко було добачити ви

ходу оплаканого стану краю. В Києві навіть наука не могла 

відбувати ся своїм звичайним ладом: Природно було відда
вати ся роздумованю про марність земних дібр і г лядїти 

пристановища в чернечім житю. В 1668 р. постриг Данила 

1) Згадуючи про свої народини в дневнику, він сказав: "и В'Ь тот'Ь 
час'Ь воеводиня Радзивилова, ... и крещеніем'Ь святы�'ь просві>щен'Ь". 
Мабуть вона бу ла його хрестною матерю: ее мала бути жінка Януша 
Радивила, молдавська княжна, сестра жінки Тимоша Хмельницького. 
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в київськім Кирилівськім монастирі ігумен Мелетий Дзик І) 
і назвав Дмитром. Хоч молодий, а вже скоро звернув він 

на себе бачність своїм не.звичаЙним даром, слова; в 25. роцї 
житя, 1675 р., пось'вятив його" В Густинському монастирі 
Лазар Баранович' на' єромонаха. З того часу почала ся 
.вандрівка Дмитра з монастиря в монастир, з краю в край. 

Де він тілько осїв, там починав голосити науки, а до його 

збігали ся ватаги народу; слава про нового знатного про

повідника перехо~ила з города в город. Архіепископ Лазар 

Баранович перевів його з Густинського монастиря до себе 

в Чернигів і Дмитро був при Лазарі Барановl'!ЧУ зо два 
роки проповідником. Коли виправив ся Дмитро в Литву 
на поклін чудотворному образови, що був у Новодвор
ському монастирі, запросили його спершу на короткий час 

проповідувати у Вильно, а відтак білоруський епископ 

Теодозий Василевич намовив його, щоби переселив ся 
в Слуцк; Дмитро проповідував· там в Преображенському 
монастирі. Та в кінцї 1679 р. умер його добродій Теодозий, 
а зараз по нїм і другий його прих'ильник, основник Пре
ображенського монастиря Скочкевич. Виголосивши над 
сим остатним нагробне слово,2) Дмитро виїхав за місяць 

із Слуцка на родину. Молодого проповідника навперейми 
взивали' з ріжних міст України. Гетьман Самійлович на
мовив його осїсти В Батуринї, опісляж за його впливом 

Лазар Баранович назначив 1681 р. Дмитра ігуменом Ма

ксаківського монастиря. Лазар, що любив, як відомо, 

іграти словами, сказав Дмитрови такий жарт: "Ви звете ся 
Дмитро і тому бажаю вам не тілько ігуменьства, але й ми

три. Най Дмитро дістане митру". Слідуючого року Дмитро 
став Батуринським ігуменом. Та побит у Батурині йому не 
зовсім був любий; на другий 'рік покинув він ігуменьство і від

далив ся в Києвсько - печерську Лавру, де його радо приняв 
архімандрит Варлаам ясинський. Тут Дмитро став укладати 
збірник жити й сьвят их - Четіи Минеи. Про сей труд 

1) В Ростові в келиі Дмитра зберегла ся сучасна картина, що 

зображав, як М~ЛОАИЙ Данило, кланяючи ся в ноги баТЬК08И і матери, 

просить у них РОАительського благословеня Ао вступленя в монастир. 

РОАина його в украінських тогочасних ОАежах. . 
2) За котре, після його слів, Аістав шість ліктів АQброго го

ЛЯНАСЬКОГО полотна. 
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думав вже Петро Мог.ила, та нїхто сего не зробив. За два 

роки ми знов бачимо Дмитра ігуменом Микола· ... вського· 
монастиря. Не знаємо, як відносив ся Дмитро' до упадку 
Самійловича. але се не мало для його лихого впливу. На
слїдник Самійловича, Мазепа, був також прихи.\ьний Дми
трови. Скінчивши половину своїх Миней, Дмитро відослав 
у Москву Макариєвські Минеї, що в його були, ') оповістив 
про окінченє своєї працї' і просив благословеня патриярха 

Якима на печатанє. Однак блаГОСЛОВе/-fЄ загаїло ся, тому 
Дмитро не дожидаЮЧIІ його віддав свої Минеї до печатнї 
в Київсько-печерську Лавру, hід надзором архімандрита 

Варлаама'. Патриярх дізнавши ся про се, був ве,льми нерад, 
чіпав ся, домагав ся перепечатаня деяких місць, заборо

нював дальше печатати без свого дозволу; однако Дмитро 

відхилив від себе дальші прослїдованя. Він разом з Ма

зепою проживав у Москві підчас сумного упадку Софії 

(в. 1689 р.) і вмів приподобати ся Якимови, котрий дав 

йому благословенє, щоби д~льше робив 'свою працю. По 

поворотї на родину Дмитро проживав у Батуринї і пра
цював над своїми Минеями. Наслїдник Якима, патриярх 
Адриян, не тіл'ко 'не спиняв печатаня, але настаНQВИВШИ 
київським митрополитом печерського архімандрита Варла

ама; особливо просив його, щоби підмагав печатанє Дми
трових МинеЙ. 

В 1692 р. Дмитро знов покинув ігуменьство, щоби 
виключно заняти ся Минеями ; але в 1694 р .. спонукали 
ЙОГQ приняти ігуменьство в r лухівському монастирі, а в 1б97 р. 
наслїдник Лазаря Барановича, Іван Максимович, закликав 
його в Чернигів і настановив архімандритом Ялицького 

монастиря. З~ймаючи ся Минеями, Дмитро не переставав 
писати і говорити trр~повіди. в два роки потім його пе
ренесли в Новгородсько-Сїверський Спаський монастир, 
і тут в 1700 р. скінчив він три ч е т и (четвертини)' своїх 
Миней і напечатав у Лаврі; опісля доля покликала його 

несподївано в.далекиЙ край. 

Петро Великий г ЛЯАЇВ достойного ДУХОВ1іОГО чоловіка 
для обсади катедри сибірського - митрополита і велїв ки
ївському митрополитови Варлааму прислати собі в Москву 

') Їх виписав з Москви fїзе.ль,. Аумавwи писати Минеі та не вспів. 
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такого архімандрита, котрий годив би ся на се місце. 

Варлаам указав на Дмитра. В лютні 1701 р. Дмитро з цар

ського приказу приїхав у Москву, а 23-го марця настано

вили його архіепископом. 

Однак Дмитро дожив уже 50 лїт житя і був слабого 
здоровля; тяжко булоб йому їхати в далеку незнану і при

тім 'неприязну сторону. Він занедужав. Петро, дізнав ся 

про се, 1 сам приїхав до його та замітив, що Дмитро більше 
сумний, як недужий, і казав йому щиро виявити причину 

своєї скорботи. "Мене - сказав Дмитро - посилають 
у неприязний край, шкідливий для мого здоровля, а на 

менї лежить обовязок - скінчити "Житя Сьвятих" . 
"Остань у Москві" - сказав йому на се Петро. 

Дмитро остав у Москві, зближив ся і заприязнив ся 

із своїм земляком Степаном Яворським, що був тодї блю

стителем патрияршого прест~ла, і дальше займав ся своїми 

Минеями. 

В сїчнї 1702 р., по смерти ростовського митрополита 

Йосифа, Петро назначив Дмитра в Ростов. Се було останнє 
місце побиту Дмитра. Приїхавши в свою епархію він зараз 

указав у соборній церкві місце свого вічного спочинку 

і сказав: "Се покой мой, здt вселю ся во BtKb BtKa". 
Тут докінчив він свою многолїтну працю "Житія 

СВЯТЬІХЬ", напечатані вповнї 1705 р. в Києвсько-печерській 
Лаврі. Своїм звичаєм Дмитро і в Ростові говорив усе 

проповіди ; в Ростові, як і на Вкраїнї, полюбили його і схо

ДИЛИ ся до його слухачі. Але в Московщинї потреба було 

з його боку. ще ін'шого рода дїяльности. Дмитро позна
КОМИВ ся з московським духовеньством і налякав ся край

ного неуцтва й недостачі внутрішнього благочестя. "Не
дбалі сьвященики - говорить він У своїм напімненю до 

сьвящеників - лїнують ся ходити до вбогих хорих спо

відати і причащати, а ходять лише до богачів і багато 

бідняк умирає без сьв. таЙн ... Лучило ся нам в дорозї до 
Ярослава заїхати в одно село і спитати тамошнього попа: 

"Де в тебе животворящі Христові тайни"? - Піп не ро
зумів мого слова. Я спитав: "Де тїло Христове"? - Піп 
знов не второпав мого слова. Тодї оден із сьвящеників, 
що були зо мною, спитав: "Де запас\'? - Тодї піп узяв 
неопрятну посуду і показав збережену в нїй недбало ве-



- 437-

лику сьвятиню. Дивуючи' ся сему, неба і землї кінцї стра

хайте ся. Пречисті Христові тайни держить сьвященик не 

в церкві на престолї; а у себе між блощицями, тарганами 

і цьвіркунами, з котрими і він сам і домашні його живуть 

і спочивають". ЦJоби усунути такі надуживаня, Дмитро 

писав кілька осторог духовним з наукою, як МilЮТЬ пово

дити ся, і добачав, [,цо конечно положити основу книжній 

просьвітї. Він завів у Ростові духовну школу або семінарию, 
котра дїлила ся на три кляси і за Дмитра мала до 200 
учеників. Він удержував сю школу власним накладом, 

займав ся нею вельми щиро, сам, порівнював успіхи уче

ників, наглядав Їх обичаї і побожність, а лїтом' збирав 

у себе в загороднім хуторі своїм,09ЯСНЯВ Їм сам місця 

із сьв. письма, обходив ся з ними дуже лагідно, по ба"l'Ь

ківськи, і вони його вельми любили. Се був перший обра

зець московських семінарий. Крім загального неуцтва, над 

МОСКОВt.:ьким краєм тяжило ще друге лихо - розкол; 

і против сего лиха вважав Дмитро своєю повинностю' ви

ступити. Він написав велике дїло проти розколу: - "Ро
ЗЬІСКЬ О раскольничьей брынкойй B-r,p-r,", а коли Петро 

видав указ, щоби всї голили бороди, то Дмитро написав 

дїло про' голенє бороди, доказуючи, що се не гріх голити 

бороду. Сам Дмитро оповідав, як двох нестарих Москалів 
СПИНИЛ0 архієрея при виходї з церкви після лїтургії і пи

тали його: як він думає? Вони готові лучче поло~ити го

лову на колоду, щоби Їм відрубали, як бороди. - А що 

відрост'е, - спитав Дмитро - борода чи. голова? - Бо
рода, сказали йому. - Так лучче вам віддати бороду; 

борода буде відрастати стілько разів, скілько її будуть го

лити, а відсїчена ГОЛОІЩ не пристане до тїла, хиба - у во

скресенє вмерлих ! - Дмитро говорив любителям бород, 

що дармо боять ся вони голити бороду, думаючи, що тим 
затруть образ і подобіє Боже; доказував, що образ і по
добіє Боже ЗОВСЇм не в тїлї, не в видимім образї чоловіка, 

а в його душі. Петро найшов у ростовськім митрополитї 

підмогу своїм реформщс!ийним змаганям у сїм зг лядї. 

Дмитро при t:ВОЇЙ строгій набожности не міг подїляти по

шани Москалїв до борід, позаяк родив ся на Вкраїнї, де 
козаки давно вже голили бороди і де сей звичай став 

народним. 
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Дмитро був великим постником і як опові.цають, що 
у великий піст ів тілько раз в ТИЖАень. Він загалом визна

чав ся мірностю в житю, був лагі.цниЙ, ПРОСТОАУШНИЙ 
і охочо помагав біАнякам. У своім Ауховнім завіщаню, пи
санім Ава роки перед смертю, Дмитро висловив ся так 

про себе: "ВіА вісімнайцятого року аж близько Ао гробу 
я не збирав ніч'ого, крім КНИЖОК; у мене' не було ні золота, 

ні срібла, ні злишньоі одежі ... Най ніхто не ТРУАИТЬ ся по 
мені глядіти яких неБУАЬ складів". Прикмети Дмитра ще 

за житя вивисшали ЙОГО в очах побожних ЛЮАИЙ. 

Не Аармо бояв ся Дмитро Сибіру; і менше остре 
піАСОНЄ ростовського краю ПОШКОАИЛО його ЗАОРОВЛЮ, осла

бленому многолітними працями і строгими постами. Вже 
в 1708 р. Дмитро жалував ся, що не змагає робити: очи 
ослабли, очні шкла йому не помагали, а рука при писаню 

АрожС!.Ла... В 1709 р. Дмитро занеАужав на ЯАУШЛИВИЙ 
кашель а 27. лис~опада вмер. Його найшли в келиі мер
твого, стоячого навколішки до молитви. Друг Дмитра, 

Степан ЯВОРСЬКИЙ, похоронив ЙОГО в місці, котре призна
чив сам Дмитро, приіхавши в Ростов. Степан забрав по 
покійнику вельми численні книги, що перейшли в бібліотеку 

московськоі СИНОАальноі печатні. 

Літературні праці Дмитра мають важне значінє іменно 
тому, що були сильно розширені між украінською суспіль

ностю Ао останн их часів. ЛеАВИ чи мав який інший пись
менник АУХОВНИЙ стілько читців. Найбільш РОЗПОВСЮАжений 
твір Дмитра, се. неперечно ЙОГО Ч ет і и Ми н е и, що мали 

кілька ВИАань. Споружуючи іх, користував ся він Мака
риєвськими Минеями, рукописю Симеона Метафраста, при
сланою йому зАтосу, украінськими прольоrами, патериками 
і всілякими захі.цними збірниками. Хоч СПОРУАНИК признавав, 
що не все, що було в його руках, мало ОАнаковий ступінь 

певности яко жерело, і тому багато не втягав Ао свого 
збірника, а всеж ГОАі сказати, щоби Дмитро розбирав
критично перекази, котрими користував ся. 

ПроповіАИ Дмитра (котрих лишило ся багато і не всі 
ще з них віАомі) подають справді мало черт, важних для 
сучасноі істориі, як що Ао свого скла.цу, так і що до змі

сту: се такі проповіАИ, що могли бути приложені Ао ~сякої 
сторони і на всякий час. Та вони не лишили ся без зна,. 
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чіня В істориї української просьвіти задля тих внутрішних 

прикмет, що вчинили їх любою книжкою українських 

людий на довгий час. Вплив київської схолястики відбив ся 

У многім і на них, - се слїдно в напрямі запускати ся 

в символїзм. Так н. пр., в своїй проповіди на Цьвітну Не

дїлю Дмитро задає питанє: Чому Христос вїхав у Єру
салим, сидячи на ослї? - і виводить, що се склало ся 
задля східности осла з грішником. 1) В іншій проповіди 

він взиває усї дерева, щоби схилили свої вершки перед 

тернєм, а деревам дає символїзацию сьвятих: дателева 

пальма - се праведник; оливне дерево - учите.llї цер

ковні; виноград - се загалом люди, .що жиють по божому; 

а тернє значить терпінє... Як київські проповідники, так 
і він наводить у своїх проповідях усїлякі анекдоти із ста

ринної істориї і байки, котрим простодушно вірить; на 
приклад оповідаючи відому байку про птаха фенікса, котрий 

прожив самим воздухом, без їди і питя, пятьсот літ і сам 
себе палить, щоби з його попелу утворив ся зарід нового 

птаха - він припускає справдешнє єствованє такого 

птаха, що жиє нїби в Арабії чи Індиі... Або н. пр., згаду
ючи про Дельфійську пророчню, він готов признати єі во

рожбу правдивою.~) Та коли Дмитро у многих чертах 

своїх проповідий і в схомlcтичнім складі многих з них 
віддавав данину тому кружкови, посеред котрого ви

ховав ся, за те проповіди його стоять далеко висше від 

проповідий усіх його попередників на стілько, на ск ілько 

вони були плодом не вправи на задану тему, а правдивого 

натхнеюt, яким була перенята даровита і люба вдача про

повідника. Проповіди Дмитра визначають ся живостю 
образів, а найбільш г луби ною чувства ; в сїм останнім 

ледви хто з українських проповідників і після Дмитра ви

передив його. Вони писані церковно-словянським язиком 

І) "А'hнивь - осе'лЬ и грі;шникь: многимь біеніемь едва убt

диши ОС.\а В'Ь ярем'Ь, а розвращеннаго грі;шника и наказаньми мно

гими неудобь обратить можеши ко испраВ'ленію: осе'л'Ь аще и біемы� •. 
не скоро грядет'Ь, в'Ь пути едва во,Лочится, а бt.гати скоро никогда 
же віість; и грt.шник'Ь не спt.шить ко спасенію, аще иногда и біемы�й 
Бы�ает'ь раз,личны�ии от'Ь Бога попущеньми ..... 

2) '"Знать, по пове,Лt.нію Божію, в'Ь наученіе че'лОВt.ком'Ь, наче 
естества своего, камень прог,Лаго,Ла,Л'Ь чудесне ..... 
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з примішкою української мови. ТакиЙ язик навіть ТОАЇ, 
як сї проповіАИ писані, був НаА,ТО книжним і Аалеким віА 

звичайної уст ної мови. В пізнїйших часах при дальшім 
розвитку лїтературного язика він видавав ся застарілим, 

а тимчасом люди читали довго проповіди Дмитра з більшою 

охотою, як твори інших, новіііших проповідників. Проповіди 

його мають ту замітну питоменність, що при книжнім 

язицї, при невластивих українській мові зворотах, вони 

визначають ся ясностю і якось легко читають ся. Деякі 

з проповіАИЙ Дмитра, прочитані в церкві і тепер можуть 

порушити слухачів. Така між іншими його знатна проповідь 

на день жен Мироносиць, замітна і тим, що вона відпо

відна до свого часу, чого у Дмитра мало. Проповідник 

нагаА,УЄ слова, що сказав Ангел до жен мироносиць при 

гробі ВОСКРССШQГО Спасителя: "Возста, ні;сть зді;"! "Деж 
Христос по своїм воскресеню? Авжеж усюди, яко Бог, та 
не всюди своєю ласкою, і сепроповідник глядить ЙОl·О. 

Чи він не в церквах, збудованих в його честь? Нї. його 

Аім сьвятий став розбишацыtюю печерою. Зберуть ся люди 
в церкву, неначеб то на молитву. а тимчасом балакають 

про купно, про війну, подорожи. про бенкети, осуджують 

інших, насьмівають ся з ближних, занапащують клеветли

вими словами їх добре імя; інші, стоячи в церкві, неначе 

молять ся устами, а в думцї гадають про семю, про бо

гатство, про скринї, про гроші; інший дрімає стоячи в цер

кві, а інший знов думає про крадїж, убий ство, перелюб, 
або думає про месть над своїм ближнїм. Лучає ся в до

даток, що духовні особи пяні сварять ся між собою, по

ганять себе і деруть ся при прсстолї. Нї, се не церква 

божа а печера розбійників: ласку божу відганяють від 

опоганеного сьв. місця, як пчолу, котру відганяє дим. Колись 
Бог бичем з мотузя вигнав торгуючих з церкви. А що, 
як би він тепер видимо прийшов до .сьвятого храму з тим 

бичем,? Та нї, Господи, вже минув той час, коли ти ви
ганяв грішників з церквИ,; нинї наш окаянний час настав; 

уже ми тебе виганяємо; тепер можна сказати про храм 

Г осподнїй: нема тут Бога; був та й пішов геть. В о з ста. 
н 1> сть З Д і;" ... Та відай письмо вчить, що кождий чоловік 
є храмом божим. Отже в кождім чоловіцї можна гля'дїти 

Христа. Та щож? "Многі -, говорить Дмитро - хрещені 



- 441-

і осьвічені правдивою вірою, та маАо таких, в котрих би Бог 
поселив ся, як у своім храмі: і злодій хрещений, і тать. 

і розбійник і lІерелюбодій, і кождий лиходій осьвічениА 

правою вірою, та Христа в нім не гляди: ні>сть зді> r 
Хиба давно колись-то був Христос в сім злодію в молодих 

літах, а· коли він виріс, відійшов від його Христос! Воз
ста, ні>сть зді>! Інший з виду здає ся добродійним, по
божним, він богомолець, постник, любить вбогих, борець ... 
Та все те мана ... Не гляди в нім Христа. Ні>сть зді> ( 
Тяжко найти дорогоцінний жем '1уг в морській глибині, 

золото, срібло в нутрі землі j а ще тяжше - Христа, по
селеного в людях. Багато з нас тілько по імени християни, 

а живуть як скоти на, як свині. Хрестом Христовим захи

щаємо ся, а Христа на хресті розпинаємо своіми поганими 

ділами" ... Проповідник починає глядіти Христа в людях 

усяких станів. "Погляньмо - говорить він - на ДYXOBHOГ~ 
чоловіка і спитаймо його: З яким наміром і бажанєм до

бив ся ти свого стану? Задля слави і чести Божоі, чи для 
·своєі слави і чести? Чи на те, щоби придбати спасенє 

душам людським, чи для себе богатства ? Справді, не оден 
би найшов ся, що добив ся свого стану ·не для хісна лю
дий, а для своєі користи. Не служити прийшов спасеню 
душ людських, а для того, щоб йому служили підвладні" ... I) 
"Рогляньмо - говорить він дальше - на низші духовні 
власти, на сьвящеників і дияконів і спитаймо кождого : що 
тебе довело до стану сьвященичого? чи бажане, щоби 
себе спасти й інших? Ні, ти пішов там длятого, щоби 
прокормити себе, жінку і дітиЙ. Поглядів Ісуса не для Ісуса, 

а для хліба куса. Інший взявши "КЛЮЧ'ь разумі>нія" і сам 
не входить і входячих не пускає, а інший і "ключа разу

мі>нія" не брав. Сам нічого не розуміє: сліпець сліпців 
водить і разом у яму падають. Не скоро тут найдеш 
Христа: ні>сть зді>! Можеб у монастирях поглядіти Христа? 
та і в них усе попсувало ся. Нічого не стало... Може 

в народі поглядіти Христа? Та деж більше злодійства. 
як не в народі? Коли є в народі які небудь добрі люАи, 

') Тут, як би бояв ся РОЗАратувати АУХОВИИХ ЛЮАИЙ, уневин
няв ся: "Простіть мені, найвисші власти Ауховні; я не про всіх го

ВОРЮ, а тілько про Аеяких а між тими і про себе" 
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так ті за своїми справами і клопо~ами забули про Бога 

і від МОЛИ'гви відступили. Може між великими людьми, 

боярами і судями глядїти Христа? Та до них нема при
ступу. Скажуть: не пора, іншим часом прийдеш; та нічого 
до них і ходити. В них ледво чи коли й був Христос: 
в наших злих часах і правди мало і милосердя нема; а де 

нема нї правди, ні милосердя, там не гляди Христа: 

Ht.CTb здt."! 
"Деж його наifти? Доведе ся сумувати з Магдалиною, 

що сказала: "взяша Господа моего ОТ'ь гроба и не Bt.Mb, 
гді:. положиша єго". Гріхи наші взяли від нас Господа на
шого і не знаємо, де його. глядїти. Інший хто небудь ска

же : Господь зо мною і я з ним, я вірую в його·, молю ся 

йому і покланяю ся йому. Та що з того, що ти покла
няєш ся? Покланяли ся йому і ті, що підчас його добро
вільного терпіня клонили перед ним коліна, а потім били 

по голові тростиною. Ти кланяєш ся Христови і бєш 
Христа, тому що тривожиш і мучиш свого ближнього, на

силуєш його і обдираєш, відбираєш від його достаток 

неправим способом; ти молиш СJI ХРИСТОВИ і nлюєш йому 

в лице, вимовляючи устами своїми погані слова, докоря

ючи і осуджуючи ближнього" ... 
В сїй проповіди зачіпив Дмитро таt<ож розкольників. 

"Наша Церква так змаліла від розколу, що тяжко найти 
справдешнього сина Церкви: мало що не в кождім городі 

вигадують нову, окрему віру. Прості мужик.и і баби до

І'матизують про зложенє трех пальцїв, та: про се, який 

хрест неправий і новий, а інші хоч остають в Церкві, 
та лиш удано: в них нема Христа, нема Бога. Ht.CTb здt." ! ... 

Крім багато проповідий більше або менше талановито 
написаних, Дмитро оставив по собі чимало побожних роз

думок і наук,l) написав катехізис в питанях і відповідях, 
"Зерцало православнаго исповt.данія Bt.Pbl", "Л t.топись" 
-. (сьвящена істория з обичаєвими роздумками),твір 
недокінчений. 

І) Н. пр., ,,8рачество Духовное", "8нутренній челові;к'Ь К'Ь клі;тн 

сеРАЦа своего уеАинен'Ь", "БоГОВАохновлениое наставленіе христі· 
анское" , "Аполлогія во утолеиіе печали челові;ка"'; кілька РОЗАУМОМ 
піА ріжними назвами, що BiAНOCJIТЬ ся Ао страстий Христових і т. ін. 
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Що до значіня для істориі свого віку, найважнійшим 
твором Дмитра єсть неперечно "РОЗЬІСК'Ь о БРЬІНСКОЙ 
в1;р1;" (бринською назвав він розкольничу віру задля сего, 
що розкольники гніздили ся в Брянських або Бринських 
лісах), розділений на 3 части: 1) про розкольничу віру, 
2) про розкольничу науку і 3) про розкольничі справи. 
В першій части доказує Дмитро несправедливість роз
кольничих закидів проти православноі Церкви, винує роз
ко.льничих учителів, що вони задля своєі несьвідомости 

писали так, що з іх слів мимохіть виходять єреТИЦЬІ<:і 

гадки. Замітно, що розкол в часах Дмитра роздробив ся 
так, що рахували до 22 секти. В другій части "розы1 ~Ka" 
автор критично доказує хибність ріжних наук. Голо.,. .~ 

лихо, після думки Дмитра, в тім, що розкольники "ледв\. 
що вміють читати і писати, зараз і вважають себе вели

кими богословами і вчителями віри". Дмитро широко роз

водить ся про голенє бороди, доказує, що борода не має 

ніякого значіня в ділі реЛЇr"іі і навіть ті правила, що євству
вали про HerO:l\eHe бороди, вважає збереженими з часів іко
ноборства. Дмитро відпирає розкольничі бридні про анти

христа, про приближенє останніх часів, коли !~еркви мають 

стати хлівами а справдешні християни будуть спасати ся 

в пустинях, доказує, що розкольники неправильно прикла

дають слова сьв. письма про нерукотворні храми, покли

кувані розкольниками длятого, щоби не ходити в церкву. 

Дмитро вис~пає заразом против іконоборців і тих, що не 
допускають поклоненя сьв. мощам, і очивидно має тут на 

оці вже не старообрядців, а таких відступникІв від Церкви, 
що не стояли як старообрядці. за букву, а навпаки ду

мали відорвати ся від букви. Відступники сего рода, як 

показує ся, не переставали єствувати в Московщині від 
ХУІ В., а може бути і з раньших часів. Таким робом ді

знаємо ся, що в Ростові оден посадський чоловік, іменем 
Трохим, призваний Дмитром, на донос одного попа, не тілько 
не став кланяти ся іконам, але почав проти поклону іконам 

такі наводити докази, які звичайно наводили лютерани 

і кальвіністи. Подібно говорить Дмитро і що до поклону 

сьв. мощам: "Я чув недавно про одного лжеучителя і зво
дителя люди й божих, котрий тайно вчив не почитати мо

щий". Щоби відперти такі хибні науки, противні право-
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славній Церкві, Дмитро в своім "РОЗЬІСКУ" подрібно роз
водить ся про законність почитаня одного і другого. Замітно, 

що Дмитро стрічав таких розкольників, котрі історию 

євангельську вважали тілько приказкою а не подією, що 

справді приключила ся, і всему хотіли давати тілько алє

f'оричне значінє: "Се ніколи не діяло ся, - говорили вони, -
щоби Христос пяти хлібами і двома рибами накормив пять 

тисяч народу в пустині. Се тілько приказка. Пустиня -
се житло поганців, до котрих Христос прийшов, лишивши 

Жидів. Пять хлібів - се пять чувств, дві риби - ее дві 

книги: Євангелиє і Апостол. Лазареве воскресенє не було 
справдешнє; се тілько приказка. Недужий Лазар - се розум 

подужаний немочю людською; смерть Лазаря - се гріхи; 
сестри Лазареві, Марта - тіло, Мария - душа; гріб -
клопоти житя; камінь на гробі - закаменілість серця; 

воскресенє Лазареве - покаянє в гріхах. Вхід Христа 
в Єрусалим також тілько приказКі!-. Ослиця - се жидів
Ський рід; жребя - поганці; Христос лишає жидів і пе

реходить до поганців і .т. д." "І інші чудесні Христові 
дїйства, - говорить Дмитро, - описані в євангельській 

істориї, нерозумні розкольничі му дрці вважають приказкою. 

а не справдешними подіями; вони розсівають між простим 

народом бурян і обижають євангельську повість". Усе то 

ледво чи може відносити ся до старообрядовства, а на

впаки сьвідчить, що поруч із старообрядовством розвивали 
ся в MOCKOBCbl~iM народі о багато раньше повставші ра

циональні розумованя, що довели до утвореня таких сект 

як молокани, духоборці і ін. 

Третя часть "РОЗЬІска" імен но замітна тим, що в ній 
зібрані всякі вісти з істориї розколу і між іншими про те, 
як розкольники палили самих себе. "Доносив мені - пише 

Дмитро - оден старий єромонах Ігнатий, що в Поwe

хонськім повіті, де він був перше попом, спалило ся разом 
1920 лю,ций, за приводом боярського крепака Івана Деся
тина. Оnoжuгатє.;l)" ставлять Q лїсах великі хати і засадять 

у них душ по сто, по двістї, а маленьким дітям прибють 

гвоздями одїж до лавки, на котрій їх посадять, потім 

обложать хату соломою, хворостом і спалять. Інша подібна 
страшна секта зве ся .морu.;lЬЩU"U: сожигателї намавляють 

людий, щоби себе палили, а морильщики голосять таку 
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науку: Яка користь лишати ся при житю? Віри правоі на 
землі вже нема. Отців духовних нема. Архієреі і сьвяще

ники - вовки; церкви - се хліви; антихрист вже царює 

в сьвіті; страшний суд наступає. Х то хоче справді спасти 

ся, сей повинен наслідувати мучеників і ісповідників і вмерти 

від безхлібя і бе~~відя, щоби вибавити ся від вічних мук 

і прийти в царство ~i Христом. Потерпимо тут недовго, 

щоби не злучити ся з тими, що лишивши правдиву віру, 

гонять і мучать нас ~ia П. Є в тих морильщиків У лїсах 

хати з маленькими дверцятами, а іноді :ювсїм без дверцят, 

і землянки; - намовлять простолюдцїв і засадять інодї 

одного, а інодї двох або трех і більше - на голодну смерть. 

Сіромахи посидять два-три дні, опісля кричать, .молять, 

щоби ЇХ випустили, та ніхто їх не слухає; вони в безглуздю 

кидають ся оден на другого, і хто кого подужає, той того 

загризає". 

В часах Дмитра вповн~ єству ваЛ0 головне розвітвленє 

розколу на nOnО8ЩUЩІ і беЗnОnОIJЩUUУ: nоnовщuна, - при

хильники Аввакума ; вони приймали тілько тих сьвящеників, 
що були посьвячені перед поправою книг, або яко сьвя

щеники відступили в попівщині православної Церкви; пе
рехрещували тих, що до них приставали ; бсаnОnUiJщuн.а -
що вже й тодї роздїляла ся на ріжні відтїнки (волосатів
щина, андреївщина, іляріонівщина, степанівщина. козми

нищина, серапионівщина і ін.). Всі безпопівці годили ся 
в тім, що не вважали можливим яке-небудь сьвященьство 

на землї "іеля поправи книг, лишаючи сьвітським самим 

відправляти такі обряди і богослуженя, які Кормча позва

Аяла в крайнім случаю сьвітським людям. Вони відкидали 

вінчанє і вчили, що лучче жити без вінчаня, як вінчати 

ся по· єретицьки. 3 них то являли ся с о ж ига тел ї. За
мітноюсектою що до своєї дивоглядности являє ся так 

звана хрu.сто(nu,ll.на, що повстала над Окою в селї Павловім

Перевозї: хтось назвав себе Христом, виг лядїв гарну 
дївчину із села Ландеха, назвав її' Богородицею і ходив 
з нею по селах. Оден чернець Пахомий видїв його і опо
відав дмитрови, як в селї Роботцї над Волгою, сорок 
верстов низше Нижнього - Новгороду, зібрало ся багато 
народу в пустій і старій церкві. Сей нїби-то Христос вийшов 

зза олтаря до людий; на голові в його було обверчено 
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щось неначе вінець, як малюють на образах, а до вінця при

чеплені шматки паперу із зображенями хирувимів ("а може 
бути - замічає простодушно Дмитро, - се були чорти". 

Люди падали перед ним на землю і кликали: "Господи, 
помилуй нас! Создателю наш, помилуй!" "Недавно - го
ворить дальше Дмитро - появили ся якісь ро?ожнun 

і рубllщнmm., що вештали ся по сьвіту В рогожинах і ви

давали себе за сьвятих ... " "На останку, замічає Дмитро, 

є такі секти, котрі не пристають нї до попівщини, нї до 

безпопівщини і не приймають нїякого хрещеня; живуть 

без вінчаня і далекі від християньства : яке вже там хри
стияньство, коли нема хрещеня!" Кромі їх, по словам 

Дмитра були ще й r-уббот'Нuю./-, що пост.или в суботу, 

Дмитро наводить яко догадку, що се віднова секти жи

дівствуючих, відкритих У Новгородї за великого князя 

Івана Василєвича. 

"Знайте, правовірні - говорить Дмитро на закінчене 
"РОЗЬІска" - що кожний, що жиє в дружбі з розкольни
ками і дає Їм поміч, є ворогом самого Христа... Син, ЩО 

любить ворога свого вітця, не любить самого вітця і за 

те негідний, щоби отець любив його. Так і християнин, 

як любить Христових ворогів, розкольників і єретиків. то 

значить не любllТЬ щиро Христа і сам Христос його не 

любить ... Коли ти Христа щиро любиш, обминай тих, котрі 
хулят}> Церкву, лають її, як пси, виють, як вовки і на 

части шарпають її ..... 
Після сьвідоцтва ровесників Дмитро писав і драма

тичні твори, до котрих черпав предмети з сьвященої істориї. 

Йому приписують шість драм, з котрих видана (Авт. рус. 
лит. т. ІУ.) так звана "РождествеНСf{ая драма или комедія". 
Як здає ся, вона найбільше з усїх була розповсюджена 

і загально може служити взірцем різдвяних віршів у формі 

дїй і розмов. Тут перемішані символїчні уособленя ріжних 

абстрактних понятий з євангельськими подїями Різдва 
Ісуса Христа. Саму драму попереджають антипрольоr 

і прольоr. В антипрольоrу Чоловіча Натура сумує про 

свій упадок, п~о затемненє ('ноїх душевних спосібностий, 
про смерть, що 'їі ожндає. Над ї я потїшає її, обіцює по

ворот золотого віку, а з Надїєю разом являють ся Л ю
б о в ь, Кротость, Нез л о б і е, Рад ост ь :та проти НадП 
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повстає Р а з с у жде н і е і говорить,. що Чоловічу Натуру 
ожидає не золотий, а зелїзний вік і разом з Р а з с у ж 11. е
ніем заговорили Брань, Ненависть, Ярость, Злоба,. 
П л а ч. Натура в розпуцї закликає Сме р т ь. Появляє ся 

смерть і величає ся своїм володїнєм над родом людським. 
Смерть хоче засїсти на престолї, та житє не допускає її, 

обіцяє Чоловічій Натурі безсмертність. 1) Сама дра.ма за
чинає ся також символїчною розмовою Землї з Небом. 
Земля' сумує над свої1Й горем: "У вы� t У вы�! за rpt.X'b Адама 
и Евы� я осуждена производить волчец'Ь (будяки) BMt.CTO 
прекрасны�'ь цвt.тов'Ь. Я бblла прекрасна, доброплодна, 

рождала не оранная, а теперь я тощая, полита потом'Ь. 

Никогда не возвратиться мні> к'Ь первому состоянію,' не 

освятиться по проклятіи". - "Не ct.туЙ, Земля", говорить 
їй Небо, "тебя ожидает'Ь честь больше прежнеЙ". Милість 
Божа потверджує обіцянку Неба. 

Завіщає ся Землї прихід Спасителя, розходить ся 
ангельський сьпів: "Слава во ВЬІШНИХ'Ь Богу"" а тимчасом 
з пекла являє ся В р а ж 11. а, прикликує Вулькана і цикльопів : 
"Куйте - кличе Вражда - копья, стрt.лы�, цt.пи, сотворю 
пролитіе крови ... " 

Опісля переходить драма в сьвіт дїЙсносТи. Се три 
пастирі: двох пішло за купном у город, третїй Борис лишив 
ся при вівцях і непокоїть ся товаришами. Вони приходять. 
Оден з них горбатий старець, зизоватий на одно око, 
іменем Аврам j другий молоденький Атоня. Аврам признає 
ся, що зайшов "на кружало за алТЬІНец'Ь ВblПИТЬ винишка". 

Борис питає його: А менїж не купив? 

Аврам: "Никак'Ь купил'Ь и тебt.: как'Ь Bt.Дb не купить?" 
- Малец'Ь, ВЬІНь ми с'Ь кошеля. Не зволишь ли испить? 

Борис: Нут ко сядьте Ж'Ь и сами пораз'Ь нап.ьемся. 
Хлt.ба купили-ли ? .. 

Атоня: Есть. 

Борис: Гораздо подкрt.пимся. 

Атоня: Вот'Ь тебt. хлt.б'Ь" вот'ь тебt. соль, воТ'Ь и калачи! 
Кушай, старичок'Ь, здоров'Ь, а на нась не ворчи. 

І) Короткий ПРОАьоr кінчить ся в ОАній розправі про короткні 
час АЮАСЬКОГО житя. 

17 М. Костомарів .ІсТОР"JI Україииllo 
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Аврам: "Да кушаймо жь поскоряя, пора идти кь стаду. 
Чтобь иногда какой волкь не вл-t.зь вь ограду". 

В тім часї чути хор ангелів. Пастухи з шматками 
хлїба в ротІ глядять оден на другого і не розуміють, що 

дїє ся около їх. На останку Атоня глядить на небо і го
ворить, що видить високо птичок; но Аврам, піднявши 
голову ік небу, "говорить: 

"Брать, кажется, робятка стоять невелички?" 

На се Атоня говорить: 

"Судари ! и хто видаль робята сь КРЬІлами? 
ПТИЦЬІ-ТО залет-t.ли межи облаками ? ... " 
Пастирі успокоїли ся, вечеряли дальше і :dGltраЛIІ ся 

іти до овець, як їм появив ся ангел і звістив їх, що близько 

Вифлеєма, у вертепі, між волом і ослом, в яслах лежить 

новороджений Спаситель людського роду, презнаменитиЙ 

цар. Та Аврам говорить йому: 
"Чаю Теб-t., государь, кь князямь послали, 
Штобь они великому царю поклонь дали. 

Не кь намь, нищимь пастухамь. Что, ТЬІ заблудиль? 

Или не вслухаль ? в-t.стникь кь намь такій не ходиль !" 
Та ангел заявив їм, що імен но їх, убогих пастухів. 

завзиває до себе цар царів, пастир пастирів. "Государ -
говорить йому Борис - надобно же что-нибудь нести ему 
на поклонь, чтобь не вел-t.ль, какь нашь князь, выпово-

дить вонь вь шею!" 
Ангел одвічає йому : "Господь не потребуеть вашего 

добра, не хочеть себ-t. даровь. Онь BC-t.мь дарить! Несите 

ему вь дарь чистое сердце". 

Ангел став невидимий, пастирі одягають ся в нові 

постоли і панчохи і йдуть до вертепу. 

Ось як висловлюють пастирі своє вражінє, побачивши 
дитятко Христа: 

... "И подушечки h-t.ту, од-t.яльца h-t.ту, 

Чимь Бы� тебе нашему согр-t.тися cb-t.ту! 

На небt., якь сказують, вь тебе полать много; 
А здt.сь, что вь вертепишку лежиши убого, 

Вь ясл-t.х'Ь, на остром'Ь C-t.н-t., между буи СКОТЬІ, 

Нища себя сотворивь, BCt.Mb даяй щедроты�? 
Зто нам'Ь деревенским'Ь здt. лежать прилично. 
А теб-t., Спасителю. зтак'Ь неоБЬJЧНО ... " 
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За поклоном пастирів слїдує істория поклону ВОЛХВІВ. 
~oco6MHe "люБопы�ствоo 3ві>здочетское" видить на небі 
ноеу зьвізду і не може второпати: що се за зьвізда? Воно 

перечнС'ляє всї відомі йому зьвізди і громади зьвізд. Нова 
аьеїада на нїяку не похожа. Л ю б о п ы� Т ств О викликає 
З rробу мудрого Валаама. Валаам звіщає, що ее та сама 

зьвіЗда. про котру він колись пророкував, - зьвізда, що 
мала яви ти СЯ в останнї віки від Якова. Л ю б о п ы� Т ств О 
rоворитЬ, що хоче впевнити ся про правду його слів 

і піш"е за тою зьвіздою волхвів; опісля закриває гріб 
Ва"аама, промовляючи: "Спочивай з миром!" 

Ява зміняє ся. Ірод на престолї, окружений вельмо
жами, Вихваляє їх вірну с.лужбу, а вони прославляють його 

ВеАИЧ. Уrюєнии щастєм Ірод каже втїшати себе піснями. 
СьпівЦ:і сьпівають про Апольона і музи. В тім часї при
ходить післанець від трех ВОАхвів, названих трема царями, 

і ломаним язиком 1) Піюсить, щоби пустили їх поклонити ся 
LJ8peBH юдейському. Ірод розярив ся: хто сьміє звати ся 
~apeM юдейським, КОJ\И він ще живий. ВеJ\ьможі радять 

"',ОМ>, зачаїти СЯ, приняти МИJ\остинюцарів і вивідати ся 
від їх ~ ",кий се загадочнии цар? Ірод годить ся з ними. 
Перед і'м три ВОJ\ХВИ - царі оповідають про ПОJJВУ зьвізди, 
про ПО,&.арки, котрі вони несуть новородженому. ІАОД 
пускає Їх з умовою, щоби вони заЙШJ\И до йоrо з пово

ротом. а він сам тодї піде ПОКJ\ОНИТИ ся новому цареви. 

СЛ)",D,УЕ ява ПОКJ\ОНУ ВОАхвів. ОпіСАЯ - 8-ма ява твору: 
РОА, не АіЖАавши ся волхвів, додумав ся, що вони його 

06маНjЛИ •. збирає равинів, котрі обяснили йому, що піСАЯ 
npopo'J,TBa в Вифлеємі має родити ся муж, що ВОJ\одїтиме 

8СЇмн ... ародами. Тодї, вигнавши равинів, Ірод удає ся за 
порадою до своїх сенаторів і оден із сенаторів подає йому 
радку вибити у вифлеємській зеМJ\Ї усї дїти Ао двох АЇТ: 
~Ba 9, 10 і ll-та преАстаВJ\ЯЄ різню дїтий і "дАинны�й 
плач'Ь н pblAaHie подобіем'Ь ПJ\ачевной РаХИJ\И". В 12-ій яві 
радовн приносять ГОJ\ОВИ вбитих дїтий, Ірод з утїхи каже 
сьпівц.~м сьпівати торжественні піснї, ПJ\ескати в АОАОНЇ 
а сам 8 .похміJ\Ю заСИПJ\ЯЄ на своїм преСТОJ\Ї. 

1) Твою землю 8инлеем'Ь поwел'Ь, поклонилея 

Нову царю іУАейску, Аа АОМ'Ь воротился і т. А. 

KOCТO",API8. ІСТОІ'ИИ УКРАЇНИ В ЖИТ.:ПИСЯХ. 
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Тимчасом чути голос НеВИННОСТІ!. Се ГОЛОС дн-rИН~"Ir;ї 

крови, вопіючий до Бога про пімсту, :--олос проклону кро

вопийця: "Отвори несытюю Jм-tиную гортань свою, пей 

КрОВЬ, котороЙ ТЬІ жаждешь ... Пси ПРОЛИТЬІЯ слезыl матерей, 
пей ВЬІПлакаННЬІЯ сь ними глаза, смотрtвшіе на лютую 

десницу воиновь, избивающихь нась, агнцевь для твоей 

трапеЗЬІ! Изь крови нашей ТЬІ уготовиль намь порфиру, 

упестриль ее жемчугомь матеРИННЬІХЬ слезь". На голос 

Невинности Ист и н а видає грізний :lасуд вічної MYK~ ти
р.анови. 

Ірод будить ся з просоня j чує страшний біль в тїлї. 

Прикликують лїкаря, а тимчасом страшний смрід розходить 

СЯ від хорого. "Готовьте ему гробовое ложе - говорить 
лїкар, - а сами б-tгите; смрадь оть него смертелень". 

Вс'і покидають Ірода. Тиран умирає в страшних му:-.:ах. 

Ява 16-та: Ірод у пеклї. "О какія муки! - говорить 

Ірод: - горю, горю. Зачtмь я рождался на CBtTb! Про
клять родитель! Проклята мать! Проклять день, чась, 

когда я БЬІЛЬ рожден'Ь! ПРОКЛЯТЬІ ДНИ, чаСЬІ, ГОДЬІ, про
ЖИТЬJе мною! ПРОКЛЯТЬ! вельможи, совtТЬІВавшіе мні> 
убійство! ПРОКЛЯТЬІ ВОИНЬІ, непощадившіе незл06НЬІХЬ 
младенцевь! Но паче BCtXb проклять я терпящій здt,~.> 
муку. Ахь мука великая, мука безконечная, мука во вtки 

ВБКОВЬ! Смотрите на меня ГОРДЬІе н не гордитесь, а то 

будете со мною вь зтой пропасти ! ... " 
Слїдує розмова Смеоти :І Житєм. "ТоржестJ3УЮ 

говорить Смерть - я побtдила, напоила кровью Ви<·).\е

емскую землю. покосила, какь траву ПОДЬ росою, чеТЬJР

наДІlать тыlячьb и, наконеllЬ, поверг ла царя Ирода вь гор

тань !J,ербера! Я властвую наДп чслов-tкомь; я сильна 

и буду облад~ть имь вn ВС'!; вtки. СЯДУ на престолt. 

Возложу вtнець на главу мою ... " 

"Не торжествуй - говори:ї) їіі Житє: ра:шt меня, 

Жизни, HtTb на землt? Не умреть естество человtческое, 
во вtки живо будеТ'Ь! Я сяду на престолt На вtки, 

и возведу Сп собою человtческо~ есте ство. Славой и чеС'Гh~') 

его увtнчаю ... " 

Чоловіче Ест ест в О кланяє ся перед Житє!\! ; {І\!,Т!,: 

вкладає на його вінець. 
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в останній, 18-ій яві (короткіі1) Кр і n ост ь Б о ж і я 
говорить науку про кари ЗЛОДЇЇВ і про нагороди чистим 

серцям, а опісля в епіЛЬОіУ до всіх слухачів звертає ся 

поздоровленє і просьба простити "согрішивш'ихь B'U ді;11-
стві;" (недокладне виконанє). 

МИМО схолястичного настрою сеі драми, годі не при

знати, в порівнаню з творами Симеона Полоцького і1 інших, 
єї авто рови неперечного поетичного таланту. 



ХУ. 

reTI:tft/laH Іван етепановиt.t Мазепа. 

Мазепа родом був шляхтич православної віри. 3 за

хідної України, 'і служив при польськім королю Янї-Казнмирі 
комнатним дворянином. С;е було, мабуть, після того, як 
по біди козаків спонукали Поляків якийсь час шануваТlI 
українську народність і православну віру і в :.!Нак тої 110-

шани допускати поміж дворян королївських (т. єнадворних) 
молодих люди й ШЛЯХОТСЬКОl'о роду З православних Укра
їнцїв. Не дуже мило було тнм людям в польській суспіль

ности, при тодїшнім 11анованю католицького фанати:~му. 

Мазепа дізнав сего. Ровесники і товариші його. дворяни 
католицької віри, глузуючи з його, РО:ідратуваЛI1 ііого так. 

що против одного з них Мазепа в гнїві вииняв ~аблю, 

а вийняти :-\ піхви оружс в королївськім дворі уважали 

переступом, гідним смертної кари. Та король Ян-Казимир 

розсудив, що Мазепа поступив не вмисне, і не покарав 

його а. тілько видалив :-1 двора. Ма:4епа виїхав у добра 

своєї матери на Волинь. Він був молодий, гарний, меткий 

і високо образований. Поруч з майном його матери жив 

у своїм майнї якийсь пан Фальбовський, чоловік пристар

куватий; в його була молода жінка. Познакомивши ся 

в домі сего пана, Мазепа завів зносини :4 його жінкою. 

Слуги. шепнули про се старому чоловікови. Одного ра:іУ, 

виїхавши з дому, пан Фальбовський побачив, як за ним 
їхав його слуга, спитав його і дізнав ся, що слуга везе 

від своєї панї до Мазепи письмо, в к<?трім Фальбовська 

звіщала Мазепу, що, чоловіка нема дома, і запрошувала, 

щоби до неї приїхав. Фальбовський велїв слузї їхати з тим 
письмом до Мазепи, віддати письмо після призначеня. 

взяти відповідь і з тою відповідю приїхати до його на 

дорозї. Сам Фальбовський тут лишив ся, щоби дожидати 
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повороту слуги. За якийсь час вернув Слуга і віддав па

нови відповідь, написану Мазепою до Фальбовської, зві

щаючи їй, що зараз до неї іде. Фальбовський діждав ся 
Мазепи. Як Мазепа зрівняв ся з Фальбовським, кинув ся 

сей на Мазепу, спинив його верхового коня і показав 

йому відповідь до своєї жінки. "Я перший раз іду", -
сказав Мазепа. "Багато разів", спитав Фальбовський свого 
слуги, "був сей пан без мене?" Слуга відповів: "Скілько 
у мене волося на голові". Тодї Фальбовський велів роз
дягнути Мазепу до нага і так привязати на йогож коня 

лицем до хвоста, потім велів дати коневи кілька нагайок 

і кілька разів вистрілити над його ухами. Кінь піГlJав до 

дому чагарами, а вітки сильно били Мазепу по нагій спині. 
Його служба ледви пізнала свого подрапаного і покрі
вавленого пана, як кінь :іанїс ЙОГО на обійстє його матери. 

Після сеї пригоди Мазепа пішов до козаків, служив спершу 

у гетьмана Тетері, а потім у Дорошенка .. Мазепа крім 

польського й українського язика, вмів по-німецьки і по

латинськи, скінчив перше десь-там в польській школі курс 

наук, а що був на свій час доволі образований, то міг 

добити ся гарної кариєри в козацтві. Тут він оженив ся. 

У Дорошенка Мазепа дослужив ся важного уряду Іене

рального писаря і в 1674 р. вислано його на козацьку 

раду в Переяслав, де перед гетьманом лівобічноі Украіни 
Самійловичем предкладав в імени Дорошенка угоду і за

являв бажанє Дорошенка бути в підданьстві у московського 

ГОСУ.l'аря. В кілька місяцїв, як Мазепа із сим справив ся, 
вислав його Дорошенко у Царгород до султана, щоби 

просив помочи в Туреччині, та кошовий отаман Іван Сірко 
піймав Мазепу на дорозї, відобрав у його грамоти Доро

шенка і самого післанця відослав у Москву. Мазепу пОвели 

на слідство в український суд, котрим тодї завідував 

знатний боярин Артамон Сергієвич Матвієв. Мазепа своїми 

доказами в слідстві умів приподобати ся бояринови Матві
єву: заявляв ся особисто прихильним Московщинї, на
магав ся оправдати і успра~едливити перед московською 

управою самого Дорошенка; його припустили до государя 

Олексія Михайловича а відтак випустили з Москви з зазив

ними грамотами до Дорошенка і до чигиринських козаків. 

Мазепа не поїхав до Дорошенка, а лишив ся у гетьмана 
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Самійловича і дістав дозвіл жити на східнім боцї ДНЇПI)а. 
разом з родиною своєю. Недовго опісля втеряв він жін,",у. 

Самійлович поручив Мазепі вихованє дїтии своїх 
а в кілька літ надав йому уряд rенерального осаула, най
важнїйший уряд по гетьманьстві. 

В сім урядї, з порученя Самійловича, їздив Мазепа 
в Москву ще кілька разів і зміркував, що за володїня 
царіВJiИ Софії вся власть була в руках єї любимця r олі
цина, підлестив ся йому і нахилив ЙОГО для себе. І пеl)ед 

ним, як перше перед Матвієвим, мабуть помагало Мазепі 
його вихованє, зручність, приязність 8 поводженю. r олїцин 
і Матвієв оба належали до передових московських людиі·, 
свого часу і були прихильні польсько-українським обичаям 

образованости, якими визначав ся Мазепа. Коли, по не

вдачнім походї кримськім, треба було звалити вину на 

коrо-небудь, r олїцин звалив її на гетьмана Самійловича: 
йому відобрал~ гетьманьство, вислали на Сибір з громадою 

свояків історонників, синови його Г ригорию відрубали 
голову, а Мазепу вибрали гетьманом, найбільше задля 
того, щО T~K хотїло СЯ прихильному до Його r олі:цину. 
Звичайно винують самого Мазепу о те, що він викопав 
яму під Самійловичем і "Готовив загубу чоловікови, котрого 
повинен був уважати своїм добродієм. Ми не знаємо. 

о скілько Мазепа брав участь в коромолах, що готовили 

СЯ против гетьмана Самійловича, і треба вдоволяти ся 
тілько припущенями, тому й не маємо права видава.ти суду 

що ~o сего питаня. 

Уже давно на Вкраїнї вела ся суспільна боротьба між 
"значними'! козаками і черню; до перших' належали за

можні люди, що чванили ся родовим походженєм і від

знакою від широких верств народу j чернь складали прості 

козаки, та до них після загальних симпатий линула вся 

верства поспільства т. є простого народу, що не входив 
у склад козаків, але добивав ся рівности з козаками. Всї 

старшини, орудуючи доходами з дібр, приписаних в Українї 

до урядів, були в' порівнаню бога:гі і конечно лїчили ся 

Ао верстви знаЧЮfХ j тим більше залїчували себе до значних 

і держали ся їх інтересів люди, що відобрали польське 

вихованє і мали, задля свого роду або знаданя, ШЛЯХОТСТ80. 

Гетьман, що прожив молодість у Польщі на дворі поль-
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Cl>I-,()ГО короля, був іменно з таких. Він прилюдно мав 

внести в козацьку суспільність, у котру ВСТУПlШ, сбі 

польсько-шляхотський напрям, против котрого так воро

гувала українська народна верства. Мазепа борзо ·ВИЯВИВ 
свої панські хитрощі і пішов у розлад з народними зма

Г<lНя:\Ш. Се тим б.ільше ДЛЯ його було конечне, що дїлаючи 

в польсько-шляхотськім дусї він однако був приневолений 

так поступати, щоби заслужити собі прихильність москов

ської управи і вдержати ся на добутім гетьманьстві. По 

які;,tсь часї (1696 р.) ті, що бачили з близька стан України, 
доносили в Москву, що Мазепа окружив СЯ Поляками, 

зложив :і них в родї своєї r'вардиї КО\VIпанїиські полки, 

що він поблажає старшинам, що позволив старшинам 

повертати козаків у підданьство і відбирати в їх землї. 

Мазепа перший завів на Вкраїнї паньщину соб то обо

вязкову роботу, в додаток до данини, котру платили па

харі панам, на котрих землях жили. Мазепа строго заборо

нював посполитим людям вступати в козаки і сим стількож 

обурював на себе українську народну верству, скілько 
догоджував поглядам московської управи; Ся бо не хотїла, 

щоби "тяглі" (піддані) люди, котрих силувала управа пла
ТИТlI дачки і відбувати всякі повинности, виступали із 

свого стану і lIереходили в козацтво, що яко стан воєнний 

користувало ся пільгами і привілеями. Як тілько осаД9ВИВ 

СЯ і\;lазепа на гетьманьстві, зараз приближив до себе свою 
РОДІІНУ. З ним було двох племяників, синів Мазепиних 
сестер: Обидовський і ВоЙнаровськиЙ. Мазепина мати, 

черниця Магдалина, стала наставницею київського фльо
ровського монастиря. Московська управа не тілько не 

прнписувала у вину Мазепі ЙОГО поступків, але для біль

шого захисту його особи перед народом післала йому 

полк стрільцїв. "Гетьман", звіщає оден подорожний, що 
проїздив тодї Україну, "стрільцями сильний. без їх му

жики давно би ЙОГО спрятали, та стрільцїв боять ся, тому 

ТО він їм платить, ненастанно кормить і без їх і не по

ступить ся". 

Рахуючи на потужність r олїцина, Мазепа всїми спо
собами намагав СЯ догаджувати йому до тої пори, поки 

Петро в 1689 р.не позбув ся управи Софії і не заслав 

r олїцина на вигнанє. Мазепа підчас переверту, що склав ся 
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в Москві, приїхав случайно в столицю, розуміє ся з на

міром кланяти ся любимцеви, та дізнавши ся, що власть 

перемінила ся, постарав ся чим скорше розірвати звязь 

з давнїйшою управою і нахилити ся до нової. Се йому 
вдало ся. Мазепа просив в управи того, чого московська 

управа і домагала ся на Вкраїні, н. пр. додатку військових 
людий, спису козаків і способів для погамованя народної 

бути. І Петро ви особисто вмів приподобати ся Мазепа. 

Молодий цар полюбив його і з того часу вважав його 

щироприхильним своім слугою. 

За весь час двайцятилїтного гетьман ьства Мазепи 

в У країні проявила ся ненависть до його у підданих, 

і зазначувала ся то тими, ТО іншими змаганями відобрати 
йому гетьманьСТво. Чим довше держав Мазепа гетьманську 

булаву, тим більше привикав нарід український уважати 

його чоловіком польського духа, ворогом закоренїлих ко

зацьких змагань дО РІВНОСТИ і загальної свободи; непри

язнь для Мазепи стала передовсїм виявляти ся, після 

українських навичок, доносами і підступами. В кінцї 1689 р. 
явив ся в Польщі У КОРОЛЯ Яна Собіського український 
чернець Соломон з письмом від Мазепи, в котрім укра

їнський гетьман виявляв польському королеви бажанє 

прилучити Україну знов до Польщі і спонукував знов роз
почати ворогованє з Московщиною. Зараз опісля приїхали 

з Запорожа до тогож короля післанцї і представляли йому, 

щоби ПРИНЯВ Запороже в підданьство Польщі. На щастє 
від одного православного дворака, що жив на королівськім 

дворі, про се й інше дізнав ся московський резидент, Волков, 

що жив у Варшаві, а від Волкова дізнали ся про се і в Москві. 
Король післав Соломона в Україну до гетьмана, без уся
кого письма з устним запевненєм своєі ласки, а тимчасом 

дав тайне порученє львівському православному еписко

пови Йосифови Шумлянському, щоби знїс ся з Мазепою. 
Шумлянський вислав до Мазепи шляхтича Домарацького 
з письмом, і просив щоби гетьман України заявив через 

післанця, на яких услівях бажає вступити в підданьство 

польській державі. Мазепа, діставши письмо Шумлянського, 
вислав шляхтича і письмо ним привезене у Москву; але 

Соломон дізнав СЯ про се заздалегідь і не рішив ся вже 
являти СЯ у гетьмана, а вернув у Варшаву, та щоб, як то 
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кажуть, не вдарити перед Поляками лицем у болото, найняв 

на дорозї в коршмі якогось студента і підмовив його, 

щоби написав йому фальшиве письмо в імени Мазери. 

Переписане на чисто се письмо Соломон сам підписав, 
наслїдуючи характер письма Мазепи і поїхав у Варшаву, 

а нечисту рукопись забув взяти у студента. Склало ся, 

1ЦО поки Соломон доїхав до Варшави, студент виговорив ся 

в коршмі про два талярі, що дістав Їх за свою штуку 

від Соломона, і виявив тайну зібрану там пяному това

риству; його опісля увязнили і привели до короля. Студент 

д() всего признав ся і предложив збережену у його нечисту 

рукопись уложеного в імени Мазепи письма. Коли Соломон 

ПI)ИЙШОВ до короля і подав йому письмо від гетьмана 

Мазепи, король, знав уже про все, велїв закликати сту

дента і довести Соломонови йог() обману. Нечиста рукопись 

була під рукою; годї було випирати ся. Соломон до всего 

признав ся; його посадили у вязницю а потім на домаганє 

московського резидента видали московській управі. В 1691 р. 
його привезли в Москву, відняли йому посьвяченє і під 

давним його сьвітським іменем Семена Дротського вислали 

до гетьмана в Батурин. Там його покарали смертю. 

З усего видно, що сей Соломон був орудєм тайного сто
ронництва, що бажалCl навести підзор на Мазепу в Москві 

і приготовити йому упадок. 

Та коли ще московська управа не мала в своїх руках 

Соломона, а домагала ся його виданя, в Києві підкинено 

безіменне письмо, в котрім остерегали московську управу 

"оть злого и перелестнаго МазеПЬІ". Київський воєвода 

вислав се письмо в Москву, а з Москви післали його 

просто до рук Мазепи з тою заміткою, щоби гетьман 

звістив: чи не може, після своєї догадки, зміркувати, 

хтоб міг уложити се письмо? Мазепа вказав, яко на го

ловних ворогів своїх, на бувшого гадяцького полковника 
Самійловича, на зятя Самійловича, князя Юрия Четвер

тинського, на бувшого переяславського полковника Дми

трашка Райча і на тодїшнього переяславського полковника 

Леонтия Полуботка. На домаганє гетьмана, вивезли від

правленого гадяцького полковника з його майна, що було 

в лебединськім повітї, привезли в Москву, а потім вислали 

в Сибір; там також вислали і Райча; Юрия Четвертин-
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ського З жінкою і тещею переселили в Москву, а Леонти й 

Полуботок втратив полковничий УРЯД. 

В Украінї ПОЯВИВ ся тепер новии, діяльнійшии ворог 

Мазепи і цілого панського сторонництва. ее був канце

.\ярист Петрик, жонатиЙ з небогою f"енерального писаря 

ВnСИЛЯ Кочубея, чоловік запобігливий, горячи й і дїяльний, 
бодай у перших часах. В 1691 р. він утїк на Січ з важними 

письмами, вкраденими з військової канцеляриї і піАбурював 

сїчових козаків разом і проти гетьмана і проти москов

ської власти. Слїдуючого 1692 р. він утік у Крим і писав 
відсїля на Запороже, що наміряв, ·за прикладом Хмель
ницького, привести Кримцїв на Вкраїну, підняти вес укра
Їнськии нарід, вигубити жидів-арендаторів, усїх панів і бо

гатих людий. Вість про таку думку дістала ся на Вкраїну 

зараз і найшла прихильників; удатні люди пустили ся до 
Петрика, хто полем, а хто водою. Мазепа вислав на Запо
ро же козака Горбаченка з подарками тодїшньому кошовому 

Гусакови - вговорювати його, щоби він не допускав За
порожців приставати до Петрика; тимчасом буря готова 

була зірвати 'ся не на Запорожу; а між городовим козац,твом 

в украінських полках. "Ми думали", говорили тоді Українцї, 
.. що по Богданї Хмельницькім християнський нарід не буде 
вже в підданьстві; видимо, що противно тепер бідним 

людям гірше стало, як було за Ляхів. Перше підданих 

держала в себе тілько старшина, а тепер і такі, в котрих 

і батьки ·не мали підданих а їли свій зароблений хлїб, 
силують людий, щоб їм возили сіно і дрова, топили печи 

та чистили стайнї; Москаліж наших людий бють, крадуть 

малих дїтии і відвозять У Москву". Найбільш незноснtlми 
здавали ся для народу "оранди" - продаж горівки, віддана 
в руки жидам, з плаТОIq за то у військовий скарб. Гор
баченко дістав у Січі і потім, з гетманського наказу. привіз 
у Москву договір, заключений Пет риком з кримським 

ханом. З того договору видна була думка в Петрика 
ВИ:-4ВОЛИТИ від чужоземцїв Україну обох сторін Днїпра 
(він нnзвав їі київським і чернигівським князівством), і утво
рити з неї одну державу, під іменем українського князївства. 

Громадянам лишав до волі завести в себе таку управу, 

яка видасть ся їм відповідною. У своїм унїверсалі, звер

ненім найбільш до сїчових козаків, Петрик згадував про 
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варварства, заподїяні колись УI,раїНСЬКОI\lУ наРОДОВІ! По

л'Яками: "ЧІІ не саджаЛIІ вони братів наших на кілє, чи не 

па.\Ио\lІ в IІРОt)уба:\, не об,\lІваЛIІ ВОДОЮ ІІа :'10 1)0 зї, чи Ht: 
СJl.\ували Ko:~aЦbKIIX жінок вар"т" в КИПЯТКУ своїх ДЇ1'IІЙ"? 
Та дорікаЮЧIІ такою лютостlО ОДНШI сусїдам УкраїНІІ, ЩО 

пеt-1ше орудували І,раєм, fkTtJlIK НС лучче відносив ся .1.0 
іНШІІХ сусїдїв: "Ненависні :\юнаРХIІ, посеред І-\ОТР"Х ми 
ЖИЄ мо" , писав .він, "як .\1:>811 люті, naLlt]! свої !--'о:шявши 

хотять нас прог ЛИНУТИ т. Є. вчинити СВОЇМІІ невільниками". 

Він указував, що український нарід, віддаючи неПРlfятелсви 

свої села і городи палити, :іаХIІЩУ<-; собою Московське го

сударство, як стїною, а Москва з вдяки :іа то хоче ВЗЯТИ 

всїх Українцїв у вічну неволю: "ПО:ІВОЛИЛИ нинішньому 
геТЬ:\1аНОВIІ роздавати' стаtJшинам майна, стаРШIІНИ ПО:іапи

сували собі і дїтям своїм У вічне володїнє наших братів 

і ·ті.\ько-що в плуги їх не запрягають, а вже як хотять, 

так і орудують НИМІІ, зовсїм як невільниками своїми: 

Москва для того нашим старшинам ее позволила, щоби 

наші люди "І."аким тяжким підданьством ВТИХОМИРИЛІІ ся 

і замислам їх не ПРОТИВИЛІІ ся. Коли наші люди від таких 

тягарів закріпощають ся, тодї Москва береги СамаРІ! 

і Днїпра обсадить своїми людьми". Очивидно Петрик хотїв 

повторити майже букваЛI>НО історию Богдана Хмельницького. 
Та подїї буквально не повтаряють ся. Хмельницькому 
дїйстно вдало ся ро:шочати своє дїло з Запорожа, а потім 

перенести Його в сторону ГОРОДОВИХ козаків. Петрикови 

же ее нї троха не вдало ся, хоч Петрик пішов тоюж до

рогою. Запорожцї до Його не пристали, крім ватаги за

пеклих горлорі:~ів. В українських селах зворушив ся був 

простий нарід, ПОСПОЛlІта чернь. "Най тілько прийде Петрик 
з Запорожцями", говорили мужики, "ми всї до його при
станемо. повбиваємо старшин і всїх жидів-арендаторів 

і ВСЇХ своїх панів, щоби не було панів на Вкраїнї, а щоб 

усї були козаками". Так мабуть і сталось би, як би з Пе
триком явила ся, як з Хмельницьким, чимала :іапорожська 

сила воєнна, Та Петрик, не нахиливши Запорожцїв, прий

шов на Вкраїну тілько з самими Татарами, тай т'і помагали 
йому не дуже радо. Коли Петрик прибув до пограничних 
городів над рікою Орелю, Татари, що з ним прийшли, 
зачули, що гетьман збирає полки і йде против їх; вони ли-
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ШИJ\И Петрика і ВТЇКJ\И; за ними пішов і П~трик У Кри~; 
а Мазепа так дешево позбувши ся грізної ДJ\Я його бурі. 
дістав з Москви подяку і дорогу соБОJ\Ю шубу, що кошту· 
ваАа 800 руБJ\ЇВ. Петрик ще який ся час непокоїв Мазепу 
своїми підбурюючими унїверсаJ\ами до українського наIЮДУ. 

вказуючи між іншими на оранди яко на найважнїйший 

тягар 'дJ\Я народу. Мазепа, ~4MipKYBaB се і СКJ\икав у Ба· 
туринї раду, ~4авізвав на НЮ, крім ПОJ\ковників, чима.\О 

козаків і міщан і питав: ЧИ можна :'Інести оранди? По 

многих спорах рада ріШИJ\а в видї проби на оден рік 

знести оранди і замінити дохід з їх побором від тих ЛЮДІІЙ, 

що на основі всїм рівно ПРИСJ\УГУIOЧОГО прана стан}'ть 

гнати горівку і удержувати шинки. 

Весною 1694 р. зїхаJ\И ся ~'IHOB на раду 110лкові стар· 
шини і знатні КО:'Іацькі товариші; вони ПРИСУДИJ\И зібрати 

по всіх селах і городах сходини і ІІа них предложити всему 

народови питанє: чи мають бути оранди. чи нї? Таку 
загаJ\ЬНУ раду СКJ\икано по всїм усюдам і нарід ПРИСУДІІВ : 
ЗaдJ\Я доходів лишити Оf}анди ІЮ давному, тому ЩО в останні 

часи, як оранди були знесені і гроші збирано :'1 гора.\ень 
і шинків, повставаJ\И великі суперечки. а у військовім скаl)бі 

показав СЯ в порівнаню :, давнїйшим ВСJ\ІІКИЙ недобір, 
Петрик не був страшний Мазепі; Петрик більше 

чванив СЯ і більше збирав ся дїяти. як дїяв; був у гeТl,Mi1HiI 

ще оден противник, вельми дїя.\ьннЙ і ПОПУЛЯРНИЙ. ворог 
уСіх звязаних панським духом :'1 МазеПИНИ1\! гетманьством. 
Се був пров()дир козаків правобіч Днїпра, Семен Па.\їЙ. 

що мав уряд хвастівського полковника. 

Козацтво правобіч Днїпра занепало і звело ся. коли 
московська управа після упадку Дорошенка наказа.\а пс

реСИJ\КТИ людність на лівий берег. Правобережна У,країна 
остма СЯ пустою і такою мала бути після мирного договору. 

зладженого, між Польщею а Московщиною. Та за кuро.\я 
Яна Собіського повстала у самих Поляків гадка. щоби 

віДНОВIІТ}1 козацтво з тоюж ЦЇJ\Ю. ~, якою, воно первісно 

КОJ\ИСЬ ПОЯВІІJ\О ся: дJ\Я захисту РеЧИ·ПОСПОJ\ИТОЇ від Турків. 
КОРОАЬ, розпочав війну з Туреччиною. і став розсилати 
офіцерів з порученєм, щоби збирми ріжнородних бурлак 

і орrанїзувми з них козаків. Ян Собіський назначив 
в 1683 р. ДJ\я віДНОВJ\ювани)/ козаків також гетьмана. 
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ШЛЯХТИ'13 Куницького. В сего КУНІІЦЬКОГО показало ся 
КОЗСll.!,ькоr-о війс/)ка'Rже до ОСІ)МІІ тисяч. З початком 1684 р. 
козацькі С(ljI,IОВОЛ/}ЦЇ нокарали смертю "вого начальника 

і Iш6рали ДРУІ'ОГО -- l\10ГIІЛУ, та то,й значна часТІ) козаків 

з правого берега Днїпра відойшла під власть Самійловича 

і Могнлз ЩНІНЯВ під свою r't'Thi\IaHCbKY власть не більше 

як дві ти"}{чі .\lОдllі1. МИМО сего н 1685 р. король, добувши 

велику популярність CBot-;ю віденською побідою над Тур

ками, нахилив польс/)кий сойм, IЦОбll ПРlІзнав правим спо

собом ніднову КОЗЩ!.ЬКОГО стану. Та ледво ІМО НОВІІЙ закон 

уложено, а вже R Полїсю і на Волинї ВIІКЛl1кан він заколот 

і нелад. Одні шляхтичі і пани набllрали людий в /,озакн, 

другі жалували ся і ~Рllчал'ИJ що нові козаки заводять бучі 
і IНн,ЦаТІ) панс/)кі майна. В 1686 р. Могили вжt> не було, 

зате ~iaMicц/} ЙОГО появила ся цїла ватага ВСЯКИХ началь

ників віДДЇЛОВIlХ, з назвами ПОЛКОВНlІків. Між ТИМІІ були 

ЛІОАН і1l шляхти і з простого наlЮДУ: а між останнїми був 

білоцерківський полковник Семен Іванович Палїй, родом 

з города, Борзни, л'lВобі'l Дніпра. Спершу він утїк з ІЮДИНИ 

своєї на Запщюже, а потім з натагою сьміливих людиі1 

прийшов :І Запорожа в правобережну Україну, котру від

ступила l\Iосковщина Полякам. МіСl.!ем побиту свого вибрав 

Палїі1 :\1істочко Хвастів. Нечисленна ТОДЇIllНЯ людність пра
в06ережної У1ч)аїНIІ СІІЛЬНО перейняла ся козацьким духом, 

бажала зю'альної КОЗ3/.!,ЬКОЇ во.\ї, ненаВllдїла Поляків і Жидів: 

Палій більше як інші був прихильний сему напрямови 

і тому придбав собі любов народу. Його сердешною думкою 
бу.\о ВИЗВОЛИТІІ правобічну УКі>аїну від ПОЛI)щі і злучити 

її ~i останньою УІіраїною, що була під властю Московщини. 

В тій ЦЇАIl Палїй кілька pa~iiB через Мазепу ззертав ся до 

царя і Пі>ОСИВ Пі>ИНЯТИ його в підданьство. Московська 

управа не хотїла заводити суперечку :~ Польщею і тому 

не потакувала виглядам Палїя. Вона раяла Палїєви спершу 

піти в Запороже. яко в край, що не належав нї до Мос
ковщини, нї до Польщі. а відтіль уже після свого бажаня 

Пі>ИЙТИ в московські займища жити: та Палїєви сего не 
хотїло ся: не сам він особисто бажав служити московському 

цареви. а хотїв віддати під власть царя цїлий той край, 

котрий перше віддав Хмельницький МОСКОВЩИНЇ. Поляки 

якимсь способом успіли спіймати Палїя і всадити під сто-
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рожу в НеМИРОf:'і. Та Палїй скоро визволив ся і прибув 
У свій Хвастів; Т}Т він дізнав ся, що підчас його запертя 
в Немирові київський католицький епископ, покликуючи ся 
на давну приналежність Хвастова до уряду католицького 
епископа, заволодїв сим місточком і навів там своїх ксьондзів. 

ПаліЯ повбивав усїх тих ксьондзів і з того часу був не
примиримим ворогом 1-юля ків. Хвастів став гнїздом утїкачів, 

що приладжували повстанє в цїлій Українї проти польських 

паиів, пристановищем усїх бездомних, бідних і разом не

спокійних; таких збирав около себе Палїй від 1701 р. 

і підбурював їх проти Поляків. Тимчасом над право бе

режними козаками дальше були гетьмани, котрих потвер

джала королівська власть. В перших роках ХУІІІ в. був 

таким гетьманом Самусь; він був другом Палїя і з усїми 
своїми козаками був у неприязних відносинах до Поляків. 

Вони обвістили мужикам вічну свободу від панів; усїх 

мужиків взивали до збруї. Розпочала ся знов на Вкраїнї 

завзята боротьба панів з їх підданими. Шляхта зібрала 

ополченє і потерпіла пораженє. Дня 16 жовтня 1702 р. козаки 
заволодїли Бердичевом і заподїяли там різню між поль
ськими войовниками, шляхтою і жидами; начальники 

ополченя повтїкали. Після сеї події народне повстанє роз

повсюдило ся на Волинї й Поділю. На Волинї його скоро 

ПрИТЛУМИR своєю дїяльностю волинський каштелян Аєдо
ховський, але на Поділю воно не могло так скоро і легко 

улягти ся, - там проводив зворушеним народом сам 

гетьман Самусь. Він узяв твердиню Немирів. Козаки за

мучили там усїх шляхтичів і жидів .. Палїй в тім самім часї 
заволодїв Білою-Церквою. Повстанє над берегами Бога 
і Днїстра росло на страх Полякам. Палено оселї панські, 
нищено їх майна; де тілько стрітили Поляка або жида -
зараз мучили на смерть; міщани й селяни творили ватаги. 

називаючи себе козаками, а в своїх отаманів - полко

вниками. Поляки й жиди втїкали юрбою; найшли ся й такі 
шляхтичі, що приставали до козаків і разом з ними ста

вали ворогами своїх братів. Польща була тодї зайнята 
віиною із Швециєю: трудно їй було скупити свої сили, 

L.Цоби усунути нелад. Поляки стали просиrи царя Петра, 
щоби помагав приборкати У"раїнцїв, і Петро казав післати 
від себе напоминаючу грамоту до Самуся і Палїя. Грамоти 
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сї не зробили впливу; Самусь і Палїй замічали московській 

управі, що не козаки а Поляки подали перші повід до не

лад}, тому що польські пани вельми гноблять своїх укра

їнських підданих. Тодїшнїй великий коронний гетьман 

Єроним Любомирський став раяти панам, щоби брали ся 
МИРН6fХ способів і зложили комісию, котраб вислухала жа

лоби козаків і щоби вдоволили тому, що покаже ся спра

ведливим. Та багато інших панів хотїло навпаки крутих 
способі а для згнобленя народного бунту: вони раяли 

~адля недостачі готових польських сил удати ся о поміч 

до кримського хана. На самого Любомирського кинули 

були підзор о зраду за його миролюбні ради. Дїло скін

чило ся тим, що начальником війська, котре мало погаму

вати народне зворушснє, назначили замісць Любомирського 

польного гетьмана Сїнявського, котрий все коромолував 

против йому. Сей проводир зібрав двірські віддїли всяких 
панів і прилучив ЇХ до польського війська, що загалом 

було в його тодї невелике. Козаки, надїявши лиха панам 

і жидам через 1702 рік, РОЗlИшли ся на зиму домів і не 

могли скоро зібрати ся: віддїльні їх ватаги розсїяно без 

труду; Самуся розбили вНемирові; він втеряв сю твер
диню і втїк. Товариш Самуся, полковник Абазин, завзято 
відбивав ся від Поляків в Ладижинї, але ЙОl'О спіймали 

і посадили на кіл. цrле Поділє скоро приборкали ; всїх 
полонених з оружем .саджали на кіл; уt:ї місточка і села, 

що Полякам супротивляли ся, нищили до нащада ; людий 
різали до ноги. Се нагнало такого страху іншим україн

ським Подолянам, що вони стали втїкати із свого краю: 

хто втїкав у Молдавщину, а хто до Палїя на Вкраїну. 

Почав ся опісля суд панів над непокірними підданими; 

тих, що мали участь в повстаню, показало ся до дванай

цять тисяч, але тих, котрих могли підозрівати о участь, 

було в пятеро або шестеро більше. За порадою Осипа 

Потоцького, київського воєводи, кождому З таких підо
зріних відрізували ухо. Деякі пани, користуючи ся своїм 
правом судити підданих, самі карали їх смертю, але були 

й такі пани, що самі захищали своїх мужиків перед CY~OM 
управи, не допускали до слїдства і говорили на . уневин
ненє своїх мужиків, що їх втягнули у ворохобню інші 

МУЖИf(И через обману: населенє в українських землях, 

18 М. Костомарів «Істория України» 
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підвладних Польщі, було тоді невелике і тому то пани 
ЦЇЮІЛИ робочу силу. Сам Сїнявський покарав кількох смертю 
і оповістив помилованє для всїх, що на його зазив вернуть 

у свої домівки і по давному будуть слухати законних панів 

своїх. Втихомиривши нарід на Поділю, відійшов Сїнявський 

:і військом своїм у Польщу, але дух. ворохобнї не був 

:іразу зовсїм пригашений ; Самусь держав ся ще в Богу
славі, хоч був уже для Поляків не дуже небезпечний, тому 

щn невдачними своїми дїлами і сумним виходом своєї бо

ротьби з Поляками втеряв популярність у народї; за то 

Палїй, що укріпив ся в Білій-Церкві і крім того володів 

цїлим київським Полїсєм (північною частиною нинїшньої 
КІІЇВСЬКОЇ rубернїї), став тепер справдешним проводи рем 

народу. І Поляки і московський государ з підмогою Мазепи 

звертали ся до його і домагали ся, щоби віддав Пnлякам 
Білу-Церкву; Палїй вимавляв ся ріжними причинами, а між 

тим усе докучав Московщинї просьбами. щоби прийняла 

його в підданьство. Са" Мазепа дораджував цареви, щоби 
прийняв Палїя. Та Петро не хотїв задирати ся з Польщею, 
бо потребував підмоги ABrycTa проти Шведів, і дальше 

домагав ся, щоби Палїй видав Білу-Церкву Полякам. 

Палії-і упер ся. 

Тодї Мазепа :і царського наказу виступив на праву 

сторону Днїпра, як би йшов проти Шведів, і зачав закли

кати козацьких начальників. Прийшов до його Самусь 

і ПОЛОЖИВ перед ним свої гетьманські знамена. Явив ся 

і Палїй, та надїяв ся, що тепер на останку московський 

цар прийме його в підданьство і сповнить ся давне його 

бажане. Мазепа :іадержав Палїя в своїм таборі на погляд 

по приятельськи, а тимчасом зносив ся з r оловиним і за
питував, що зробити з Палїєм, котрий, як доносив Мазепа, 

підчас побиту в гетьманському таборі ненастанно пиячив. 

r оловин казав раяти Палїєви, щоби їхав у Москву, а коли 
він буде відмагати ся, то дізнати ся, - чи не є віи при

хильний ворогам Московщини, а як будуть докази такої 

прихильности, тодї його увязнити. Сьвідки на Палїя зараз 
знайшли ся: якийся хвастівський жид сьвідчив, що Палїй 
зносив ся з гетьманом Любомирським, що став "tOAi по 
сторонї Карла ХІІ, і Любомирський обіцяв Палїєви при
слати гроші від шведського короля. Сьвідоцтво орандаря-
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Жllда ПОТВt:РДIIВ сьвященик Гриць Корасевич. Мазепа, 
постоявши кі.\ьканаЙljЯТЬ дНЇВ табором у місточку Паволочі, 
3 кінцем липця 1704 І). перейшов У Бердичів і там запросив 
до С't.>бе Г1а.\їя, підпоїв його і потім в~лїв закувати і вl!

С.\аТII в БаТУРIІН. де сторожа видала Палїя ра:юм з Аого 

паССI)бом MOCKOBCbКlIM В.\астям. З царського наказу вислали 
Його на вічне вигнан€ в ЄнїсеЙск. 

Так у :Ілагодї :1 московською управою розправляв ся 
Мазепа :1 наРОДНI!МИ ЖlІвлаМIІ на Українї, неприязними 

по.\ьсько-шляхотськом)" напрямови. Московський цар щораз 

ласкавійший був для МазеПІ! і вважав його одиноким 

ЗПО:\1іж усїх бувших ук~)аїнських гетьманів. на котрого 

СЬ:\lі.\о могла спустити ся московська управа. Підчас до

буваня Азова Ма:lепа :Іахищав над Коломаком московські 

границї від Татар. а пятьнайцять тисяч його козаків під 

начальством чеРНllгівського ПОЛКОВНlІка Лизогуба визна
ча.\И ся під Азовом. За се найбільш з усіх винагородив 

цаl) самого Мазепу. Ще в 1696 р., після овлади Азова, цар 
бачив ся :1 їм у полковім городі слободських полків 

Острогожську і дістав від його в подарку турецьку шаблю 

з дорогоцїнною оправою і щит на золотім ланцюгу, а за 

те гетьманови дарував шовкові материї і соболеві футра. 

В 1700 р. государ настановив' Мазепу лицарем основаного 
ордt:ру Андрея Первозванного. В 1703 р. Петро дарував 

йому КРУПИЦЬКУ волость В Сївському повітї. В шведській 
війнї брали участь козаки без Мазепи. під проводом інших 
начальників. а царську вдяку :Іа їх дїла дістав український 

гетьман. Щоби більше ласки придбати собі в государя, 

Мазепа у своїх доносах заодно жалував ся на несупокійний 

дух підвласних йому Українцїв. а найбільш коренив Запо

рожцїв. В однім тілько розходив ся гетьман з царем: 
гетьман бе:1 перестану вважав можливим. і хосенним по

вернути в підданьство Московщини відступлену Польщі 

правобічну Україну; - Петро не піддавав ся таким радам, 

не хотїв задирати ся з Польщею, але не сердив ся і на 

Мазепу за його ради. бо був певний, що гетьман дає їх 
з прихильности московській справі. В 1705 і 1706 р. Ма
зепа ходив з військом у польські займища, не вдїяв там 

нїчого важного, але мав ще важний случай нахилити до себе 

царя і подарував йому 1000 коний, імен но під той час 
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КОАИ Петро потребував їХ ДJ\Я війська. В 1707 р. цар веАЇВ 

Мазепі вернути з Польщі. . 
Трудно БУАО кому-небудь обурити царя проти Аюби~ 

мого гетьмана. ПіСАЯ закореНЇАОГО в Українцїв похопу 
до доносів, багато БУАО таких, що бажаАИ приготовити 

Мазепі дорогу до Многогрішного і СаміЙАовича .. Та з бо
язни за ВАасну ГОАОВУ мало БУАО скорих, щоби СУНУАИ ся 

з доносом до царя, котрий так вірив гетьманови. 1699 р. 

задумав був бунчучний товариш ДаНИАО ?'абіАа, опира

ючи ся на захистї боярина Бориса Петровича Шереметєва, 

явити ~я в Москву, щоби обжаАувати Мазепу о таЙні 
зносини з ханом; ~права скіНЧИАа ся тим, що доносчика 

самого ВИСАали в Батурин ДО Мазепи: там 3абіАУ віддаАИ 
r"енеральному судови і він на тортурах виявив, що говорив 

про гетьманську зра~у по пяному без РОЗУМУ і памяти. 

Його засудили на смерть, але Мазепа дарував йому житє 
і замінив смертну кару тяжкою досмертною вязницею .. 
В 1705 р. Мазепа мав САучай показати Петрови неперечний 
доказ своєї вірности. Вибраний КаРАОМ ХІІ. на польського 
короля Станислав Лєщинський стрібував вислати до Ма:1СПИ 
якогось Вольського зпідмовою - щоби гетьмана нахилити 
на свою сторону. Та Мазепа прислав письмо Станислава 

ДО царя' і жалував ся, що вороги обижають ЙОГО, вважа

ючи ~ідібtlим ДО зради свого государя. Після сеї події ще 
труднїйше було кому-небудь відважити ся на ДОНОС, поки 
в 1707 р. найшов ся новий доносчик на Мазепу; ее був 
оден :і членів генеральної старшини, генеральний судя 

Василь Леонтиєвич Кочубей. 
Між гетьманом і Кочубеєм була родинна неприязнь. 

у Кочубея було дві дочки: одна - Анна, ,!lO вийшла за 
Ма~іепиного небожа Обидовського і рано овдовіла. друга 
-- Мотря. Мазепина хрещениця. Мазепа, яко вдовець, 
загадав засватати Мотрю. Родителї супротивили ся такому 
"одружу. на котре не могли нїяк позволити після цepKO~ 
вних установ. Мати Мотринина, жінка гордовита і сварлива, 
стала опісля обходити ся строго із своєю дочкою і довела 
її до сего, що ій не стало терпеливости жити в родитель

сь)(ому домі, в Батуринї, де єї отець яко r"енеральний судя 

повинен був. без перестану проживати. Мотря втікала до 
геТЬ:\-lана. Мазепа не бажаючи соромити дівчини, віДОСАав 
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ії назад родителям, хоч писав їй потім: "Нїкого я ще на 

сьвіті так не любив, як вас, і для мене булоб се щаствм: 
і втїхою, колиб ви приіхали і жили в мене; але я роздумав, 

якиi:t конець може з того вийти, іменно при такій злісности 

вашої ріднї: прийшлоб від Церкви неблагословенє, щоби 

разом не жити і деб я вас тоді дїв. Менї було вас жаль, 
щоби ви опісля на мене не плакали". ААе положенє :;Ja
верненої в родительський дім Мотрі стало ще гірше: мати 
мучила 11 жорстоким поводженвм; отець під сильним 

впливом жінки поступав у всім так, як во .. а хотіла: Ро
дителї Мотрининї жалували ся перед своіми знакомими, 

що гетьман оманив їх дочку і обезславив іх родину. МотР.я· 
Tai:tHo переписувала ся з Мазепою, жалувала ся на матїр, 

називаючи її мучителькою. Мазепа Ііотїтиав ЇЇ, впевняв 
у CBOЇi:t любови, але раяв Їi:t в крайному случаю іти в мо

настир. Кочубей писав Мазепі докори, а Мазепа відповідав 

йому: "Ти згадуєш про якиi:tсь блуд; я не знаю і не ро
зумію нічого; сам ти видно блудиш, слухаючи своєї гор

ДОВИТОЇ,лепетливої ЖІНКИ, котру, як бачу, не вмієш 
погамувати. Справедлива народна приповідка: '"Де голова 
блудить, там хвіст рядить". Жінка твоя, а не хто інший 
є причиною твоєї домашньоі печали. Сьвята Варвара втікала 
від свого батька, та i:t не в гетьманський дім, а до па

стухів у камінні щелини". 

З намови своєі жінки Кочубей г лядїв нагоди тим або 

іншим способом. заподіяти гетьманови лихо і прийшов 

на думку: уложити донос і обжалувати гетьмана о зраду. 

Спершу посередником для поданя доносу вибрав якогось 
московського черця із Сівска, що вештав ся за милости
нею поВкраїнї}ЙОГО прийняв Кочубей у Батурині, накормив, 
обдарував, а він . вислухав від Кочубея і від його жінки 
жалобу про ее, як гетьма.. запросивши до себе в· гості 
дочку Кочубея, свою хреще .. ицю·, .. асилував ії. Коли • сей 
чернець відвідав у друге Кочубеїв, во"и .. асамперед казали 
черцеви цілувати хрест .. а те, що збереже в тай .. і ее, що 
вчув від їх, потім КочубеЙ' сказав: "Гетьма .. хоче відпасти 
від Москви і пристати до Ляхів; іди в Москву і до .. еси 
про се бояри"ови МусиНу-Пушки"у". Чернець випов"ив 
поруче .. є. Черця вислухали в Преображе"ському суді, але 
нїякої справи про зраду украі .. ського reTbMaJl8 .. е зачи .. али. 
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Минуло кілька місяцїв. Кочубеї, вбачаючи, що проба не 

вдала ся, стали глядїти інших доріг: вони порозуміли ся 

із свояком Кочубея, Іскрою, що був колись полковником 

полтавським. Не рішаючи ся сам розпочинати дїла, Іскра 

услужив Кочубеєви тим тілько, що вислав полтавсь!<ого 
попа Спаської церкви, Івана Сьвятайла, до свого приятеля, 
ахтирського полковника Хведора Осипова, щоби просив 
з їм побачити ся у важній государевій справі. Ахтирський 

полковник зїхав ся з Іскрою в своїй пасїцї. "Я чув від 
Кочубея - сказав йому Іскра - що Мазепа злучив ся 
з Лєщинським і наміряє зрадити царя а навіть гадає на

ставати на житє государя, думаючи, що цар приїде до його 

в Батурин". 

Ахтирський полковник звістив про се київського 

воєводу і зараз вислав у Москву письма від себе про 

вгадувану зраду гетьмана, між іншими письмо до царевича 

Олексїя. Цар дізнав ся про все lО-го марця 1708 і в письмі 

власноручнім до Мазепи звістив про все гетьмана, сам 

впевняв, що нїчому не вірить, уважає все, що чув, твором 

неприязної коромоли і підозрівав миргородського полков

ника Апостола, котрий, як цареви було звісно, непри

хильний був для гетьмана. Цар завчасу раяв гетьманови 

спіймати і закувати своїх ворогів. Тимчасом сам Кочубей, 

за радою попа .СьвятаЙла, вислав у Москву до царевича 

ще оден донос з вихрестом Янценком. Сей донос віддали 
в руки государя. Але й сему доносови Петро не повірив 

і знов звістив гетьмана. Тодї гетьман просив царя через 

канцлєра r оловкина, щоби велїв увязнити доносчиків. 
прислати їх у Київ, щоби судити їх в очах українського 

народу. Цар на се згодив ся. Кочубей був у своїх добрах 
в Дика"цї, коло Полтави. Гетьман вислав там козаків 
увязнити його й Іскру. Але Кочубей та Іскра дізнали ся 

про ее заздалегідь, втікли в ахтирський полк і сховали ся 

в місточку Красний-Кут під захист ахтирського полковника. 

Гетьман. ~вістив про се канцлера r оловкина, а r оловкин 
вислав капітана Дубянського, щоби виг лядїв Кочубея. 
Іскру й Осипова, подякував їм в імени царськім за вірність 
і завізвав їх, щоби для обясненя поїхали в Смоленьск, 
надїючись царської ласки і нагороди. В тім самім часі 

Петро відсилав до Мазепи його rенерального осаула Ско-
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РОІШДСЬКОГО і обіцяв гетьманови, що доносчикам, яко кле

ветникам, не дасть віри і вони відберуть пригідну кару. 

ДонасчltКИ ~іавірили r оловкину і поїхали, З Кочубеєм 
і klЧЮЮ удав ся ахтирський полковник Хведір Осипів, 

піп Сьвятаіlло, сотник Петро Кованько, небіж Іскри, двох 

писарів і вісїм слуг Кочубея й Іскри. З Білгорода прова

дилu Їх чщ:ленн~ товариство, але так, щоб їм не видавало ся, 

llJ.O ІЮНІ! їдуть під сторожею. Аня 18 цьвітня 1708 р. при

були ВОНI1 У 8итебск, де знаходила ся головна кватира 

государева. 

На другий день після приїзду доносчиків стали їх 

випитувати царські МІНІСТРИ. Насамперед випитували 

аХТIlРСЬКОГО полковника Осипова. Він тілько переказував се, 

І.ЦО йому оповідали, і не міг сказати нічого важного і но

вого до сеї справи. Опісля приступили до Кочубея і сей 

подав на письмі ЗЗ статГ) доносу про всякі признаки, 

котрі, після думки доносчика, доказували зраду гетьмана 

Ма~it~ПИ : 

1) в 1706 р., в Миньску говорив йому гетьман на самоті, 
що княгиня Дольська, мати Вишневецьких, родичка Ста

нислава Лєщинського, впевняла його, що !<ороль Станислав 
бажає настановити Мазепу чернигівським князем і дарувати 

~~апорожському війську бажану волю. 

2) В тім же роцї Мазепа погано відзивав ся про 

гетьмана пального литовського OriHcbKorO, що держав ся 
СТОРОНІ! московського государя. 

3) Учувши, ЩО король ABrycT покинув По.\ьщу і по

Їхав у САксонїю до шведського короля, Мазепа сказав: 
"От чого бояли ся, того не злякали ся". 

4) В 1707 р. почувши, що коло Пропійска побите 

царське військо, гетьман, стріти в ся на дорозі з Кочубеєм, 

питав його "тихимь гласомь": чи справедлива се відомість? 
5) В тім же році в себе в Батурині, за обідом, сказав, 

що .Аістав вість про пораженє царського війська і потім 

сьміяв ся і говорив: "Судя плаче про се, але в його 
слеЗIІ текуть" (!), опісля пив за здоровлє княгині Аольської. 

І) Ми <:КОРОТИЛИ іх у Авайцять шість, позаяк останні відно
сять ся після змис.лу АО ріжинх тут ВИ.\Ожених, ЧИСЛОМ Авайцять 
щість. 
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6) В тиждень потім гетьман звіl,цав Кочубея. ЩО від 

певних людий чув, неначеб то шведський король хотїн 

іти на Москву і настановити там іншого государя. а на 

'Київ піде король Станислав; Мазепа сказав Прl! ті:\-І: 

"Япросив у царя війська для захисту Києва й Україн!! 
а він відмовив, і нам доведе ся мимоволї пристати до ко

роля Станислава". 

7) Дня 17-го мая тогож року я просив дозволу від

дати свою дочку за сина Чуйкевича, щоби слїдуючої недїлї 

справити весїлє, а Мазепа сказав: "Як злучи!\1О ся :і Ля
хами, тодї для твоєї дочки найде ся жених знатний ШЛЯХТИ4. 

тому ЩО хоч би ми добровільно Ляхам не піддали ся, то 

вони нас завоюють". І ми з ЧуйкеВИ4ем на другий день 

потім рішили скоро звіН4ати наших дїтиИ. 

8) Дня 28-го мая сербський епископ Рувим говорив, 

що гетьман журив ся і жалував ся, що государ обтяжає 

його домяганєм, щоби доставив йому коний. 

9) Дня 29-го мая гетьман запросив недавно звінчану 
мою дочку в Гончарів ку хрестити з ним ДЇВ4ИНУ жидівку 

і за обідом сказав і'й: "Москва Х04е взяти в тяжку неволю 

цїлу Україну". 

10) Оден канцелярист писав записку, ЩО в Києві єзуіт 
ксьондз Заленський говорив йому й іншим: "Ви, панове 
козаки, не бійте ся Шведі~, котрі не на вас готовлять ся, 

а на Москву. Нїхто не знає, де огонь криє ся і тлїє, а всї 

дізнають ся тодї, як вибухне пожар; тілько сей пожар не 

скоро погасне". Мазепа в Києві веселив ся, гуляв при 

музиках разом з полковниками і всїх заО)ф.чував до ве

селости, а на другий день післав козака з гетьманськими 

письмами до ксьондза Заленського. Чогоб то йому зно

сити ся письменно з тим ксьондзом, колиб він не мав 

злого наміру? 

11) Писар полтавський говорив свому небожови. що 

в Печерському монастирі він приходив до гетьмана, а у ,геть
мана були зачинені двері і гетьманський слуга сказав.: 

"Гетьман з полковниками читає гадяцький договір гетьмана 
з Поляками". 

12) В груднї 1707 приїздив у Батурин Кикин і Мазепа 
зібрав около 300 людий узброєних компанїЙцїв. Мабуть 
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він ее вдїяв почувши, що за КИКИНИМ хоче приїхати'В Ба

турин сам цар і Мазепа наміряв боронити ся і відстрілю

вати ся від царя. 

13) На Різдво приїздив до гетьмана в Батурин ксьо.ндз 
3аленський, і гетьманський писар Орлик проводив його 

тайно в гетманський хутір біля села Бахмача, а ксьондз 

нічю приїздив бачити· ся з Ма".епою в Гuнчарівку. 
14) Мазепа говорив, що хто би із старшин або пол

ковників не пристав до Його; того він засадить у вязницю 

на смерть без усякого помилуваня: видно з того, що він 

має намір відорвати ся від царя і прилучити ся до Ста

нислава. 

15) Є в Полтаві козак Кондаченко; гетьман багато 
разів посилав його до ріжниХ: кримських султанів і до 

самого хана з устними порученями. Видно, що се чинив 
длятого, щоби з часом мати Татар. для своєї підмоги. 
І другого чоловіка, Биєвського, посилав Мазепа в' Крим 

ДО білгородських Татар, та незвісно за чим. 
16) Одного разу, коли був у моїм домі і ·підгуляв, 

почав я пити за Його здоровлє, а Мазепа зітхнув і сказав: 
що :\1енї за втїха, коли я жию не маючи нїякої поруки 

своєї ненарушимости і жду як віл обуха? - Потім обернув 
ся до моєї жінки і став хвалити зрадників Виговського 
і Брюховецького: ... Вони - говорив він - хотїли вибити 

СЯ з неволї, та злі люди їх до того не допустили, і ми 

хотїлиб дальше дбати про свою ненарушимість і волю, та 

ще способів до того не маємо, а найбільше ще в наших 

нема згоди; от я і до твого чоловіка багато разів говорив 

про се, як би нам в будучинї обезпечити і себе і тих, ІЦО 

після нас будуть жити, а чоловік твій мовчить, нї:яким 

словом менї не поможе·: і від НЇкого не маю помочи і нї
кому не можу звірити ся". 

17) Одного разу гетьман говорив полковникам так: 
.,Може бути, ви думаєте, що я загадую передати гетьмань

ство Войнаровському; я сего не бажаю; вільно вам буде 

вибирати собі гетьманом кого схочете, а Войнаровський 
і без того в своїм вітцївськім домі може проживати j яж 
вам готов і тепер відступити гетьманський уряд". Йому 
на то сказали: .,Не дай Боже, щоби ми сего бажали". 

Тодї він повторив: Коли між вами є хтонебудь такий, що 
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міг би свою вітчину захищати, я тому уступлю; колиж ви 
на менї хочете лишити сей тягар, то звольте мене слухати 
і глядїти на мій привід: я вже пробував ханської дружби; 
мені був прихильний бувший хан Казин-Гирій; але Його 
покинули; а теперішній зразу приязно відповідав на i\lОЇ 

письма, та опісля посилав я в Крим c~oгo посла, але не 

діставав вже ніякої надїі відтіля; здає ся, треба діло наше 

починати з іншого боку і доведе ся, умовивши ся і поста

новивши свій намір, брати ся за шаблї". 

18) Мазепа держить при собі слуг ляцького роду 
і вживає їх до посилок без указу царського, а ее не го

дилось би. 

19) Государ боронив виводити людий з лївого боку 
на правиЙ, а гетьман указу не сповняє. 3 усїх городів 

і сїл люди переселяють ся на правий бік, і мати гетьмана, 

покіЙна ігуменя, переселила багато людиЙ на слободи, що 

вона оснувала на другім боці Днїпра"; тому люди лівобіч 

Днїпра приневолені з більшим против давного накладом, 

кормити кінні і піші полки і думають також переЙти в 3а

дніпряньщину. 

20) На Коломацькій раді постановлено, щоби Українці 
Й Москалі спорідняли ся, а гетьман до сего не допускає 

а Українцї і Москалі щораз біJ\ьше від себе віддалені 
і чужі. 

21) Усї городи украінські не укріплені і самий Батурин 

20 літ стоїть без поправки. Люди кажуть, що так робить 
ся в тій цїли, щоби городи не змогли захищати ся. 

22) Гетьман остерегає Запорожців, що цар хоче їх 

знищити, а коли прийшла вість, що Запорожці разом 
з Татарами збирають ся I1ти на слободські полки, Мазепа 

сказав тоді: "Най би сі ледащицї робили то, що збирають 
ся робити, а то вони тілько дратують!" 

23) Одна близька Мазепі особа висловила ся про 
Татар: "Сих людий скоро нам буде треба". 

24) Львівський міщанин Русинович говорив, що возив 
до Мазепи письма від ріжних польських панів. Той же 
Русинович розповідав, що польськиЙ коронний гетьман 
Сінявський поручив 110МУ сказати Мазепі, що государ не 
вдержить ся проти Шведів, а козаки, як будуть з ним 



- 473-

одностайне, то згинуть, а як будуть за Поляками, то ли

шать ся в цїлости при своїх вільностях. "Я, - говорив 

Русинович - передав се гетьманови, а гетьман відповів: 
щоби тілько Бог дав менї си.ll и і здоровлє, котре ослабло; 
я прихильний панам Полякам; яб не був шляхтичом і сином 

коронної землї, як би не бажав добра польській кОронї. 

Виджу, що цар обидив Польщу, але й Україну він вельми 
обтяжив; сам я не знаю, що чинити з собою; як до чого 

прийде, не зможу вдержати козаків, коли вони забажають 

денебудь прихилитись". Той сам Русинович говорив, що 
приїзжав у Київ міняти гроші міщанин львівський r ордон, 
шведський партизан, і Мазепа велїв йому видати з вій
ськової скарбони в розміну 20.000 р. Русинович говорив, 

що всї Ляхи люблять гетьмана Мазепу і КОj'\И в Люблинї 
був вибір короля, то Сїнявський Й інші пани давали свої 
голоси, мабуть в надії, що Мазепа підможе грішми Річ

Посполиту. На останку пан Яблоновський, що перейшов 
на шведську сторону, часто говорив: "Ми надїємо ся на 
ВкраїНу, тому що там є шляхта, наші брати". 

25) Гетьман орудує самовільно військовим скарбом, 
бере, скілько хоче, і дарує, кому хоче. Булоб доволї з його 

десять городів гадя'цького полку, з котрих ідуть йому всї 
доходи, крім того він орудує волостями і значними селами, 

а він бере собі значно більші доходи з порукавичних 

і орендових і тому орендарі стали продавати дорожше 
горівку. Перше, бувало, полковників вибирали вільними 
голосами, а тепер гетьман за полковничі місця бере хабарі. 
Вмер київський полковник Солонина, лишивши внуків і не
божів. Гетьман від;брав у їх села і віддав своїй матері 

і по смерти rенерального обозного Борковського, Мазепа 
підняв у його жінки і в малолїтних дїтий майно і присвоУв 

собі. 

26) На останку Кочубей предложив українську думу, 
котру зложив Мазепа; Кочубей дістав її від ЯI(ОГОСЬ архі
мандрита, лїт десять тому назад. Дума ся після заяви 

Кочубея доказувала непостійність гетьмана у вірности 
цареви . 

. З тих точок ясно можна бачити, що Кочубей явив ся 
без усяких правничих доказів і донос ~oгo безпристрастним 

людям не міг видати ся зовсім основним. Не дивно, що 
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після таких сьвідоцтв узяли Кочубея 1 иого товаришів під 
сторожу а 21~гo цьвітня повели на тортури. 

Іскру питали: чи не був донос з намови неприятель

ської? Іскра визнав, що неприятельської намови не було 
і він не знає про ніяку зраду гетьмана, а намовляв його 

подавати донос Кочубей через два роки, а коли Іскра 

вговорював Кочубея, щоби відступив від свого наміру, 

то Кочубей відповів, що готов умерти, тілько щоби обжа

лувати Мазепу. Іскрі дали десять кнутів. Потім взяли на 
тортури Кочубея а він не дожидаю~и му к сказав: "Я на 
гетьмана написав донос, допустив ся ложи із злости, на

діючи ся, що мені повірять без дальшого слідства; і на 

всіх осіб, про котрих писав у доносах, писав неправду". 

Йому дали 5 кнутів. 
Іскру ще раз взяли на тортури і дали 8 кнутів. Він 

ще раз висказав, що не знає про гетьмана нічого, крім 

віjJНОСТИ цареви. 

Сотника Кованька переслухували на тортурах два 
рази; на його Кочубей у своїм доносі покликував ся яко 
на сьвідка в справах ксьондза Заленського. Кованько ви

сказав, що Кочубей навчав його й обіцював царську ласку. 
а сам він, Кованько, нічого не знає про зраду гетьмана. 

Цьвітня 27-І"0 Кочубей написав письмо до царя і ви
ложив у своім письмі справдешню причину своєї злости 

до Мазепи. Тут Кочубей розповів про се, що Мазепа після 
невдачного . сватаня до Йог',) дочки, пірвав П нічю тайно. 

а потім вернув ії родителям з r ригориєм Аненковим і велів 

Кочубеєви такі слова переказати: "Не тілько дочку твою 
може' гетьман силою взяти, але й жінку тобі може відо
брати". Опісля Мазеші зводив дочку Кочубея письмами. 
і чародійським дійством довів гі до божевільности : "t:oкe 
дщери моей возбі;ситися и бі;гати, на отца и мать пле

вати". Кочубей предложив жмуток писем Мазепи до Мо
три ни. 

Піп Сьвятайло, що писав донос, і тепер на тортурах 
висловив, що робив з приказу Кочубея, а сам нїчого не 

знає про Мазепу. 

Дня ЗО-го цьвітня. після царського указу, всіх до

носчиків перевели під сильною сторожею в Смоленьск 
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вс>Хіли Дt'I)жаТІІ їх R оковах а не позваляли сходитись між 

собою, а.'1:' 28. мая знов Вl:'лїли Їх IIfНIВ I:'С1'l І У Вите6ск . 
. Тодї Кочубея~~нов узяли на ТОРТУРИ і ВllПllтува.\и: 

ЧИ не було до його якоїнебудь посилки від ІUведів .. По
ляків сторонництва ЛЄЩИНСІ,КОГО, 3аПОРQЖЦЇВ або Крим

ських Татар 7 ЙО:\ІУ дали Трll КНУТІІ j Кочу6t'IЇ вимовив, ЩО 
нїчого не ~шає, нї ~i КІНІ не мав ради j всІ:' він проти Ма

аеПIІ вдїяв і:і СВОЄЇ. :4ЛОС1"l1, IсКі)і Aaj~1I на тщ)турах 6 кнутів 
і ДОПlІтували про те самІ:': Іскра як lIопередно ЗЮІВИВ, ЩО 
від нїкого крім Кочубея не чув нїчого лихого про Мазепу, 

Такі самі питаня :4адава.\І1 Сьвятайлови і Кованьковн; 
першому дали 20, Д~YГOMY 14 кнутів, Зберіг ся переказ .. 
що переходив іІ уст до уст, ЩО КОЛИ сотник і піп нер.\:'

б}'ли ТОРТУРІІ та лежа.,ш на пшvщстї під РОГОЖИНОЮ. сотник 

CKa:~aB ДО попа: "Що. отче, солодкиі1 r;н)сковськиіі кн}'т, 
'ІІІ нІ:' купитиб ЙОГО до дому жінкам на гостинець 7" МабуТІ, 
еін натякав на жінку Кочубея. котра вела перед R ЦIЛНl 

cїїl справі. Сьвятайло відповів: .. О, щоб тебе. Петре ... чи 
мало тобі спину списали?" 

На закінченє переслухували Ко~у6ея й Іскру про іх 

мапно. Кочубей оповів про всї гроші, що· мав •. про довги 
на і)іЖНIІХ людях, коний і худобу в своїх добрах. 

Цар велів Кочубея іі Іскру перевести до Мазепи 
~ укаратн обох смертю перед усім ЗаПОРОЖСЬКl1М військом. 
попа Сьвятайла і присланого перше від Кочубея з доносом 
черця заперти в Соловецький монастир. аС9тника Кованька. 
пис.арів і слуг Кочубея іІ Іскри вислати в Архангельск 

і віддати в салдати. 

Стольник Іван 8еляминов-Зернов в супроводі салдатів 
пові~ Кочубея й Іскру в Киів. Дорога іх вела водою від 

Смоленьска Дніпром. Переступники були оковані. Дня 29. 
червця ВеляминоВ') Зернов прибув у Киів і помістив осу
ДЖt'I;ІИХ у Новопечерській кріпости, а сам зараз післав 
звістити про се гетьмана. Дня 7. липця гетьман був у та
борі. РО:4ложенім за Білою - Церквою, в місточку Борща
гівці; він післав відтам у Киів бунчучного товариша Макси
мовича із сотнею козаків і з ним драІ'ОНСЬКС;>ГО поручника 
Алимова з сотнею драrонів. Веляминов - Зернов додав до 
сего відділу присланого від Мазепи ще салдатів, що взяв 

у київського воєводи, і повіз осуджених в гетьманськиЙ 
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табор. Дня 12. липця перед усею r"енеральною старшиною 
нін видав переступників гетьмаНОRИ і подав йому царt.·ьку 

грамоту. Кочубея анов стали допитувати про його майно 

і нін до даВНIІХ заян додав ще звістку про деякі цїнні 

рt.·ЧИ, ЩО в ЙОІ'О були. 

Вранцї 14. ЛІІПЦЯ при великім зборі козаків і україн
t.·I)IЮI·О народу КочуБС68И Й Іскрі відрубали голови. Тїла 

їх лежаЛl1 на показ народови, ПОЮІ не скінчила ся служба 

божа, а потім їХ ПОЛОЖИЛИ в домовини і відвt.·зли в Київ. 

Tal'r1 ПОХОРОНlIЛИ їх 17. л.шця в дворі Печерського монастиря, 
біля траlll.':іНОЇ Цt.·ркви. 

Жінку Кочубея щt' раньше, як Кочубей був у ВlІтебску, 

взяв післанt.'ЦI) Мазепи, гадяц,ькиіі полковник Т рощинськиti. 

разо!\! з дїтьми, невісткою, жінкою сина вї Василя, в ДІІ

канц,ї і привіз у Батурин, в старий двір свого чо.\овіIЩ. 

а невістку 3 HaKa~y МазеПІ! пустили до єї родитеЛЇ8, у КОТРИХ 
тоДЇ І')УВ і Р-Ї чоловік. Жінку Кочубеєву деРЖaJ\1І якийсь час 

під стро гою сторожею; після ка:IНИ чоловіка ВИПУСТИЛІІ П. 

Пt.·тро БУR г.\убоко переКОllаниli ПРО вірність Мазепи 
для його і думав певно, ЩО вчинив строге, але зовсім 

справедливе діло, покараВШІІ смертю доносчиків, котрі 

камага.\И ся 06рехаТJI перед царем його вірного і певного 

слугу. 

Минуло лїто; щшt>.\ижалась осїнь. Цар зачув, що 

Карло ХІІ. знсрнув на полудне і приближає ся до Вкраїни. 
Задля сеї чутки видав Петро приказ, щоби гетьман ішов 

і злучив ся з московськими військами і щобll козацька 

кікниця Щ>Оt.·ЛЇДУRала неприятеля з заду і нападала на йОГО 

табор. Самого П'ТЬ мана цар бажав бачити начаЛЬНІІКОМ 
сеї кіННIІЦЇ підчас єї воєнних дїй. Маgепа хотїв ухи.\ИТII ся 
від такого порученя і в письмі своїм до цаl)Я жалував ся: 

.. на 110дагричны�я и хllраргичны�я ПРllпаДКIІ"; страшні болї 
не позваляють йому їхаТlІверхом. Та Мазепа крім того 
написав царе ви таку ~~aMiTKY: "Если, я особою моею гет
)!аискою, оставя Украину, удалюсь, то вельми опасаюсь, 

даБы� по cit' время внутреннее между зді>ШНl1МЬ непосто

янны�ьb JI малодушны�ьb нароДомь не произошло возму

щеніе'·. Мазепа давав такий відзив про весь український 

н"рід: .,Я, у зді>ШНlIХЬ не только мало, но и никого такь 
ві>ркаго не имі>ю, которы�й Бы� сердцемь и душею, ві>рні> 
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и радt.тельнt. вашему царскому величеетву по сей случай 

служиль". С6 було сказано в такт ~) ТОДЇІШІИМИ поглядами 

Петра, котрий також сам бояв ся, щоби проклямациї 

Карла ХІІ., що розходили ся по Вкраїнї, не зворушили 
там людий. У жовтнї Карло вже зближав ся до за"мищ 

УКtJаїни: Шереметєв і Меніuиков з МОСКОВСhКИМ військом 
находили ся недалеко Стародуба, готові стрічати непри
ятеля, ЩО Йшов На Вкраїну. Сам Петро, після побіди під 
Лісним, готовив ся іти до своєі арміі. r оловкин з цар
ського приказу наглив на гетьмана письмами, спонукуючи 

ЙТИ до Стародуба з свqіми козаками, щоби злучити ся 

з царськими силами. Мазепа ще раз хотів вимовити ся: 

"хираргичною и головною болt.знью и многодt.льствіемь", 
а найбільш указував на небезпеку звору шеня в Українї. 

"Вже тепер. писав він до Меншикова, по городах ходять 
великими ватагами пяницї. мужики по коршмах з оружем. 

горівку беруть насильно, бочки рубають і людий вбивають. 

З Лубен пишуть. що там гільтаї, наливши ся насильно 

взятою горівкою вбили на смерть орендаря і старшину 

трохи не ~іабили. Зворушенє прокидає ся в полтавськім, 

гадяцькім. лубенськім, миргородськім, прилуцькім. пере

яславськім полку ... Стародубський полковник пише, що 
в Стародубі шевЦ.ї Й кравцї і весь чорний нарід напали 
на дім тамошнього війта з киями, відбили погреб. забрали 

закопані в землі вина і в інших дворах позабирали бочки 

з горівкою і ПО пивши ся побили на смерть п:Ятьдесять 

жидів. У Мг лині сотника били на смерть і три днї У вязницї 

держали: колиб товариші, козаки його сотні, не визволили 

Аого, то він би живий не остав; орендарів хотіли поубивати 

та вони в ліс повтіJ<али. В чернигівському полку син ге

нерального осаула на силу втік від самовольців нічю 

з своїм майном ... В Гадячі гільтаї й пяниці напали на мій 
замок і хотіли забити мого управника і РО:Jграбувати мої 

достатки, та міщани не допустили. З усіх усюдів пише до 
мене городова старшина і просить помочи проти бунтів

ників. На берегах Дніпрових снують ся шайки, одна в 800, 
друга в 1 ооо людий, - все то українські люди, а найбільш 
Донцї. Над одною шайкою отаманом Перебий-Ніс, а над 
другою Молодець. Бурлаки як вода пливуть до іх з усїх 
усюдів і як я з військом віддалю ся в стародубський полк, 
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то треба бояти ся, щоби сі ледащиці знеобачка не напали 
на городи. Та ~ із сторони Січи годі сказати, щоби було 
безпечно. З тоі то причини полковники і старшина полкова 
з сотниками не бажають походу на Стародуб· і хоч явно 

менї в очи не противлять ся монаршому указови. 'Га поза 

очи нарікають на мене, що я веду іх в Стародубівщину 
на крайне занапащенє їх жінок, дїтий і достатків. Коли 

й тепер~ як я в У країнї :і військом. бурлаки і чернь почи
нають бунти, то lЦОЖ тоді, коли я віддалю ся .:3 військом? 
зачнуть чесних і богатих людий і достатки іх грабити. Чи 

буде се корисно для справи його царської милости?" .. 
Діставши таКІ:: писы\0o Мазепи, генерали і міНЇСТjJИ 

зложили раду і рішили, щоби гетьман назначив замісць 
себе наказного гетьмана для захисту внутрішньої УкраїНІІ, 

а сам най би таки йшов до головної армії . 
. Мазепі треба було на щон~будь рішати ся; або буТІ' 

вірним цареви і прилучнти ся до московського війська. 
або перейти на сторону шведського короля. В Україні що 

до зради були троха інші погляди від тих, які виробили 
сл опісля, коли сей край тїснійшс злучив сл з МОСКОВ

щиноЮ. Край прилучив ся в порівнаню ще недавно. Укра
ЇНl.!Ї ще не привикли вважати Московщину такою самою 
вітчиною, як і свою Україну. Простий нарід - поспільство. 
правда, линув до монархічної власти, та се длятого, що 

надіяи ся в нїй найти підпору проти старшини і загалом 

~'HaTHOГO козацтва. Позаяк між народом обявив ся давниli 
напрям· до козакованя, то почували в монархічній владї 

засновок усїх зрівнуючий; тому все, як тілько в Україні 

старшини стали задумувати щонебудь в розлад з монар

хіL!НОЮ владою, можна було надіяти ся, що поспільство 

стане по сторонї останній. У всіх знатних закорінив ся 

такий погляд, 'ЦО український нарід сам по собі, а москов

ський також сам по собі і при всіх обставинах Українець 
повинен іти там, де йому лучче, хоч би від того Моска

леви було гірше. Вже давно бояли ся, що Москва рано чи 
пі:JНО викорінить козацтво, нарушить так звані українські 

права і вільности і подбає зрівнати Украіну з своїми мо

сковськими краями. Зелізна рука Петра давала ся вже 
чути в Україні, хоч реформаторські наміри царя явно не 

налягали на сей край. Питанє про се, що іменно спонукало 
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Мазе!1У переАти на сторону Карла, розбирали історики 
баrато разів, і в наших часах виробила ся думка, що пе

рехід Мазепи наступив знечевя, задля такого положеня, 

в котрім гетьманови приходило ся вибирати се або інше. 

Коли й перше, в поривах досади на Москву, снувала ся 

по його голові, як і по головах старшин, гадка про со:" J 

з Карлом, то гадка ся ледво здїйснила'сь би, як би сам 
Карло, своїм походом в Україну, не дав їй підмоги. 

Карло йшов на Вкраїну з великими надїями. Мазепа 
вступив з ЇМ в тайний дor:овір і його тайна присилка до 

короля, щоби йшов скорше, була, як говорили, причиною 

наглого звороту королївського. Нї Петро, нї його дер

жавники, нїяк не сподївали ся зради тодїшнього україн

ського гетьмана, що був одним g найлюбійших і найпри

яЗНЇйших людий свого государя. Петро цїнив його розум, 

образованє, прихильність царським поглядам, надавав йому 

богатства й відзнаки. Мазепа був другим, що дістав осно

.ваниЙ Петром орден Андрея. Однак в тодїшнїм положеню 
України була природною така поява. Від часів Богдана 

Хмельницького сей край ненастанно хитав ся. 
Уступаючи тяжким обставинам Українець мимовільно 

хиляв голову то перед Ляхом, то перед Москалем, то перед 
Турком, а в душі не любив нїкого з Їх; його заповітним 
бажанєм було прогнати Їх усїх від себе і жити дома на 

своїй волї. ее тимчасом було неможли~е не тілько задля 
обставин зверхних, що впливали на Україну, але задля 

внутрішнього 'безладу, що спиняв усї замисли і напрями 
звернути ся до одної мети. Козацькі старшини і загалом 

люди, в котрих овид полїтичних поглядів був ширший, 

як у простолюдЦЇВ, перейняли ся були зовсїм іншими 

поглядами, як погляди Москалїв. Вони причували, ЩО 
московська самодержавна власть наважить ся на то, що 

в Українї звало ся козацькою волею. Вже з боку москов
ських ва:жних люди й зловіщо натякали, що конечно треба 
поставити Україну на МОСКОВСький взорець. З приводу 
будованя печерської твердинї в Києві, стали відривати 

козаків від господарських робіт і гонити на земляні ро

боти, а московські вояки, що заливали Україну, обходили 
ся з УкраїнцЯl\~И гордо і люто. Мазепа був чоловіком свого 
часу; для його поставленого на чолї влади в своїм краю, 

19 М, Костомарів «Істории Украіни> 



-480-

независимість Украіни повинна була стати ідеалом. Позаяк 
годі було добити ся сего ідеалу, то він разом з своїми 

.земляками міг тілько потай зітхати, а перед Москалями 
видавав ся вірним слугою свого царя. Аж тут явила ся 

покуса і надія добити ся бажаноі мети. Вже нераз польські 

сторонники шведського короля піддавали Мазепі спокусливі 

предлоги; він іх відсував, тому що не надїяв ся успіху. 

Але .коли противник Карла і союзник Петра, польський 
король ABrycT, втеряв корону, і Петрови довело ся тепер 
самому бе,з союзників бороти ся з витязем -суперником, 
коли Петро готовив ся вже не розширяти займища свого 
государства, а захищати його середину від неприятель

ського нападу, - Мазепа заманив ся надїєю, що в тепе
рішнім поворотї воєнних обставин побіда буде по стороні 

шведського короля, а як Україна буде завзято стояти за 

Московщиною, то Карло відбере їі від Московщини і від

дасть Польщі, а тому здавало ся розумним дїлом зазда
легідь стати на бік Карла з тою умовою, щоби після роз
прави з Петром Украіну ПРИЗlfали самостійною независимою 
державою. В тім розуміню став Мазепа вести тайні пере
говори, та 9се ще вагав СЯ і не відкривав своєі думки 

нікому, крім наЙблизших. 

Все ще вимавляв ся він від домагань московської 

управи своїми "хираргическими и подагрическими при

падками", але дальше годі було викручувати ся, коли 

·опісля, як переслали гетьманови рішенє наради, Меншиков 

написав йому, що потребує з ним бачити ся задля поради. 

Мазепа завізвав на раду обозного Ломиковського, reHe
рального писаря Орлика й інших старшин і полковників 
і питав, що має діяти. "Не lДЬ", сказав йому Ломиковський, 

"інакше ти і себе і нас і цілу Украіну погубиш! Ми вже 
стілько разів просили тебе: посилай до Карла, а ти все 
зволікав і неначе спав; тепер - ось війська московські 
війшли в Украіну на загальне знищенє і пролив крови, 

і Шведи вже під носом. Не відомо, чого зволікаєш". -
"Ви мені не радите, а тілько про мене балакаєте. Чорт 
вас бери!" сказав Мазепа розлютивши ся: "ось Я возьму 
Орлика і поїду з ним до двору його царськоі милости, 
а ви собі тут хоч пропадайте !" Однако за хвилю Мазепа 

змяк і ласкаво спитав старшину: "Чи посилати до короля, 
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чи Ііі?" - "Як не по~илати, давно пора!" відповіли йому. 
Т одї Мазепа поручнв Орли.кови написати по латинськи 
інструкцию посольства до шведського мінїстра І'рафа 
ПіпеРа. Мазепа в сїй інструкциі заявляв радість' задля 
приходу Карла ХІІ. на Вкраїну, просив помочи і визволеня 
всего українського народу від тяжкого московського ярма 

і обіцяв для шведського війська зладити пороми на Деснї, 
коло Макошиtiської при стани. Сю інструкцию повіз з на
казу Мазепи управник ЙОГО Шептаківської волости 
БИСТРИЦЬ1<ИЙ, свояк Мазепи і виправив ся в шведську 
армію разом з полоненим Шведом, котрого піСЛаАИ при 
нїм яко перекладчика. Тимчасом післав Мазепа до Мен
шикова свого небожа Войнаровського звістиt'И царського 
любимця, що він смертно хорий і відїзджає з Батурина 
в Борзну, де хоче приняти маслосьвятиє· від київського 
архієрея. Меншиков діставши таку вість увідомив про Се 
царя. "Жаль такого доброго чоловіка, як Бог не зменшить 
його хороби, писав він, а про хоробу свою звіщає, що 
від хирарrічних і подаf'ричних болїв приключила ся йому 
придибка".I) Тимчасом сам Меншиков рішив ся їхати до 
гетьмана в Борзну. 

Мазепа був у Борзнї. Жовтня 21-го Бистрицький по
вернув із шведського табору і прибув ,АО 'Гетьмана звістити, 

що слїдом за ним на другий день має прибути над Десну 
шведське військо. За Бистрицьким явив ся В Борзнї 

ВОЙнаровський, що втїк нічю від Меншикова: він звіщав 
гетьмана, що Меншиков їде в Борзну побачити ся з уми
раючим гетьманом. Мазепа не дожидав Меншикова і пізно 
вечером пігнав у Батурин.· На другий день Мазепа з Ба

турина пустив ся в Короб, а на третїй 24 жовтня вранцї 
переправив . ся за Десну і поїхав до. короля з віддїлом 

1500 людий; з ним були старшини, кілька полковників, 
сотників і знатного товариства. В селї Бахмачі Мазепа 
присягнув перед ними, що прийняв протекцию шведського 

короля не задля якоїнебудь приватної CBQeї користи, 

а для добра всеї української вітчини і всего козацтва. 
З свого боку старшини і всї там присутні козаки з ... атні 

1) Епілвпсия. 
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присягнули, що приймають протекцию шведського КОрОЛ>l 

і будуть вірні іпослушні волї гетьмана. 

Меншиков не вспів доїхати до Борзни, як стрітив на 
дорозї московського полковника Анненкова, що був при 

гетьманї, і дізнав ся від його, що Мазепа поїхав у БаТУР.IН. 
Меншиков завернув у Батурин і побачив, що по стїнах 
батуринського замку стояли оружні люди; міст був ро

зібраний. Меншиков посилає в Батурин Анненкова 6а 
обясненями, але Анненкова не пускають. Меншиков їд.е 
в Короб, думає там застати гетьмана, але на доро аї дові

дує ся, що Мазепа поїхав за Десну. Аж тут стала Менши
кову відкривати ся тайна і він зрозумів, чому від його 

нічю утїк Войнаровський; таЙна та почала розясняти ся, 
як до Меншикова приіхали з близших міст сотники і про
сили, щоби іх захищав від Мазепи, котриА віддав ся 

неприятелевк. 

Жовтня 26-го з Макошина, де БУЛfi переправа на Десні, 
Меншиков звістив про' поступок Мазепи царя, що був 

з військом у селІ Погребках, також над Десною. Сумна 
вість про зраду вельми поразила Петра своєю несподіван
кою. Цар зараз післав до Меншикова приказ укріпляти 
військом переправу на Деснї, щоби не допускати коваків 
іти за Мазепою, і 28-го жовтня написав до всего україн

ського народу маніфест, звіщаючий про зраду гетьмана, 

підняту, як сказано в маніфесті, длятого, "щоби українську 

землю закріпостити під польське панованє і церкви божі 

і сьвяті монастирі віддати в унію"; rенеральній і полковій 

старшині велів зізджати ся в город r лухів для вибору 
вільними голосами нового гетьмана. На останку манїфест 
звіщає, що Петро зносить всі ПОАатки, наложені бувшим 
гетьманом на украінський нарід, ось такими словами: "Ні 
ОАен наріА піА сонцем такими своБОАами і правілеями 
й пільгами похвалити ся не може, як нарід украінський, 

бо не кажемо ні оАного шага з його брати в наш скарб 

у Цілій Украіні" . 
ЛАе й Мазепа з свого боку намагав ся вплинути на 

у краінців .. Дня ЗО-го жовтня вислав він Ао стаРОАубського 
полковника Скоропцськог'о грамоту з виложенєм причин, 
що наклонили його перейти на сторону Карла ХІІ. "Мос
ковська потенция вже Аавно має лукаві наміри проти нас, 
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а в останніх часах стала відбирати в своі руки украінські 
городи, виганяти з іх ограблених і доведених до бідности 

людий і заселяти своіми військами. Я мав від приятелів 
тайну осторогу, та й сам ясно бачу, що ворог хоче нас, 

гетьмана, всю старшину, ПОЛКОВЮfків і всю 'віііськову стар
шину затягнути 8 свою тиранську неволю, викорінити імя 

запорожське і повернути всіх у драrони і са.лдати, а' весь 
украінський нарід закріпостити у вічній неволі. З такими' 
намірами Меншиков і r оліцин 'поспішали з своім військом 
і запраwали старшину до московських таборів. Я дізнав ся 

про се і зрозумів, що безсильна і невойовнича московська 
потенция, утікаючи все перед непоборимими військами 

шведськими, вступила до нас не задля того, щоби нас 

боронити від Шведів, але щоби огнем, грабованєм і убий
ством нас НИЩИТIf. І ось за згодою всеї старшини ми рі
шили ся віддати ся в протекцию шведського короля в надії, 

що він оборонить нас від москоиського тиранського ярма 
і не тілько нам верне права нашоі волі, але ще й умножить 
і розширить; в сїм його милість впевнив нас своїм не
відмінним словом королівським і даною на письмі обе з
пекою" . На останку Мазепа взивав Скоропадського посту
пати з ним одностайне, викорінити московську залогу 

в Стародубі, а колиб сего не було можн~, то вибирати ся 
в Батурин, щоби не попасти ся в московські руки. 

Зараз по розіеланю царського маніфесту про вибір 
нового гетьмана, Меншиков виправив ся з корпусом вій
ська до Батурина, Мазепиноі столиці, де заперли ся най
завзятійші сторонники Мазепині. Начальниками залоги 
батуринськоі були: полковник компанійців Чечел, осаул 
KeHircer, полтавський полковник Герцик і якийсь сотник 
Дмитро. Меншиков підступи в під Батурин, вислав у город 
сотника Маркевича і завізвав здати ся. Черел, до котрого 
привели Маркевича, сказав, що вони не піддають ся без 
указу свого гетьмана. Слїдом за Маркевичем виплив 
чайкою на ріці Сеймі київський воввода, князь Дмитро 
r олїцин. Чечел вислав до його післанцї~, а коли r оліцин 
став іх намавлити, завзяті Мазепинці стали зо стін г лузу
вати і стріляти. Тоді велів Меншиков війську переправляти ся 
і ставити мости. В ночі обложенці прислали Ао Меншикова 
знов посольство; воно впевняло московського начальннка, 
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що обложенцї стають вірні царській милости. і готові 
пустити його війська в замок,. але просять тридневOFО 

ре'lИНЦЯ. Меншиков догаМ8 СЯ, щО се хитрощі. Зрцники 
міркували, щодо їх ПрИЙДУТЬ Шведи на поміч. Меншиков 
дав ім речинець тілько до ранку. О б-ій годинї на другиЯ 

ранок Меншиков зробив приступ і наказав убивати в замку 
всіх без ріжниуї, не виймаючи й хлопят, але лишати живими 
начальників, щоб Їх покарати смертю. Все майно БатуринJ,LЇВ 

віддавано заздалегідь саЛАатам, тілько оруже мало діста

ти ся скарбо~и. В двох' годинах усе скінчили: гетьманський 
Аворець, служба і двори старшин - все замінили· в попіл. 
Усіх живих убили. KeHїrcera взяли тяжко раненого в ПОЛОН; 
Чечел утїк, але його спіймали в близькім селї козаки 
і. завезли до Меншикова. 

Дня б-го листопада зїхало ся в Глухів духовеньство, 
між ним київський митрополит і два архієреї: чернигівський 
Іван Максимович і переяславський Захар Корнилович; 
було чотири полковники, ЩО ос'гали вірними: стародуб

ський - Іван Скоропадськи~, чернигівський - Павло 
Полуботок, переяславський Томара і нїжинський - Жу
раховський; вони прибули з сотниками і козаками своїх 

полків. Після попередньої молитви боярин князь Григорий 

Федорович ДовгорукиЯ відкрив вибір гетьмана ста
ринним звичаєм, збереженим з часів прилуки України до 
Московщини. Присутна там старшина предложила в геть
мани Скоропадського, знаючи, що ее .дюбо цареви наста
новити його гетьманом. Скоропадський, давним козацьким 

обичаєм, відмагав ся, признавав себе негідним такої по

шани,' вимавляв ся своєю старост!О і рцив вибрати геть

маном молодого і заслуженого чоловіка. Багато козаків 

тодїж указало на Полуботка, а зараз потім були принево

лені покинути намір вибрати сего ЧQловіка, тому що Петро 
не потвердив би його, відозв~вши ся перед тим про По

луботка такими словами: "Він вельми хитрий і може 
зрівнати ся з Мазепою". Так вибрали Скоропцського. 
По виборі він присягнув у церкві, а потім ~ідобрав привіт 
від царя і вельмож. В кілька днів по виборі, 12 листопца, 
в соборній Троіцькій церкві по лїтурrії і соборнім молебні, 
відбув ся обряд проклятя Мазепи, уложений мабуть самим 

Петром. Духовеньство відсьпівало над портретом Мааепи, 
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украшеним орденом Андрея Первозванного, ТрИ'IИ зватсму 
його імени. Як відбуло ся проклятє, кат потягнув мотузом 

по улицї портрет j повісив на шибеницї. На другий день 
після того укарали смертю Чеч~ла R іншнх МазеШIНl!ЇВ, 

взятих у Батуринї. Духовеньство розпорядило, щоби по всїі1 
Українї на !!еРКОВНIfХ дверах прибита була заява, що 

Мазепу з усїми ЙОГО ОДНОДУМЦЯМИ, ЩО пристали до ворогів, 

вилучили 3 Церкви і прокляли. Українські apxispt"Ї грозили 

такою самою вилукою з Церкви і від ПРlfчащеня СЬВ. таі1н 
усїм тим, що заявлять нахил до зраАИ або пристануть до 

неприятеля. 

З тих полковників, що пристали до Мазепи, відсту

пили Шведів з кінцем листопада t.IИРГОРОДСЬКИЙ ПОЛКQВНltК 

Данило Павлович Апостол і компаНIІІСЬКИЙ полковник 
Гнат Галаган. Апостол Ж}tВ :tAaBHa в непрнязни з Ма:tепою; 
перед зрадою він, як видно, ПОМИРИВ СЯ З гетьманом, 

разом з їм перейшов до Шведів, а тепер явив Ся ДО царя 
Петра з устною заявою від Мазепи послужити царtви, 

користуючи СЯ своїм теперішним положенєм. Із збереженої 
відповіди r оловкина можна су~ити, що Апостол привіз 
від Мазепи навіть заяву, що доставить в московські руки 
"звісну, головну особу", розуміючи віАаil піА тою особою 

Карла ХІІ. Не відомо, чи справді посилав Мазепа таку 
заяву; мабуть Апостол сам се видумав. За Апостолом 

і Галаган прийшов з такою устною заявою. Його пред
ставили самому Петрови в ЛебеАИНї, де була перенесена 
головна кватира. "Як, і ти з Мазепою мене зрадив і втік"? 
спитав його Петро. - "Я не втїк", відповів Петро, "але 
завинив тим, що допустив Мазепу себе обманути. Я з на

казу йшов з своїм полком, думаючи, .що веАУ ilого проти 

неприятеля і вже переА лицем неприятельського війська 
АЇзнав ся, куди мене ведуть. Мене присилували присягнути 

на вірну службу шведському королеви, але присяга ви
мушена тіАЬКО на словах: як тілько непрнятель перестав 
нас нагЛЯАатн, так я і втїк служити свому I'ОСУАареви І 
Твоя ВОАЯ; прости і позволь умерти в твоїй службі". -
:,Прощаю", сказав Петро, "ГЛЯАИ тіАЬКО, не зроби зо мною 
такого жарту як з Карлом". 

Український наріА рішучо не пристав Ао замислу 
с;вого старого гетьмана і зовсім не був ilому прих'ильниЙ. 
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'Інтереси простонародної верстви були противНІ Інтересам 
старшин і загалом знатних людий козацької суспільности. 
Сї останнї розуміли волю в такім змислї, щоби привіле
йована верства, в родї польської шляхти, орудувала цїлим 

краєм і користувала ся єї економічними силами коштом 

останнього народу - так званої черни, а простонародна 

громада хотїла повної рівности, загального козацтва. 

Ледво що рознесла ся по Українї вість. що чужостuронцї 
приближили ся до границь українських і гетьман зо стар

шиною перех,ОДИТЬ на іх сторону. нарід ЗRОРУШИВ ся, 

став збирати ся ватагами, ІІападати на чиновних людий, 

на поміщиків. грабити богатих купців. убивати жидів 

і Мазепа, що :щгадав із старшиною придбати для Вкраіни 
независимости і волі, до неі зачинає добивати ся гра

бованєм і розправою над знатними і багатими людьми. 
Ті. котрі були козаками і визначали ся правами особистими 
і багацькими від посполитих людий або черни, мабуть 
пішли б за ~BoiM проводирем, як би у Карла були більші 
сили, а в Петра було іх мало. Вийшло на відворот: ко-заки 
дізнали ся, що Карло прийшов з малим військом і трудно 
було йому доповняти його з далекого свого краю. а Петро 
явив ся s військом. що в двоє переходило сили його су
перника; військо Петра безперестанно більшало і готове 

було немилосердно нищити Україну. як козак.и стануть 

показувати нахил до Шведів. 

Задля сих обставин за Мазепою перейшли до непри

ятеля тілько старшини, але й з тих чимало повтікало від 
його. як тілько дізнали ся, що надія на шведського короля 

плоха і що Карло, колиб навіть хотів, не міг придбати 
для Украіни независимости. Таким робом в 1709 р. повтїкали 
від Мазепи: rенеральний судя Чуйкевич, rенеральний осаул 

Дмитро Максимович, лубенський полковник Зеленський, 
кожуховський. Андріяш, Покотило, Гамалїя, Невінчаний, 
Лизогуб, Григорович, Сулима. Хоч вони явили ся вже 
після речинця. визначеного Петром для помилованя, і ясно 
було, що відвернули ся від шведського короля аж тоді, 
як побачили, .що він справу п[югриває, то Петро не карав 
їх смертю. а замінив сю кару на вигнанє в Сибір. Зато 
Петро згадав про Палія і велів його привезти :І Сибіру. 
Палій бf)ав опісля участь в полтавській битві, хоч старість 
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тяжке вигнанє вчинили ЙОІ'О так немічним, щО ВІН без 

помочи інших не міг сїсти на коня. Також помилував 
Петро вдову і дїти казненого Кочубея. Дня 15. грудня 
1708 р. новиЙ гетьман Іван Скоропадський велїв звернути 
вдові Кочубеєвій Любі, родом Жук, і дїтям єї всї села, 

в полках полтавськім, нїжинськім і стародубськім і оден 
хутір правобіч Днїпра, що були власностю покійного 

rенерального судї. І ) Мазепі було не ЗОВСЇм гаразд у швед

ського короля: Украінці замісць того, щоби стрічати 

Шведів яко спасителїв з московської неволі, на кождім 

кроку супротивляли ся їм; не тілько козаки, що творили 

стан воєнний, але й посполиті люди збирали ся ватагами, 

нападали на шведські відділи, ловили і віддавали цареви 

післанців, що їздили по краю зворушливими завізванями 

Карла ХІІ. і Мазепи. Се приписували Мазепі, стали підо
зрівати, що й сам гетьман при нагоді втїче від їх і подбає 

о царське прощенє. Мазепу держали Шведи неначеб під 

сторожею для його самого незамітною, тодї як заманені 

ним Украінці оден за другим утїкали з шведського табору. 
Тілько Запорожці робили виїмку; вони прийшли до Карла 
в 3000 людиА, під проводом свого кошового Кості Гор
дієнка, і з першого' разу поразили Шведів своїм бур
лацтвом ідикостю : коли в перщий раз їх завізвали до 
палатки Мазепи на обід, то попили ся плюгаво і почали 

тягнути з стола посуду. Хтось замітив їм, що не личить 
так грабувати. Запорожцї за сю заміт~у зараз і зарізали 
.незручного ·моралїста. 

Шведи добачили для себе мало хісна з переходу 
Мазепи на їх сторону. Цілу зиму і весну вони пробували 
в Украінї і втерпіли багато пригод. Цар стояв у Лебединї. 

Карло заняв Ромни з великими втратами, взяв Гадяч, 
а потім знов втеряв Ромни. Наступили такі страшні морози, 

яких не затямили на Вкраїнї дїди й прадїди. Птахи за
мерзали, лїтаЮЧ}f по воздусї. Вояки відморожували собі 
руки й ноги. Шведи терпіли більше від Москалїв, бо були 

~) Вдові і дітям Іскри не діста.\а ся тоді ніяка ласка: про ЙОГО 
неначеб забули. Одно столітє пізній ше, нащадки Іскри ремствували 

на управу, що нагородила щедро одного тілько Кочубея а не звернула 

ува,"и на дРУГУ особу, що однаково з Кочубеєм потерпіла за вірність 
\lаt)СВИ. 
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J\екше одіті; ее вменшаJ\О СИJ\И КаРАа, а СИJ\И Петра біJ\Ь
ШaJ\И прихожими новобранцями. 

З початком 1709 р. Шведи ВЗЯJ\И мі~точко Веприк 
і тим закіНЧИJ\И ся іх успіхи. Петро почув, що КаРАО 
підбурює Турків проти Московщини і ·сам думає ~ти на 
Вороніж. Се споиукаJ\О Петра J\ИШИТИ рШсько і поіхати 
У Вороніж, де побудував кораБJ\і та ПРИJ\адив усе, що треба, 
і вернув у маю степами до Bi~CbKa через Харків. 

Тимчасом, як не БУJ\О Петра, воєнні справи з Шведами 
веJ\И ся даJ\ьше; дві стички пі,д Красним-Кутом і Рашівкою, 
хоч досить кроваві, не маJ\И важних HC/.CJ\iAKiB, аАе дуже 

важною БУJ\а розправа з Запорожцями. Кошовий Костя 
Гордієнко, приставши до Мазепи, заманув ціАе товариство; 
Запорожці знеCJ\аВИJ\И ПРИСJ\аних до іх Qарських СТОJ\ьників, 
котрі привеЗJ\И МИJ\ОСТИВУ царську грамоту, гроши~ на 

Bi~CbKO і в подарок старшинам. Замітно, що Запорожці, 
котрі все деРЖaJ\И ся .справ черни в боротьбі з козацькою 

старшиною, і сим разом заЯВИJ\И таке домаганє, котре 

було противне. як Петро ви, так і Мазепі: щоби в Украіні 
не БУJ\остаршини і щоби весь нарід був віJ\ЬНИМИ коза
ками як У Січі. Гордієнко виправив ся опіСJ\Я з Запорож
цями на Вкраіну; до ~oгo стаАа приставати чернь з пере
ЯCJ\авського ПОJ\КУ; Гордієнко ГОJ\ОСИВ заГaJ\ЬНУ козаччину 
і приказував народови по обох боках Дніпра збирати ся 

і бити старшин. Тоді з приказу Петра ПОJ\КОВНИК ЯКОВJ\ЄВ 
з Києва рушив на суднах дОАі Дніпром, розбив ватаги 
зібрані КОАО ПереВОJ\очноі, ДОПJ\ИВ до Січи і піCJ\Я завзя
того опору взяв ії ·приступом. БіJ\ьша часть Запорожців, 
що БУJ\И в Січі, ПОJ\ЯГJ\а в бою; до трех соток J\ЮДИЙ 
ВЗЯJ\И В ПОJ\ОН і пок.аРaJ\И смертю з царського при казу. 
Та в Січі була тоді невеJ\ичка частина всего запорожського 
.коша; останки з Гордієнком і з усею старшиною вспЇJ\и 
переправити ся через Украіну, розБИJ\И московськи~ віДДУА 
ПОJ\ковника КаМПeJ\Я і .ЗJ\УЧИJ\И сЯ З КаРАОМ. 

Ї{ОJ\И 31. мая Петро вернув до війська, КаРАО ЗaJ\ОЖИВ 
свою ГОАОВНУ кватиру в Опошні і вже ОКОАО двох місяців 
займав ся оБJ\ОГОЮ ПОJ\тави: він надіяв СЯ в ній найти 
ВeJ\икі засоби. Шведам не ПОВeJ\О ся добути ПQJ\таву, 
а ПОJ\тава ВИЗВОАИJ\а ся від оБJ\ОГИ. Дня 'Л. червня на-
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ступила знатна полтавська битва. Карло побитий утїк, 
з . ним утікав також Мазепа. 

На другий день після полтавської битви Петро післав 

Меншикова в погоню. ва втїкаючим неприятелем, а сам 

казав у своїй прияві похоронити поляглих свого війська 

і сам власною рукою засипав іх землею. Меншиков дігнав 
шведське військо при устю Ворскли коло Переволочни. 
Людність уся розбігла ся; військо не мало на чім пере
правляти ся через Днїпро; Запорожцї ледво вспіди пере

правити на чайках Карла і Мазепу. Лєвенгавпта, команданта 
останків шведського війська, і його товариша Крейца 
захопив Меншиков і вони не ОПJ1рали ся, бо не мали нї 

поррху, нї артилєриї і піддали ся яко воєнні полоненики 

з 16.000 війська. Петро вислав за Днїпро два драІ'онські 
полки під начальством І'енерала Волконського за Карлом 
і Мазепою і дав.· приказ, "як спіймають Карла, то обхо
дити ся з їм чесно і з пошаною, а як спій мають Мазепу, 

то мають його вести під сильною сторожею і г лядїти, 

Щ,оби він яким побитом не відобрав собі житя". ЗаПОРОЖЦІ 
вспіли перевезти Карла з кількома І'енералами і Мазепу 
з його прихильниками на татарських телїгах степом до 

Очакова. Віддїл Волконського дігнав їх при переправі 
через Бог і захопив у полон кільканайцять Шведів і козаків. 
Тим робом Карло і Мазепа опинили ся в турецькім краю. 
Петро вельми бажав дістати зрадника в свої руки і він 

сердив ся, що при переправі не вдало ся московському 

війську захопити Мазепу. Бажане покарати смертю свого 

ворога було так велике в Петра, що супротив своєї зви

чайної ощадности, цар давав турецькому великому муфтию 

300.000 талярів, коли він силою свого духовного знач1ня 

нахилить султана, щоби видав зрадника. Намір Петра не 
вдав ся і ледво чи й міг удати ся, позаяк і в своїм 

вигнаню Мазепа був ще богатиЙ. Весь час свого гетьмань
ства щедро ставив і украшав церкви і вспів зібрати великі 
скарби: з їх чимало берегло ся в Києвопечерськім мона

стирі і в Білій Церкві і дістали ся цареви ; Петро спону
кував усїх У країнцїв відшукувати ще і звіщати управу про 
всякий достаток гетьмана, обіцюючи доносчикави половину 
майна зрадника, котреб він виглядїв. А всеж Мазепа вспів 

загорнути з собою величенні на той час грошеві суми. 
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Він міг вже на своїм вигнаню позичити Карлови ХІІ. 
240.000 талярів, а по смерти Мазепи, як говорять, найшли 
при нім 160.000 червінцїв, крім срібної посуди і всяких 
украс. 

Мазепа умер 18. марця 1710 р. з висиленя старець кого, 
в селї Варницї, біля Бендер. По відправі похорону нм його 
тїлом В сїльській церкві, в прияві шведського короля, 

відвезено його і поховано в давнім монастирі сьв. Юрия, 

що розкинув ся на самім березї Дунаю, біля Галача. l ) 

Мазепа, яко історична особистість, у многих відно
синах представляє ся замітним, висуненим з ряду, типом 

свого часу і тої суспільности, В котрій виховав ся і полї

тично дїлав. Гарна характеристика його, котру спорудив 

сучасний архієпископ Теофан Прокопович, і многі черти, 

що визначили ся в pi~H'I)( случаях його житю, дають нам 

змогу до звісного ступня зрозуміти, що се був за чоловік. 

Навряд чи помили мо ся, як скажемо, що се був чоловік 
лукавий. Під зверхним виглядом правдивости він був спо

сібний'представити ся не тим, чим справдї був, не тілько 
в очах людий простодушних і легко підлягаючих обмані, 

але й перед наЙбистріЙшими. При такій вдачі міг він 

улестити Петра Великого і опанувати, так що сей протягом 

многих лїт уважав його чоловіком найприхильнїйшим мо

сковському. престолови і царству. Мазепа носив ненастанно 
на собі цїху тої щирости, що лежить у вдачі й обичаях 

Українцїв, заявляв усе нехіть до хитрощів і лукавства, 

часго визначав ся добродушною веселостю, всїх любив 

гостити і здавало ся, неначеб його все серце стояло отвором; 

тим він нахиляв до щирости своїх гостий і приятелїв і ви

відував ся від їх всьо, що йому було треба. Він був дуже 
щедрий для всякого, з ким мав дїло, але так само не дбав 
нї про способи, ні про дороги, щоби добути собі достатків, 
котрі так легко розтрачував, як без розбір но збирав: одних 

обдерти, других обдарувати - се була його черта, спільна 

більше або менше польським панам. Він був вельми на

божний, запомагав церкви, був добродієм духовних, роз-

, 
І) Окруховини нагробного каменя, положеного на ЙОГО могилі, 

з написю і зображенвм одноголового орла, зберегли ся досі в музеі 

Михайла lJКИ, брата колишнього волоського господаря. 
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давав милостиню; більша частина перворядних церков 

у Києві і в інших містах украінських обовязана до нині 
поминати .поміж щедрими добродіями Мазепу, хоч і не 

сьміє виголосити ЙОГО напятнованого анатемою імени. 
Навряд чи можна згодити ся з тими, що опісля толкували, 
неначеб Мазепа чинив. се тому, щоби укрити свій нахил 
до католицтва; про його православність нема поводу сумні

вати ся: однак його реліrійність обмежала ся зверхними 

обявами побожности і носила на собі ціху тогож вну

трішнього лукавства, замітного в усіх поступках Мазепи: 
з. такими чертами він являє ся в своій траrікомедиі з Фаль
бавським, і у відносинах до Самійловича, і в справі з Па

лієм, і в справі з Кочубеєм та його дочкою, і в угодливости 

r оліцину, і у відносинах до Петра, і в своім поступрваню, 
що попередило зраду. Мазепа часто здавав ся хорим, 

часто радив ся лікарів, часто лежав у постелі по кілька 

днів, цілий обложений плястрами тяжко стогнав і охав; 

навіть говорив, що каже собі робити домовину і деякі, 

споглядаючи на його, були тоді переконані, що нині· завтра 

гетьман мине ся, коли гетьман справді був здоров. Перед 

царем вихваляв він свою вірність, а брехав на украінський 

нарід і найбільш чорнив Запорожців, радив викорінити 

і знищити 3 нащадком Запорожську Січ, а тимчасом перед 
Українцями стогнав і жалував ся на строгі московські по

рядки, двозначно· лякав іх небезпекою якоісь нещасноі 

пригоди, а Запорожцям переказував тайними дорогами, 
що цар іх ненавидить і вже викорінив би іх, як би гетьман 

не захищав їх і не гамував царського гніву. Його ·перехід 
на шведську сторону, після всіх метикувань, навряд чи 

можна признати наслідком давного замислу, або, як інші 

обясняли - особистого привязаня до Польщі й тайному 

на:\-Іірови піддати нарід украінський під польську владу. 

Мазепа що до вихованя і обичаєвих понятий справді був 
Поляком до костий, але щоби він був прихильний полі
тичним виглядам Польщі, до готовости жертвувати свою 

вітчину, на се нема ніяких даних, а навпаки всьо показує, 

що Мазепа яко Украінець плекав і голубив у собі бажан є 
полїтичноі независимости свого краю і се найяснійше про
бйває ся в cifI думі, котру Кочубей предложив яко сьві
дОц.тво неприязного чувства Мазепи. В сім бажаню Мазепа 
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не розходив сл нї З одним з давних гeTb~laHiB, НІ 3 своі:ЛІИ 
ровесниками, на <:кілько їх займали полїтичні о"'стаRИНИ. 

Мазепа побачив змогу здїйснити давне сердешне ()(ііі;ан.-; 

і вхопив ся за його. Чималу міг він мати надїю, '.цо 'i~ 

'Петро над Карлом, а Карло над ПеТРОl\I, возы\lc B~PX 
В довгій боротьбі, що' веЛl1між собою два во.\одарі.1.lа
зепі здавалось, що в той час сама доля ПОСIІ.\ала У країні' 

такий случай, котрого не легко і не скоро можна бу,\о 

діждати ся. Краї шведського короля були далеко від УкраїНІ! 

і Карло ХІІ., маючи повід для власної ВИГОДІ! .l.баТJI про 

визволенє України від Московщини і утворене з неї He:la
висимої держави, не міг, хоч би й хотів, ПРОСТJ'I>а','И на неї 

честилюбні наміри; прилучуватиж Україну до Поль'ці Д.\Я 
шведського короля не тілько було невигідно, але й не

безпечно, після того як попередники Карла були Щ)llН~

волені вести війну з Польщею і намагати ся ОС.\аби'fИ 

Річ-Посполиту відбираючи їй краї. Багато ПРІІЧИН таким 

робом спонукувало Мазепу в критичних otJCTaBIIHax бо-. 
ротьби між двома сусїдами України, пристати до Карла ХІІ. 

Та Мазепа не добре рахував, як на спосіБНОСТIІ Петра. 
котрому ставав він суперником,' так ще більш~ на при

хильність підвладних йому Українцїв. Він H~ звернУ.в riрина
лежної уваги на давну враж'ду, що була в Українї між 

значними і поспільством, між всякого рода старшиною, як 

rенеральною, так і полковою і простими козаками, між 

поміщиками і робочим людом, між козацтвом і всїм 1'11110І. 

що лишало ся за обсягом козацтва і глядїло рівних та 

однаких прав для всїх тубильцїв, одним словом. - між усїм. 

що висувало ся понад рівень широкої верстви і останками 

народу. Все, що виходило від перших, притьмом наХОдl!ЛО 

опір в народній верстві; тому-то, тодї як люди спосібні 

до полїтичних намірів готові були хапати ся всякого спо

собу, щоби визволити ся зпід власти московської управи 

над Україною, - цїла верства Українцїв готова була дер
жати ся московської управи вже тому, що неприхи,\ьне 

ЇЙ сторонництво хотrло позбути ся власти сеї управи. 

Українські полїтики, виховані в дусї польської культури, 
не могли при чарувати нарід нїякою ідеєю полїтичної не

зависимости, позаяк у народа зложили ся свої власні 

суспільні' ідеали, котрі зовсїм не вязали ся з тим, ЩО 
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МОГЛИ дати наРОАОВИ люАи з польськими поглядами. Хоч 
'І'і політики і не АУМали повертати Украіни в неволю поль
ських панів, а маячили про независимість украінськоі дер
жави, то все таки Аержава така, утворена ними під впливом 

питомих імпоглJlAЇв, булаб в діЯсности подібною польськіЯ 
Речі-Посполитій. Не бажаючи вЇААавати Украіну ПОАЬJ,QЇ 
вони би мимовільно УТВОРИАИ з неі АРУГУ ПОАЬЩУ, а сего 
нарід украінськиЯ не хотів, хоч би при якіЯ завгіАНО по

літичніЯ независимости. 1) 

') Сю розвіАКУ про Мазепу написав М. Кастомарів в часах, коли 
московська lАензура г АЯАїла грізними очима иа вспу про.ву украіи
ськоі самостійности. ТИМТО був він приневолений оцїнку АЇ.АЬНОСТИ 
МазеПIl так зложити, щоби її читати у великій части помі. стрічками, 

ПОАіЬно як і розві,4КУ про Аві руськ і наРОАНОСТИ. - ОАо Б. 
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