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ЗВІДКИ ПІШЛА НАЗВА «УКРАЇНА»

Одним з перших серед істориків досліджував походження слова 
Україна С. Грондський У своїй праці він з’ясовує причини боротьби 
українських селянсько-козацьких мас проти польського панування на 
Україні. Одночасно -звертає увагу на те, чому козаки з найдавніших 
часів називали себе українцями, а свою батьківщину — Україною?
С. Грондський пише, що козаки жили на окраїні Польського королів
ства, а тому все середнє і нижнє Подніпров’я називали Україною в 
розумінні окраїни Польської держави. Це його твердження не має 
будь-яких наукових доказів.

Вивченням походження назви «Україна» займався український 
історик-емігрант С. Шелухін, який присвятив цьому питанню одну з 
своїх праць 2. Він вірно зазначає, що назва «Україна» відома з дуже 
давніх часів як велика територія, заселена українським народом.

Походження назви «Україна» досліджував буржуазний вчений
О. Петров3. У своїй праці він наводить чимало термінів, які подібні 
до назви Україна, а саме: «Окраина», «Краина», «Крайна» та інші, 
що побутували в слов’янських «країнах у різні часи. Під цими назвами 
розуміється земля, край, країна, яка заселена певним народом.

Невелику статтю присвятив цьому питанню західноукраїнський 
буржуазний історик Б. Баронський 4. Він «без будь-яких наукових до
казів і 'вірогідних фактів намагався переконати читачів у тому, що наз
ва «Україна» вперше з’явилася серед волохів у дуже давні часи, а по
тім була поширена на українських землях. Його думка зазнала спра
ведливої критики в історіографії. У молдавських документах назва 
«Україна» зустрічається в XVI ст. Але під нею розуміються україн
ські землі, а не молдавські.

Походження назви «Україна» вивчав і західноукраїнський бур
жуазний історик М. Андрусяк. У своїй праці5 він критикує польських 
буржуазно-націоналістичних істориків, які -протягом тривалого часу 
повторювали антинаукову вигадку С. Грондського і не змогли приве
сти для наукового доказу жодного історичного факту. В його праці 
вірно говориться, що назва «Україна» відома з літописних джерел 
кінця XII ст. і відносилась до території, «заселеної і культурної».

Всі історики вважають, що назва «Україна» виникла в кінці 
XII ст., але в ряді історичних праць про Україну і український народ 
говориться лише з XV ст. Таке висвітлення цих питань вносить неяс
ність і викликає у читачів певне нерозуміння. Як могло трапитись, що 
назва «Україна» з’явилася задовго до утворення української народ
ності і чому вона стала народною?

Відомо, що процес формування української народності відбував

1 S. G r o n d s k i .  Historia belli cozako-polski, Peszta, 1798.
2 С. Ш е л у х і н .  Україна — назва нашої землі з найдавніших часів, Прага,

1936.
3 А. П е т р о в .  Древнейшие грамоты по истории карпатской церкви и иерархии 

1391—1498 гг., Прага, 1930.
4 В. Б а р в і н с ь к и й .  Звідки пішло ім’я Україна? Газ. «Діло», 9 квітня 

1939 р.
5 М. А н д р у с я к .  Назва Україна (країна чи окраїна), Прага, 1941.
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ся в досить складних умовах панування іноземних загарбників. І не
зважаючи на це, одночасно з утворенням народності у свідомості -на
родних мас назва «Україна» набувала патріотичного значення і поши
рювалася на всі українські землі, стала відомою в багатьох країнах.

Перша документальна згадка про Україну зустрічається в дав
ньому Київському літописі під 1187 р. у розумінні південної Русі. У 
битві з половцями, яка відбулася на півдні Переяславщини, загинув 
князь Володимир Глібович. Змальовуючи цю сумну подію, київський 
літописець говорить: «и плакашася по немь вси переяславцьі... О нем 
же Украйна много простона»6. Назву «Україна» вжито тут у розу
мінні країни, на території якої були розташовані Переяславщина, Ки
ївщина, Чернігівщина. Ці слова стосуються всього середнього Подні
пров’я, яке в ті часи відігравало велику роль в економічному і полі
тичному житті південноруських князівств. Південноруські землі тоді 
були не просто околицею якогось удільного князівства, а великою те
риторією, заселеною численним населенням, яке й сумувало глибоко 
з приводу поразки своїх воїнів. Напевно, назва «Україна» в ті часи 
уже була досить поширеною, а тому й використана літописцем, щоб 
точніше сказати, про яку країну йде мова.

Про ступінь поширеності слова Україна на території всіх півден
но-західних руських земель свідчать інші дані літопису. Наприклад, 
під 1189 р. Україною названо Галицьке князівство, до складу якого 
тоді входили не тільки галицькі землі, але Покуття, Буковина і По
дністров'я аж до берегів Чорного моря і гирла Дунаю. Літописець го
ворить, що князь Ростислав після зустрічі з князем Давидом «при- 
ехав же ко Украйне Галичской» 7. Тут же ми читаємо, що кочові пле
мена торки жили на Україні по р. Рось 8. Ця згадка свідчить про те, 
що Правобережжя також називалося Україною, Поросся ж було 
складовою частиною Київського князівства.

У Галицько-Волинському літопису під 1213 р. говориться, що вій
сько князя Данила Галицького під час боротьби з іноземними за
гарбниками захопило міста «Берестий, Угровеск, Верещин, Столпе, 
Комов й всю Украйну» 9. Літописець Україною називає лише північно- 
західну частину Галицько-Волинського князівства.

У літописах часів татарського іга назва «Україна» зустрічається 
рідко. Зокрема, під 1279 р. в Галицько-Волинському літопису гово
риться, як галицький князь Лев Данилович направився з своїм вій
ськом за р. Західний Буг і визволив від польських феодалів кілька 
міст. Там підкреслюється: «Посем же Лев восхоже собе части в земле 
лядськой города на Вкраине» 10. Ця згадка свідчить, що тоді лівобе
режжя Західного Бугу називалося українською землею. У 1285 р. 
польські війська вчинили напад на Волинь і захопили «село на Украї
ні на імення Воїн» и .

Отже, ще задовго до татарського іга назва «Україна» уже була 
відомою на Подніпров’ї, в Галичині і на Волині. Під нею розуміли 
всі південно-західні руські землі. У XIII ст. на цій території розпо
чався процес формування української народності, який продовжував
ся і в наступні сторіччя. Поширення цього слова набуло такого зна

6 Полное собрание русских летописей (далі — ПСРЛ), т. II, СПб., 1843, 
стор. 134.

7 ПСРЛ, т. II, СПб., 1843, стор. 138.
8 Там же, стор. 140—145.
9 Т а м ж е, стор. 160.

10 ПСРЛ, т. II, стор. 208.
11 Галицько-Волинський літопис, вип. И, Львів, 1936, стор. 88.
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чення, що населення стало називати свій край Україною. Але в умо
вах феодального роздроблення і частих нападів іноземних загарбни
ків на українські землі у свідомості української народності поширен
ня назви «Україна» здійснювалося надто повільно.

Історія українських земель XIV і першої половини XV ст. дуже 
бідна на письмові джерела. Літописів цього часу на Україні майже 
не збереглося, а актові матеріали дійшли до нас незначні. У відомих 
для історичної науки письмових документах назва «Україна» згадує
ться рідко. Там українські землі переважно (виступають під назвами: 
«Киевская земля», «Черниговская земля», «Переяславская земля», 
«Галицкая земля», «Волынская земля» і т. д. Такі назви відповідали 
політичному становищу України, яка тоді була поділена на окремі 
частини, що перебували під владою різних іноземних держав.

В російських письмових джерелах багато разів згадується Укра
їна, зокрема, їв Четвертому Новгородському, Першому Софійському, 
Воскресенському та інших літописах. У 1481 р. грабіжницькі татарські 
орди напали на південні руські землі України, завдавши місцевим 
жителям розорення. Під назвою «Україна» виступають також і ро
сійські землі, які розкинулися на південь від р. Оки — «Украйна за 
Окою» 12. Мається на увазі велика територія по верхніх течіях річок — 
Сейм, Трубіж, Удай, Сула, Псьол, Сіверський Дінець та ін.

У Вологодсько-Пермському літопису під 1512 р. говориться, що 
«крымского царя Менгли-Гирея дети, Магмет Кирей да Бурнаш Ки
рей, пришли безвестно со многими людьми на Украину и на Одоев, 
и на Воротинеск, и на Козелеск». Інші татарські загони стояли на 
р. Остер і Упі «со многими людьми». Московський князь Василій III 
послав для захисту Чернігівщини від розбійницьких татарських орд 
своє військо під керівництвом воєводи Б. Щеня. Дізнавшись про це, 
«Магмет же Кирей царевич в землю не пошол и возвратился с Укра
ины» в Крим 13.

Говорячи про варварські напади кримських татар на м. Тулу і 
навколишні поселення, літописець підкреслює, що найбільші з них 
були в 1513 і 1517 рр., коли ворожі орди пограбували багато посе
лень «Украины» 14.

Під 1517 р. говориться, що 20-тисячна татарська орда вчинила 
грабіжницький напад на «Украину около города Тулы и Безпуты, на
чата  воевати». На південь від Тули і Курська тоді татари «многие 
люди украинные засекоша» 15. Російське військо під керівництвом міс
цевих воєвод завдало татарам великої поразки. Південноросійські 
землі літописець називає тут «Украйною».

Великий напад татарських орд відбувся в 1518 р. на «Украйну... 
и путивльокие места». На боротьбу з татарами знову були направлені 
російські війська 16.

У 1532 р. літописець зазначає, що кримський хан Іслам-Гірей у 
Своєму листі обіцяв московському князю Василію III не нападати на 
«украинные земли» 17. Під цією назвою літописець розуміє південні 
волості, які були розташовані у верхніх течіях річок Ворскли, Псла, 
Сули, Тихої Сосни та інших. Тоді ця територія належала Росії.

Як підкреслюється в літопису, московський князь Іван IV в 1541 р.

12 ПСРЛ, т. IV, СПб., 1848, стор. 154; т. VI, СПб., 1853, стор. 35, 278* т VIII 
СПб., 1858, стор. 207.

13 ПСРЛ, т. XXVI, М., 1959, стор. 302.
14 ПСРЛ, т. VIII, стор. 261.

: 15 ПСРЛ, т. XXVI, стор. 306.
16 Т а м ж е, стор. 308.
17 ПСРЛ, т. VIII, стор. 279.
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готував великі військові сили для захисту Чернігівщини, Слобожан
щини і м. Путивля від небезпечного нападу татарських орд. Літопи
сець під «украинными землями» розуміє Слобожанщину і Чернігів
щину, які тоді були під владою Р о с ії18. В російських документах 
XVI і першої половини XVII ст. назви «Украина», «украинные земли», 
«украинные козаки» зустрічаються багато разів. Під цими назвами не 
завжди розуміється власне Україна, український народ, але й окре
мі російські землі.

Важливим історичним джерелом, в якому часто зустрічаються 
назви Україна і українські землі, є Литовська метрика. У книгах за
писів, Книгах судових справ та в інших документах, які написані на 
Україні або пожалувані українським містам, феодалам, церквам, 
купцям, ремісникам тощо зустрічаються такі висловлення: «украин
ные земли», «украинные порубежные городы» 19, «украинные поветы и 
-волости», «державцы украинных волостей»20, «козаки украинных го
родов», «украинные купцы», «купцы поднепровских украинных горо
дов» 2!, «украинные козали»22, «татарове напали на украинны воло
сти», «купцам волно торговати в украинных городах»23, «старосты 
украинных волостей»24, «люстрации украинных замков», «люди укра
инные», «воям стояти в украинных замках» і т. д.25 Такі висловлення 
зустрічаються в документах Метрики XV ст. Особливо вони часто 
вживаються в Метриці першої половини XVI ст. Правда, в матеріалах 
Метрики українські землі XV—XVI ст. нерідко називаються «Русь», 
«Руская земля», «руские волости», «руские поветы»26. Але під цими 
назвами розуміється Україна 27.

У присязі київських купців на вірність Литовській державі, -на« 
писаній у 1554 р., говориться, що «киевские торговые люди всегда 
волно торговали по городам Украины» 28. У присязі киян під назвою 
«Украина» розуміються всі українські землі, в тому числі Галичина, 
яка тоді була під владою Польщі. В іншому документі київські купці 
називали себе «украинными торговыми людьми» 29.

У дипломатичній переписці між великими литовськими князями 
і кримськими ханами зустрічаємо такі висловлення: «украинные го
родовые козаки», «украинные замки», «наместники украинные», «вое
воды и державцы украинные», «люди украинные», «украинные вряд- 
ники» і т. д.30 У дипломатичних листах до кримського хана Давлет- 
Гірея, написаних в 40—50 рр. XVI ст. великим литовським князем 
Сигізмундом-Августом, під терміном «украинные городы и замки» ро
зуміється вся Правобережна Україна і Брацлавщина31. У листзх-від- 
повідях кримський хан під Україною розуміє Київщину, Брацлавщи* 
ну і Волинь. Так у 1545 р. «римський хан писав литовському князю:

18 ПСРЛ, т. VIII, стор. 296.
19 ЦДАДА, Литовська метрика, Книги записів, № 7, арк. 303—305, 318.

948—949; № 15, арк. 117.
2°—25 Т а м  ж е, арк. 316, 317, 319, 326, 954—955, 964, 965, 506, 948—949, 965—

966, 947, 948, 924—928, 303, 378, 956, 354, 356, 513—515, 536, 930, 944, 945, 118.
26 Акты Литовской метрики, в. І—II, Варшава, 1896, № 3, 41, 51, 54, 73 213, 

223, 300, 564, 572, 715 і т. д.
27 Русская историческая библиотека т. XX, СПб., 1903, стор, 720 727 1281

1282, 1302; т. XXVII, СПб., 1910, стор. 25, 429, 604, 746, 748, 751; т. XXX, Юрьев’ 
1914, стор. 101. 200, 257, 283, 411, 415, 421, 447, 491, 532, 594.

28 ЦДАДА, Литовська метрика, Книги судових справ, № 249, арк. 79.
29 ЦДАДА, Литовська метрика, Книги записів, № 249, арк. 73, 84.
30 Акты, относящиеся к истории Западной России, т. II, СПб., 1848, стор. 67—71, 

159, 163, 188; Книга посольская метрики Великого княжества Литовского, т. I, М., 
1848, стор. 20, 21, 24, 36, 69, 74, 83, 85, 131, 133, 136, 137, 139, 162 і т. д.

31 Книга посольская метрики Великого княжества Литовского, т. I, стор. 20 36, 
62, 63, 169—171, 199, 216, 217, 220, 233, 234, 253, 269 і т. д.



Звідки пішла назва «Україна» 45

«Вышедши з Черкас, и с Киева, и с Канева, з Браславля, из Веницы 
и з инших городов господарских Украины, и собравшее <на поли за 
Черкасами мнозство козаков... громили по колку крот корованы куп
цов турецких и перекопских»32. В інших листах хан до складу «ко
ролевой Украины» зараховує Переяславщину і Поділля 33. Тоді ж ли
товський князь Сигізмунд-Август у своєму листі до кримського хана 
Давлет-Гірея писав: «Ино гды... гонцы отправлены до замков наших 
украинних пришли, тым людем по Украине убеспечили, то пак пос
ле того, в том же месяцы июли, пришодши люди твои крымцы з но
гайцы и белогородцы под Черкасы и Канев, великие шкоды учини
ли, а потом под Белою Церковью и под Баром пак то в людех и в до
бытках не мало пошкодили и в полон невинных людей побрали»34. Та
ким чином, *у великокнязівських листах під назвою «Україна» розумі
ються всі українські землі, які були в складі Литовської держави.

З листів кримського хана Давлет-Гірея до литовського і москов
ського князів видно, що в Криму під назвою «Украйна королева» ро
зуміли землі Запоріжжя, Переяславщини, Київщини, Брацлавщини 
і Волині. Під .назвою «Украина Московская» виступали землі Слобо
жанщини, Чернігово-Сіверщини і південна частина воронезьких і кур
ських земель35. Ця ж сама думка має місце і в численній диплома
тичній переписці між великими литовськими і московськими князями, 
яка велась протягом першої половини XVI ст. Московські князі нази
вали Україну своєю «отчиной», а великі литовські князі намагалися 
захопити всі українські землі і теж називали їх своїми володіннями 36.

В Литовській метриці іноді Україна називається «Вкраиною». 
Там же ми читаємо, .що литовські прикордонні війська на Чернігівщи
ні грабують населення «Вкраинных городов» біля Чернігова, Любеча, 
Києва та інших міст «Вкраины» 37.

Назва «Україна» зустрічається в «Пересопницькому євангеліє». 
В цьому творі під назвою «Украйна» розуміються українські землі, 
які в ті часи були під владою Великого князівства Литовського і 
Польщі.

В Литовській метриці та актах гродських і земських судів другої 
половини XVI ст. під назвою «Украйна» розуміється Подніпров’я, 
Волинь, Брацлавщина і Західне Поділля 38.

З документів закарпатських українських земель відомо, що З а
карпаття в XIV—XVI ст. виступало під назвами: «Крайна», «Краина». 
Напевно тоді так вимовляло місцеве населення слово Україна, яким 
називало свою вітчизну. Але це питання вимагає спеціального лінгві
стичного дослідження. В польських і мадьярських документах закар
патські українські землі в ті часи були відомі під назвами: «Крайна 
Угорська», «Крайна Маковиченська», «Крайна Бережська», «Крайна 
Гуменянська», «Крайна Мукачівська» та ін.39. Під цими назвами іноді 
розумілися окремі комітати, на які поділялося Закарпаття. Землі З а 

32 Книга посольская метрики Великого княжества Литовского, т. І, стор. 20.
33 Т а м  ж е, стор. 21—24, 36, 62—63, 131—133, 136—137, 154, 162, 170—171, 199.
34 Т а м ж е, стор. 169—170.
35 Т а м  ж е, стор. 62—63, 69—74, 131—133, 137, 154, 269, 270, 280, 281, 294.
36 Т а м  ж е, стор. 24—36, 62—66, 69—93, 136— 154, 175—179, 233—235, 253—268.
37 ЦДАДА, Литовська метрика, Книги записів, № 7, арк. 303—304; Книги судо

вих справ, № 249, арк. 345—346; Книга посольская метрики Великого княжества Ли
товского, т. I, стор. 62, 77, 78 і т. д.

38 Акты Западной России, т. II, стор. 18. Źródła dziejowe, т. XX, Warszawa,
1894, стор. 118; т. XXII, Warszawa, 1897, стор. 1—6, 14, 48, 53, 59, 66, 82, 90, 97, 106,
110, 114, 123, 127, 131, 137, 143, 150 та ін.

39 Б. Б а р в і н с ь к и й .  Назв. праця, стор. 6; М. А н д р у с я к .  Назв. праця, 
стор. 4—8.
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карпаття з давніх часів були заселені русинами-українцями. Тих лю
дей, які приїздили із Закарпаття в Галичину на ярмарки, і закарпат
ських переселенців галицьке населення називало «крайниками»40. В 
польських і мадьярських документах XVII ст. часто зустрічаються та
кі назви закарпатських українських земель: «Україна Мукачівська», 
«староство України Угорської», «Україна кордону угорського», 
«Україна Угорська»41. Отже, назва Україна в XVI—XVII ст. була ві
дома й на Закарпатті. Українське населення Закарпаття називало 
свою землю «Крайнею» — «Україною», а себе — «крайниками», «ук- 
раинными людьми». В той же час закарпатці не забували своєї дав
ньої назви — «русини», «руси», та руської мови.

У XVI і першій половині XVII ст. про Україну писали не тільки в 
Росії, Литві і Угорщині, а й в  інших європейських країнах. Назва 
«Україна» зустрічається в багатьох польських документах 42-43.

Яскравим доказом того, що Україна в першій половині XVII ст. 
була відома в Західній Європі, є мемуари французького військового 
інженера Г. Боплана «Описание Украины»44, де він пише про занят
тя населення «Украины».

Отже, всі названі факти свідчать про те, що в XV—XVII ст. 
назва «Україна» була загальновідомою на всіх українських землях і 
закріпилася в свідомості українського народу. Вона відбилася в чис
ленних офіційних документах: судових актах і дипломатичних листах, 
у жалуваних урядових грамотах і привілеях, у щоденниках і історич
них творах, у мемуарах і художній літературі, в народних думах і 
історичних піснях.

Про поширення назви Україна серед народних мас відомо з на
родної думи XVI ст. «Зажурилась Україна». В думі говориться про 
часті грабіжницькі напади турецьких і татарських орд, спустошення 
ними численних поселень, винищення людей, про боротьбу україн
ського населення проти іноземних загарбників 45.

У думі про Івана Удовиченка-Коновченка говориться, як він по
ліг у боротьбі з ненависними татарами, захищаючи свій народ і 
«славну Україну» 46.

Україна згадується в народній пісні XVI ст. про славного козака 
Байду:

«Ой ти, Байдо, та славнесенький,
Будь мені лицар та вірнесенький,
Візьми в мене царівночку,
Будеш паном на всю Вкраїночку!» 47

У XIV ст. українські землі в багатьох документах виступають та
кож під назвою «Малая Русь». Цей термін переважно вживається в 
тих документах, де дається уточнення назв таких територій: «Вели
кая Русь»48, «Малая Русь», «Белая Русь». Назва «Мала Русь» з ’я
вилася в першій половині XIV ст. в грамотах галицько-волинських

40 О. B a l z e r .  Regestra złoczyńców grodu Sanockiego, Lwów, 1891.
41 Б. Б а р в і н с ь к и й .  Назв, праця, стор. 6—И.
42 Źródła dziejowe, т. XXII, стор. З, 4, 48, 53, 66, 82, 90, 97, 106, 114, 123, 127 і т. д.
43 Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах,

т. I, М., 1953, стор. 14, 19, 20, 63—65, 96—97, 122, 145—146, 179—182, 349—350 і т. д.
44 Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси, в. 2, К., 1896.
45 Українські народні думи та історичні пісні, К., 1955, стор. 11.
46 Т а м ж е, стор. 23—31.
47 Т а м ж е, стор. 16—17.
48 Русская историческая библиотека, т. VI, СПб., 1880, стор. 28, 30, 32, 168, 

172, 176, 178, 180, 182, 184, 190, 206, 216.
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князів. Спочатку «вона відносилась лише до Галичини, а пізніше була 
поширена і на Волинь 49.

В середині XIV ст. термін Мала Русь -набрав більш широкого 
значення. Під ним розуміли всі українські землі, за я'кі тоді точилась 
боротьба між Литвою і Польщею. Термін Мала Русь в ті часи вжи
вався переважно в документах релігійного характеру, а з кінця XV 
до кінця XVI ст. цей термін в документах майже зовсім не зустріча
ється 50. Українські землі тоді були під владою Литви, Польщі, Угор
щини і Молдавії. Кожна з них мала свою місцеву назву, спільною ж 
назвою для всіх українських земель була Україна. Українське насе
лення називало себе «украинными людьми» 51, а не малоросами.

В кінці XVI ст. термін «Малая Русия», «Малая Русь» ми зустрі
чаємо у творах відомого українського письмешшка-полеміста Івана 
Вишенського. Він його запозичив, напевно, з документів константино
польських патріархів52. У першій половині XVII ст. цей термін широ
ко вживався ©'творах духовного і світського характеру 53.

Назву Мала Русь часто вживав Б. Хмельницький у листах до ро
сійського царя. На Переяславській раді 8 січня 1654 р. він у промові 
говорить, що «Киев и вся Малая Русь» бажають бути спільно з Ро
сією під владою одного ц аря54. Представникам польського короля в 
Переяславі під час переговорів в лютому 1649 р. Б. Хмельницький за
явив: « За границю на войну не пойду... Досить нам на Україні і По- 
долю і Волині, тепер досить достатку в землі й князівстві своїм по 
Львов, Холм і Галич. А ставши на Віслі, скажу дальшим ляхам: си
діте, мовчіте, ляхи!.. Не постоїть ні нова жодного князя й шляхотки 
тут в Україні»...55. Отже, Б. Хмельницький західноукраїнські землі та
кож вважав складовою частиною України.

Але після возз’єднання України з Росією царський титул став пи
сатися так: «царское величество Великой и Малой Руси», а в офіцій
них російських документах Україна називатися Малою Руссю. Украї
ну самодержавство вважало своєю «отчиною», а українські землі — 
складовою частиною російських земель. В XVII ст. назва Мала Русь 
серед українського народу не знайшла поширення. Народні маси на
зивали себе українцями, руськими, козаками, «черкасами», русинами.

Будучи народною за своїм походженням, назва «Україна» на
завжди закріпилась у свідомості українського народу в розумінні 
рідного краю, вітчизни. Вона пов’язана з глибоким патріотичним по
чуттям і любов’ю народу до своєї зейілі, мови, культури, побуту і 
т. д. Український народ довгі віки самовіддано боровся з різними іно
земними загарбниками за волю і незалежність України.

49 Русская историческая библиотека, т. VI, стор. 14, 28, 30, 40, 64, 76, 86, 140, 
144, 168, 180, 184.

50 А. С о л о в ь е в .  Великая, Малая и Белая Русь, Журн. «Вопросы истории», 
1947, J\fs 7, стор. 33.

51 ЦДАДА, Литовська метрика, Книги записів, № 7, арк. 354, 356, 513—515, 
536 -і т. д.

52 И в а н  В и ш е н с к и й .  Сочинения, М.— Л., 1955, стор. 49, 170 та ін.
53 М. А. М а к с и м о в и ч .  Собрание сочинений, т. II, стор. 707—711.
54 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, т. X, СПб., 1878, 

стор. 216—217.
55 Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах, 

т. II, М., 1953, стор. 118.


