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Я-22 
 Минуло 150 років від дня народження 

(1855–1940) видатного українського історика, 
археолога, народознавця, письменника Дмитра 
Яворницького – людини енциклопедичних знань 
і величезної працездатности. Ім’я Д. Яворниць-
кого горить найяскравішою зіркою в сузір’ ї  
дослідників історії українського козацтва, а 
його публікації джерел до історії запорозьких 
козаків неоціненні для вивчення значного істо-
ричного періоду існування українського наро-
ду, його боротьби за свою свободу і держав-
ність. Величезні заслуги Д. Яворницького і в 
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розвитку музейної справи. Він – засновник 
Дніпропетровського історико-культурного му-
зею, де за тридцять років зібрав понад 80 тис. 
експонатів. 

Народився Дмитро Іванович Яворницький 
7 листопада (26 жовтня за ст. ст.) 1855 р. у 
с. Сонцівка Харківського повіту Харківської 
губернії – тепер с. Борисівка Дергачівського ра-
йону Харківської області. Його батько, Іван 
Якимович Яворницький, був сільський псалом-
щик, мати – Ганна Матвіївна – селянка. Щодо 
правильности написання свого прізвища Д. Явор-
ницький зазначав так: “Біографія у мене не 
пишна. Дід і батько мій писались Яворниць-
кий, а мені у школі якійсь дуринь причипив 
букву “Э” і вийшов Эварницький, а воно на ділі 
Явор, дерево таке, що здається на кльона, тільки 
листя зеленіше, з зубцями на кінцях, і більше 
від листя клена. Родивсь я в Харьковській гу-
бернії, Харьковського повіту, в селі Солнцевкі, в 
1855 году, 26 октября, учивсь сперше дома, а 
потім в Харькові; в 1877 году поступив в Харь-
ковскій університет, скінчив курс історико-фі-
лології і був оставлен по кафедрі Русской історії, 
але ж найшлись такі людці, що заставили мене 

іськати щастя в другім університеті. Так я 
переїхав в Петербурх”

 7

                                                                

1. 
Навчаючись у найстарішому університеті 

Наддніпрянщини, Д. Яворницький слухав лек-
ції геніяльного мовознавця проф. О. О. Потебні 
та його учня проф. М. Ф. Сумцова, був почесним 
членом студентського народознавчого гуртка, а 
свої вакації проводив у мандрівках Харків-
щиною та Катеринославщиною. 

1881 р. Д. Яворницький закінчив універси-
тет. Його залишили позаштатним стипендіятом 
для підготови до професорського звання по 
кафедрі російської історії. Захоплено студіює 
праці з історії України, за що, до речі, його 
позбавили стипендії – Д. Яворницький відхилив 
тему із загальної історії і взявся за студії над 
Запорозькою Січчю. 

Талановитий юнак друкує свої перші до-
слідження з обраної теми, ставить перед собою 
велику мету – обходити і обстежити всі без 
винятку землі запорозьких козаків та кожну з 
семи Запорозьких Січей (Хортицьку, Томаків-
ську, Микитинську, Чортомлицьку, Кам’янську,  

 
1 Цит. за: Олійник-Шубравська М. М. Харківський пе-
ріод життя Д. І. Яворницького та його автобіографіч-
ний роман “За чужий гріх” // Яворницький Д. За 
чужий гріх. – Харків: Прапор, 1993. – С. 7. 
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Олешківську і Підпільненську), їх топографію, 
флору, фауну, записати спогади, розповіді ста-
рожилів, пісні, перекази, леґенди, обстежити 
пороги, балки, забори – кожен клаптик колиш-
ньої Запорозької землі. 

Замилуванням Яворницького була також 
література. Він захоплюється творчістю Т. Шев-
ченка, М. Гоголя, сам починає віршувати – у 
1883 р. публікує вірш “Моя доля”. В середині 
80-х років він мав намір видавати літературно-
фольклорний альманах українською мовою, що 
не вдалося здійснити через цензурні перешко-
ди в тодішній підросійській Україні. 

У Харкові Д. Яворницький познайомився з 
видатними діячами української культури Мар-
ком Кропивницьким, братами Тобілевичами – 
Панасом Саксаганським і Миколою Садовським, 
Михайлом Старицьким, Марією Заньковецькою. 
Його наукову і культурологічну діяльність помі-
тила царська охранка. Незабаром тут, у Харкові, 
молодому вченому створили нестерпні умови і 
він змушений був переїхати до Петербурґу. До 
речі, це йому радив зробити Микола Костома-
ров, з яким Д. Яворницький познайомився осо-
бисто в січні 1885 р. 

Переїхавши влітку 1885 р. до столиці Росій-
ської імперії, Д. Яворницький працював учите-
лем історії й літератури в Миколаївському сиріт-

ському інституті благородних дівиць, Другому 
Кадетському Корпусі, жіночій гімназії, театраль-
ному училищі, водночас продовжував наукову 
діяльність, маючи до диспозиції багаті столичні 
архіви

 9

                                                                

2. 
Та вже через два роки столична влада запі-

дозрила Д. Яворницького у неблагонадійності: 
16 червня 1887 р. міністр народної освіти звер-
нувся до попечителя Петербурзького навчаль-
ного округу з листом, де зазначалось: “Находил 
бы нежелательным допускать к преподава-
тельской деятельности кандидата Харьковско-
го университета Дмитрия Эварницкого, так 
как мною были получены сведения о его полити-
ческой неблагонадежности”3. В Росії звинуваче-
ний у неблагонадійності платив дорого: Д. Явор-
ницького звільнили з усіх навчальних закладів, 
де він викладав історію. Впливові друзі висту-
пили на його захист, невдовзі вченого відновили 

 
2 Детальніше про це: Олійник-Шубравська М. М. Ран-
ня наукова діяльність Д. І. Яворницького та його пер-
ша історико-народознавча робота про Запорожжя // 
Яворницький Д. І. Запорожжя... Эварницкий Д. И. За-
порожье в остатках старины и преданиях народа. – 
Київ: Веселка, 1993. – С. 5–26. 
3 Шубравська М. М. Д. І. Яворницький: життя, фоль-
клористично-етнографічна діяльність. – Київ: Наук. 
думка, 1972. – С. 45. 
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на роботі, але викладати в Петербурзькому уні-
верситеті йому було заборонено. 

в Україні – Харкові, Катеринославі, Полтаві, але 
даремно. Повернувся до Петербурґу, а тут йому 
запропонували почесне заслання – поїхати на 
три роки урядовцем з особливих доручень до 
Ташкенту і бути консультантом при генерал-
губернаторі Туркестану під час археологічних 
розкопок у Середній Азії. 

Кінець 80-х – 90-ті роки ХІХ ст. – найзначні-
ший період у науковій діяльності Д. Яворниць-
кого. Він опублікував низку великих досліджень, 
збірників, документів, зокрема: “Запорожье в 
остатках старины и преданиях народа” у двох 
частинах (1888), “Сборник материалов для исто-
рии запорожских козаков” (1888), “Очерки по 
истории запорожских козаков и Новороссий-
ского края” (1889), “Публичные лекции по архео-
логии России” (1890), “Вольности запорожских 
козаков. Историко-топографический очерк” (1890) 
та інші. Тоді ж він розпочав працю над ство-
ренням тритомової монографії “История запо-
рожских козаков”, перший том якої побачив 
світ у 1892 р. 

Поліцейський нагляд за ним не припинявся. 
Своїм циркуляром міністр народної освіти Де-
лянов категорично заборонив Д. Яворницькому 
викладати у навчальних закладах Росії “за тен-
денциозное проявление в лекциях антипатии к 
московской истории и правительству и при-
страстие к истории Малороссии”4. Д. Явор-
ницький намагається влаштуватися на роботу 
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Після трирічного відрядження (чи радше 
заслання), у квітні 1895 р., Д. Яворницький 
отримав посаду позаштатного урядовця для 
особливих доручень при Варшавській казенній 
палаті з дорученням упорядкувати архів старо-
польських справ колишньої фінансової управи. 
Склавши 1896 р. маґістерський іспит з росій-
ської історії, після довгих митарств він захи-
стив дисертацію аж у 1901 р. Але за сприяння 

Своє вимушене перебування в Середній Азії 
Д. Яворницький використав для науки – ви-
вчав пам’ятки культури тамтешніх народів, іні-
ціював створення Самаркандського історичного 
музею. Створив “Путеводитель по Средней Азии 
от Баку до Ташкента в археологическом и исто-
рическом отношениях” (Ташкент, 1893), не при-
пиняв своїх студій над історією запорозького 
козацтва, маючи можливість працювати в бага-
тих архівах Москви. У 1895 р. у Петербурзі 
побачив світ другий том “Истории запорожских 
козаков”. 

4 Шубравська М. М. Д. І. Яворницький: життя... – 
С. 55. 
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російського історика В. Ключевського отримує 
посаду приват-доцента Московського універ-
ситету на кафедрі російської історії, де почав 
викладати археологію та історію козацтва. Вже 
1897 р. побачив світ третій том “Истории запо-
рожских козаков”. Д. Яворницького обирають 
членом Московського археологічного товарист-
ва, він бере участь в ХІ Археологічному з’їзді у 
Києві (1899). 

На початку 90-х років Д. Яворницький пуб-
лікує низку літературних творів – повість “На-
ша доля – Божа воля” (1901, 1905); “У бурсу! у 
бурсу! у бурсу!” (1908); роман “За чужий гріх” 
(1907); збірку поезій “Вечірні зорі” (1919) та ін. 
Майже всі ці твори видавалися в Катерино-
славі. 

Д. Яворницький брав активну участь у під-
готові літературного альманаху “Складка“, який 
вийшов друком у Петербурзі за редакцією К. Бі-
лиловського; спільно з художником С. Василь-
ківським та М. Самокишом готував альбом “Из 
украинской старины” (1900)5. 

Працюючи в Москві, учений листувався з 
багатьма діячами української культури – М. Ли-
сенком, М. Старицьким, М. Коцюбинським, Б. Грін-
ченком, Оленою Пчілкою, М. Самокишем та 
багатьма іншими. Ще в 90-х роках ХІХ ст. Д. Яворницький 

активно пропаґував ідею створення у Катери-
                                                                 

Д. Яворницький продовжує інтенсивно пра-
цювати як науковець, 1898 р. друкує історико-
художній твір “По следам запорожцев”, куди 
увійшли археологічні, історичні, фольклорні, 
етнографічні та наративні матеріяли, які він 
зібрав під час подорожей Запорожжям. Як уче-
ний, користується авторитетом і підтримує зв’яз-
ки з багатьма провідними діячами російської 
культури, серед них – Ф. Корш, В. Немирович-
Данченко, А. Чехов, В. Короленко, В. Вересаєв, 
О. Купрін, К. Станюкович, В. Гіляровський, зна-
йомиться з Л. Толстим, котрому багато оповідає 
про Запорожжя. 

5 Из украинской старины / Рисунки художников 
С. И. Васильковского и Н. С. Самокиша. Пояснитель-
ный текст профессора Д.И. Эварницкого. СПб, 1900. – 
100 с. + 22 табл. Альбом перевидано в 1991 р. україн-
ською мовою: З української старовини: Альбом / 
Текст Д. І. Яворницького; Малюнки М. С. Самокиша, 
С. І. Васильківського; Пер. з рос. та упоряд. Ю. Іван-
ченка. – Київ: Мистецтво, 1991. – 316 с.: іл. Наклад 
20000 прим. Удруге в незалежній Україні книжку 
перевидано в спеціальній серії для дітей “Золоті воро-
та”: Яворницький Д. І. Із української старовини: 
Наук.-худ. кн. / Пер. з рос. Ю. О. Іванченка. Малюнки 
М. С. Самокиша та С. І. Васильківського, [худ. оформл. 
та макет М. С. Пшінки]. – Київ: Веселка, 2001. – 176 с.: 
іл. Наклад 5000 прим.  
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нославі історико-археологічного музею, осно-
вою колекції якого мали б стати понад 5 тис. 
експонатів старожитностей, які зібрав археолог 
О. Поль (1832–1890). Весною 1902 р. місцева 
влада нарешті вирішила проблему позитивно. 
Того ж року його обрали членом Ради музею, а 
Катеринославська губернська управа запросила 
його стати директором цього музею. 

У Катеринославі Д. Яворницький веде архео-
логічні дослідження Запорожжя, розбудовує му-
зейні експозиції і формує фонди, бере активну 
участь у діяльності історичного товариства та 
архівної комісії, збирає історичні, етнографічні 
й фольклорні матеріяли краю, бере участь у 
створенні Катеринославської “Просвіти”. 

До пам’ятних дат Т. Шевченка – 50-річчя від 
дня смерті (1911) та 100-річчя від дня народ-
ження (1914) Д. Яворницький упорядкував і 
видав книжку, на титульній сторінці якої був 
напис: “Гроші від продажу книги підуть на 
пам’ятник Т. Г. Шевченку”6. До речі, Д. Явор-
ницький мав у Катеринославі настільки висо-
кий авторитет, що, попри загальну заборону в 
Російській імперії святкувати ювілей Т. Шев-
ченка, Катеринославський губернатор дозволив 
провести засідання, присвячене пам’яті Т. Шев-
ченка за умови, що Д. Яворницький візьме на 
себе відповідальність за “дотримання на ньому 
порядку”. Це засідання відбулося 25 лютого 
1914 р. в Англійському клубі (нині в цьому при-
міщенні працює Дніпропетровський україн-
ський драматичний театр). Д. Яворницький 
виголосив доповідь “Т. Г. Шевченко – народний 

Для успішної роботи в Катеринославі Д. Явор-
ницький був змушений брати довготривалі від-
пустки в Московському університеті, де все ще 
залишався на викладацькій роботі. Але вже в 
1905/1906 навчальному році він відмовився від 
читання лекцій у Москві, звільнився з універ-
ситету і остаточно переїхав до Катеринослава. 
Йому йшлося насамперед про розбудову музею і 
поповнення його колекції, здійснення діяльности 
установи на наукових засадах. З 1905 р. музей 
розмістився у спеціяльно збудованому приміщен-
ні, де зостався й донині. Незакінчений другий 
корпус музею, розпочатий ще 1912 р., більшо-
вики в 30-х роках передали зв’язківцям, пока-
завши своє справжнє ставлення до культури та 
історії народу. Влада незалежної України мала 
б відновити історичну справедливість і повер-
нути цей корпус музеєві (до речі, Д. Яворниць-
кий задумав цей корпус на взірець музею в 
Каїрі). 

 15

                                                                 
6 Яворницький Д. І. Матеріали з біографії Т. Г. Шев-
ченка. – Катеринослав, 1909. – 47 + VІІ с. 
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український поет”, яку разом з іншими мате-
ріаялами було опубліковано в газеті “Южная 
заря”. Та вже 1 березня 1914 р. Катеринослав-
ська поліція конфіскувала наклад цієї газети7. 

Власне Д. Яворницький у часи Визвольних 
змагань запропонував назвати Катеринослав 
Січеславом9, що й здійснила українська влада в 
1918 році, але у зв’язку з більшовицькою окупа-
цією місту знову повернули стару назву (аякже, 
Катерина ІІ для більшовиків була значнішою 
особою, аніж усе українське козацтво), а в 
1926 р. перейменували на Дніпропетровськ на 
честь вірного сподвижника Леніна і Сталіна, 
“всеукраїнського старости” і одного з організа-
торів голодомору 1932–1933 рр., Григорія Пет-
ровського. Цей безглуздий “топонім”, як і багато 
подібних йому, досі залишаються на мапі нашої 
вже незалежної держави.  

Як активний просвітянин, Д. Яворницький 
робив усе можливе, щоб урятувати від закрит-
тя катеринославську “Просвіту” під час нагінки 
царського уряду на українські громадські орга-
нізації в роки Першої світової війни. Але пере-
шкодити цьому не вдалося – 1916 р. “Просвіта” 
в місті перестала існувати, однак її бібліотеку 
та архів вчений взяв до Катеринославського 
музею. 

Після найспокійнішого періоду Української 
революції, яким був Гетьманат Павла Скоро-
падського, розпочався новий наступ в Україну 
більшовиків, денікінців, розгул отаманів і ота-
манчиків різного рівня. Катеринослав перехо-
див з рук до рук. Навіть тоді Д. Яворницький 
усіма засобами беріг скарби музею, йшов на 
будь-які способи, щоб не допустити розкрадан-
ня експонатів8. 

Тоді ж, у 1918 р., в часи Гетьманату, Д. Явор-
ницького обрали професором Катеринослав-
ського університету. Він відмовився переїхати 
до Києва в 1919 р. на запрошення Всеукраїн-
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9 Чабан М. “Працюй на користь свого народу” // Його ж. 
Сучасники про Д. І. Яворницького. – Дніпропетровськ: 
ВПоП “Дніпро”, 1995. – С. 7. До речі, в статті “Дніпро-
петровськ” (УРЕ, 2-ге вид., Київ, 1979) нема жодного 
слова, що це місто в 1918 р. носило назву Січеслав, 
хоч в статті “Дніпродзержинськ” є згадка, що до 
1936 р. місто називалося Кам’янське. Де ж в незалеж-
ній Україні історична справедливість і чому питання 
про відновлення історичної топоніміки не обходять 
нинішнє керівництво держави?  

7 Сохань П. С., Олійник-Шубравська М. М. Видатний 
дослідник запорозького козацтва, полум’яний україн-
ський патріот // Яворницький Д. Твори: У 20 т. – Київ; 
Запоріжжя, 2004. – Т. 1. – С. 27. 
8 Про це див.: Шаповал І. В пошуках скарбів. – Київ: 
Дніпро, 1905. – С. 92–97. 
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ської Академії Наук (ВУАН), оскільки вболівав 
за долю свого улюбленого дітища – музею. 
У 1925–1930 рр. завідував кафедрою україно-
знавства тоді ще Катеринославського Інституту 
народної освіти ІНО – так від 1920 р. більшо-
вики іменували всі університети. 

Водночас Д. Яворницький інтенсивно пра-
цює як учений. До найважливіших його публіка-
цій у 20-х років ХХ ст. належить унікальної 
цінності “Словник української мови”, що поба-
чив світ у Катеринославському видавництві 
“Слово” 1920 р.11, де він подав свій багаторіч-
ний доробок як доповнення до “Словаря укра-
їнської мови” Бориса Грінченка. А 1928 р. у 
Державному видавництві України в Харкові 
накладом у 3 тис. примірників побачила світ 
його безцінна праця “Дніпрові пороги” – альбом 
фотографій з географічно-історичним нарисом, 
виконаний на підставі експедиційних дослід-
жень, які проводили перед затопленням істо-
ричних земель Запорожжя. Акцію здійснили 
більшовицькі “покорителі” природи у зв’язку з 
будівництвом Дніпровської гідроелектричної 
станції (в чому вбачаємо й іншу, аж ніяк не ути-
літарну мету)12. До речі, як про це пише сам 

                                                                 

Окрім того, у 1923–1924 рр. Д. Яворницький 
завідував Катеринославською губернською ар-
хівною управою – завдяки йому там згромади-
ли в той час багато цінних архівних матеріялів. 
За видатні здобутки в науці Д. Яворницького у 
1924 р. обрали членом-кореспондентом ВУАН, 
а в жовтні 1925 р. Катеринослав, наукова та 
мистецька громадськість України відзначили 
70-річчя від дня його народження. 

Д. Яворницький – своєрідний рекордсмен в 
Україні щодо тривалості керування мистець-
кою установою, довше від нього очолює Львів-
ську картинну галерею лише Герой України 
Борис Возницький. Так от, за 31 рік директо-
рування вченого, кількість експонатів збільши-
лася з 5 до 85 тис. У музеї зберігалося понад 
2300 цінних реліквій запорозького козацтва. 
Музей перетворився в наукову і просвітницьку 
установу і мав світову славу10. 

11 До речі, подальші томи “Словника” не побачили світ – 
більшовики знищили рукописи разом з чималим осо-
бистим архівом вченого. 
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12 Цей альбом – один з найцінніших раритетів моєї осо-
бистої бібліотеки. У 1989 р. під редакцією тодішнього 
завідувача відділу історії феодалізму Інституту історії 
АН УРСР, доктора історичних наук (нині – академіка 
НАН України) Валерія Смолія з передмовою О. І. Гур-
жія книгу перевидало видавництво “Промінь” у Дніпро-
петровську накладом 15 тис. примірників. Однак це 

10 Сохань П. С., Олійник-Шубравська М. М. Видатний 
дослідник запорозького козацтва... – С. 28–29. 
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Д. Яворницький, упродовж 1927–1929 рр. Екс-
педиція зареєструвала 36 936 речей, знайдених 
під час археологічних розкопок, зробила понад 
1000 фотографій тепер уже затоплених місць, 
особливо порогів Дніпра, і залишила по собі 
100 щоденників дослідження. 

провиною їхньою була хіба справжня любов до 
рідного народу.  

Ця ганебна стаття написана на підставі 
доносу тодішнього секретаря музею Івана Ша-
повала, і Д. Яворницький про це добре знав. 
У листі до свого приятеля М. Желєзняка, від 
25 січня 1934 р. він писав: “По доносу Івана Ша-
повала мене і всіх моїх співробітників ... ви-
чистили із музея, як “контреволюціонне кубло”13. 

29 червня 1929 р. Д. Яворницького обира-
ють дійсним членом ВУАН, він – у розквіті 
творчих сил. Здавалося, що могло загрожувати 
такому заслуженому чоловікові? Але того, 1929 р., 
розпочинається новий етап політики більшови-
ків щодо України, її історичного минулого і щодо 
української інтеліґенції – заарештовано цвіт 
української нації і сфабриковано сумнозвісний 
процес Спілки Визволення України (СВУ). Не 
оминає лихо і Д. Яворницького: кожен діяч куль-
тури мав свій реченець. Місцева дніпропетров-
ська газета “Зоря” 27 серпня 1933 р. в розгул 
сталінської вакханалії з голодомором публікує 
статтю “Кубло контрреволюційної націоналістич-
ної пропаганди”. Автор її, якийсь А. Горб, зви-
нуватив акад. Д. Яворницького та весь колектив 
Дніпропетровського крайового історикоархеоло-
гічного музею в усіх земних гріхах, хоч єдиною 

І хоч “сталінські соколи” дуже вже домага-
лися, щоб Академія наук Д. Яворницького по-
збавила звання її дійсного члена, до честі укра-
їнських учених цього не сталося. Мабуть, саме 
тому Д. Яворницький уникнув арешту, а позбув-
шись посади директора, повністю віддався нау-
ковій праці. 

У 1937 р. Д. Яворницький закінчив істори-
ко-краєзнавчий нарис “История города Катери-
нослава” – як бачимо, більшовицька українізація 
закінчилася, і вчений знову змушений був пи-
сати російською мовою. Наприкінці 30-х років 
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13 Цит. за: Сохань П.С., Олійник-Шубравська М. М. 
Видатний дослідник запорозького козацтва... – С. 30. 
На нашу думку, І. Шаповал, пізніше автор кількох 
видань книжки “В пошуках скарбів”, випущеної ма-
совим накладом, що в 60-х роках ХХ ст. відновила 
пам’ять про “Запорозького Батька”, під тиском чекіс-
тів підписав те, що вони заготували. 

перевидання, зведене до розмірів 22х14,5 см (ориґі-
нал – 34,5х26.5) – за всіми параметрами дуже посту-
пається першому виданню праці Д. Яворницького. 
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він написав спогади “Як створювалася картина 
“Запорожці”14 – її творець І. Рєпін був великим 
другом Д. Яворницького і увічнив його на своїй 
картині в образі писаря. Д. Яворницький узяв 
активну участь у підготові до Шевченківського 
ювілею 1939 р., зокрема опублікував свої спо-
гади про ставлення І. Рєпіна до Т. Шевченка. 

Незадовго до смерті Д. Яворницькому запро-
понували повернутися до праці в музеї, одначе 
він відмовився. 5 серпня 1940 р. Д. Яворниць-
кий помер у Дніпропетровську і був похований 
на міському цвинтарі. 11 жовтня 1940 р. Ука-
зом Президії Верховної Ради УРСР ім’я Д. Явор-
ницького надано Дніпропетровському музею, 
ухвалено також встановити пам’ятник ученому. 
У 1961 р. прах Д. Яворницького перепоховано у 
дворі музею. Тоді ж відкрито квартиру-музей у 
будинку, де він мешкав, а на фасаді встановле-
но меморіальну дошку.  

У зв’язку з горбачовською перебудовою в 
Україні почалося видання спадщини “Запо-
розького Батька”. І першою ластівкою була фун-
даментальна  “Історія  запорізьких  козаків”  у  

                                                                 

 23

перекладі відомого львівського архівіста Івана 
Сварника, яка побачила світ у трьох томах у 
видавництві “Світ” з ініціативи його директора 
Ігоря Мельника (Львів, 1990–1992). Унікальною, 
на нашу думку, є книжка спогадів “Сучасники 
про Д. І. Яворницького”, яку упорядкував Мико-
ла Чабан, і яка побачила світ у видавництві “Дні-
про” (Дніпропетровськ, 1995) з нагоди 140-річчя 
від дня народження вченого. Але найвидатні-
шим пам’ятником Д. Яворницькому є його фун-
даментальне зібрання у 20-ти томах, проспект 
якого розробила славної пам’яті невтомний і 
чесний дослідник життя і творчости вченого 
Марія Олійник-Шубравська і яке видає Інсти-
тут української археографії та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського під керівництвом його 
директора, члена-кореспондента НАН України 
Павла Соханя. На сьогодні побачили світ два 
томи цієї фундаментальної праці. Дуже симво-
лічно, що видання друкують видавництво “Тан-
дем-У” (Запоріжжя) та ВАТ “Зоря” (Дніпропет-
ровськ – так хочеться вже написати – Січеслав) 
накладом, правда, всього – 2 тис. примірників. 
На жаль, до 150-річчя від дня народження 
Д. Яворницького так і не вийшов третій том 
цього видання. Тому ми, у Львові, пропонуючи 
свою скромну працю, бодай хоч цим відзна-
чимо славний ювілей славетного діяча україн-

14 Яворницький Д. И. Как создавалась картина “Запо-
рожцы” / Публикация и вступ. статья И. С. Зильбер-
штейна // Художественное наследство И. Е. Репина. – 
Москва; Ленинград, 1949. – Т. 2. – С. 57–106. 
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ської культури, яким був і залишається навічно 
Дмитро Іванович Яворницький. 

*  *  * 
Будучи вперше виголошена як лекція восе-

ни 1918 р. за Гетьманату і побачивши світ 
1919 р. вже за влади Директорії, праця Д. Явор-
ницького “Україно-руське козацтво перед судом 
історії”15 жодного разу не перевидавалася. 

Окрім того, вона великий книжковий рари-
тет. Жодного її примірника нема в бібліотеках 
Львова, зокрема у фундаментальних: ЛНБ 
ім. В. Стефаника та Науковій бібліотеці ЛНУ 
імені Івана Франка. Нам вдалося розшукати 
книжечку в колекції книголюба Степана Кова-
лишина, який позичив нам її для передруку. 

Готуючи працю до друку, ми максимально 
старалися зберегти специфіку мови історика, 
етнографа і письменника, пам’ятаючи, як рев-
но він відстоював діалектні особливості народ-
ної мови Харківщини та Катеринославщини. За 
взірець взято примітку текстологічного опра-
цювання текстів Д.Яворницького, яку здійснили 
М. Олійник-Шубравська та О. Гуржій, переви-

                                                                 

даючи роман “За чужий гріх” (Харків, 1993) та 
етнографічно-історичний нарис “Дніпрові поро-
ги” (Дніпропетровськ, 1989). Отже, залишаємо 
без змін синтаксичні, лексичні, морфологічні, 
фонетичні та діялектні особливості мови у ци-
татах Д. Яворницького та цієї праці. Збережено 
зокрема: 

– тверде закінчення іменників жіночого 
роду у родовому відмінку (милости, радости, 
чести); 

– закінчення “– а” в родовому відмінку імен-
ників чоловічого роду другої відміни однини 
(університета, народа, документа); 

– закінчення “– ще” у прикметників вищого 
та найвищого ступенів (наважливійщі); закін-
чення “– ая” в іменників середнього роду (Запо-
рожжа). 

Збережено також написання дієслів третьої 
особи однини та множини зі специфічним 
закінченням “– ця” (замість “– ться”), на чому 
дуже наполягав свого часу Д. Яворницький. 
Замість твердого знаку там, де це необхідно,  
поставлено апостроф (зъєднанна – з’єднання), 
графему “ё” замінено відповідно на “ьо” чи “йо” 
(Соловйов). Непослідовне написання в тексті 
прикметника “запорожський” “запорозький” 
уніфіковано на “запорозький”; іменника “запо-

15 Олійник-Шубравська М. М. Харківський період 
життя Д. І. Яворницького та його автобіографічний 
роман “За чужий гріх” // Яворницький Д. За чужий 
гріх. – Харків: Прапор, 1993. – С. 25–26. 
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розці”, “запорожці” – як “запорожці”. Друкарські 
помилки виправлено беззастережно. 

Такий підхід дасть можливість бачити у 
цьому історичному документі також пам’ятку 
української мови часів Визвольних змагань 
українського народу 1917–1921 рр. 

Маємо щиру надію, що публікація лекції 
Д. Яворницького в серії “Дрібненька бібліотека” 
дасть змогу нашим читачам краще усвідомити 
його концептуальні заслуги як історика запо-
розького козацтва, розкриє нову грань його 
таланту, стане нашим нехай би й скромним 
вкладом до вшанування ювілею видатного укра-
їнського Вченого і Громадянина.  

Богдан ЯКИМОВИЧ 
лютий, 2006 р. 
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Проф. Д. І. ЯВОРНИЦЬКИЙ 
Проф. Д. І. Еварницький 

УКРАЇНО-РУСЬКЕ  КОЗАЦТВО  
ПЕРЕД  СУДОМ  ІСТОРІЇ  

 У нас писали і пишуть історію государства 
російського, зрідка пишуть історію народа русь-
кого, багато пишуть на окремі теми із історії 
Росії і зовсім мало пишуть про події нашого ко-
зацтва. А в тим можна завірити, ніяк не боячись 
упасти в перебільшення, що діяльність і заслуги 
нашого козацтва перед рідною країною і дуже 
великі, і дуже значні, і дуже виразні. 

Не можна, одначе, не сказати того, що у нас 
усе ж таки були заміри змалювати історію всього 
козацтва, як великоросійського, так і україн-
ського. Так, про великоросійське козацтво писа-
ли – Броневський, Богуш, Пудавов, Микола 
Лукашов, Іван Попов. Про українське писали – 
академиста Міллер, історики – Бантиш-Камен-
ський, Маркевич, Стороженко, Маркович та 
инчі. 

Але усі ті історії, як великоросійського, так і 
українського козацтва, здебільше написані на 
основі літописного матеріялу і тільки деякі на 
основі архівного. Далі, всі вони, як те кажуть 
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на ученій мові, дуже схематичні, конспективні, 
дуже здавлені і через те неясні і невиразні. По-
тім того, для наших часів вони зовсім переста-
рілі і зробились бібліографічною диковинкою. 
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Але це і єсть навсправжки тільки бесіди, а 
не історія; і до того ще бесіди такі, які надруко-
вані не у нас, а за кордоном, в Галичині, і через 
те мало відомі нашому українському людові. 

Із перелічених українських істориків, які 
змальовували долю України і вкупі з тим торка-
лися долі українського козацтва, на першому 
місці стоїть історик Бантиш-Каменський, який 
видав уперше свою “Исторію Малой Россіи” в 
1842 році, в Петербурзі. За ним іде історик 
Маркевич, який появив свою “Исторію Мало-
россіи” в 1847 році. 

В останні часи узявся за працю історії Украї-
ни відомий і славнозвісний професор Львів-
ського університета в Галичині, М. С. Грушев-
ський. Але його праця усе ж таки тільки історія 
України, а не історія зосібна українського ко-
зацтва. І до того ще така праця, якій бракує 
повного матеріялу, що досить розкиданий геть 
скрізь по архівах російських, румунських, во-
лоських, польських, турецьких і татарських і 
якими наш славетний і вельми працьовитий 
історик, на жаль, дуже мало скористувався. 

Але історик Маркевич навсправжки тільки 
переинакшив “Исторію” Бантиш-Каменського. 
Хоча він і каже, що буцім-то для своєї праці із-
чернув увесь матеріял прямісенько із офіціяль-
них архівів, а проте на повірку виявляєтця, що 
він користувався джерелом не перших рук, а 
других, се6то “Исторіею Малой Россіи” свойого 
попередника, того ж таки Бантиш-Каменського, 
і користувався так щиро і так доладно, що 
навіть передрукував і всі його друковані по-
милки та прогріхи. 

Таким порядком, не вважаючи на те, що у 
нас на півдні Росії було аж три університети, а 
в тих університетах було чимало учених сил, ми 
усе ж таки бідні особистими працями по історії 
нашого козацтва. 

Так певно можна сказати про українське, чи 
гетьманське козацтво, яке жили колись-то там, 
це теперечки Київська, Полтавська, Чернигів-
ська і почасти Волинська та Кам’янець-Поділь-
ська губернії. 

Після праці Бантиш-Каменського та Марке-
вича із праць найбільше визначних треба на-
звати працю вельмишановного і незабутнього 
професора В. Б. Антоновича. “Бесіди за часи 
козацькі”. 

Щодо історії запорозького, чи низового ко-
зацтва, яке осягало колись-то усю теперешню 
Катеринославщину з ростовською та таганрозь-
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кою округою, частину Херсонщини (по річку 
Буг), частину Таврії (так званий Олешківський 
пустир) і частину Слобожанщини (барвінково-
стінківську паланку), то до останніх часів ніхто 
у нас із осіб, причасних до університету, не сил-
кувався писати її. Подорожні, як там кажуть, 
звістки про запорожців можна знайти в тій же 
таки “Исторії Малой Россії” Бантиш-Каменсько-
го і в “Исторії Малороссії” Маркевича, але тільки 
подорожні та й ті дуже убогі, дуже темні і заплу-
тані. Так, наприклад, той, хто вичитає усю 
працю Бантиш-Каменського або Маркевича не 
второпає навіть і того, що воно саме таке геть-
манське, українське, городове, або лейстрове 
козацтво, а що саме таке низове або запорозь-
ке. У Бантиш-Каменського, як і у Маркевича, і 
те і друге козацтво підряд зветця запорозьке 
військо. 

Тільки А. А. Скальковський в 40-х роках 
XIX століття насмілився написати спеціяльно 
історію запорозького козацтва і написати, ко-
ристуючись не літописними, а архівними дже-
релами, які він здобув в архівах ріжних городів 
Новоросійського краю і які були у нього в його 
власних руках. Але Скальковський дав нам 
історію запорозького козацтва не всю, з її по-
чатку і до останку, а змалював тільки останні 
часи життя козацького, через що і назвав свою 
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працю “Исторія Новой Сhчи или послhдняго 
Коша Запорожского”. 

А проте, як би воно там не було, усе ж таки 
не ці історики дали, як там кажуть, тон, або 
ключ для урозуміння діяльности і заслуги усього 
руського козацтва, козацтва великоросійського 
і козацтва українського укупі. Найгучнійший 
голос в цьому питанні за нашими найславет-
нійшими і найталановитійшими істориками, 
М. І. Костомаровим, М. М. Карамзіним і С. М. Со-
ловйовим. 

Але тоді як Костомаров зовсім спочуває 
всьому козацтву і цілком схиляєтця до нього, а 
Карамзін тілки трохи поступаєця перед коза-
ками∗, Соловйов безумовно зневажає усяке, яке 
не було, наше козацтво. 

Яка ж тому причина? 
Причина тому той державний погляд, який 

звичайно мали на увазі російські історики, Ка-
рамзін та Соловйов, коли писали свій твір 
“Исторію Государства россійскаго”. Як історики 
государства російського, Карамзін та Соловйов 
слідкували за розвитком російського держав-
ства і через то усе те, що до нього не дотика-

                                                                 
∗ Исторія государства россійскаго, СПБ., 1852, VIII, 
144. 
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лось, а найпаче, що не допомогало розвитку 
того зачала, усе те вони ставили на друге, на 
третє місце і навіть зовсім зневажали. 

В своїх поглядах на історичну роль і діяль-
ність південно-руського козацтва С. М. Солов-
йов, як воно не чуденно, сходитця з польськи-
ми істориками. Се6то, инакше кажучи, Солов-
йов не тільки не бачить в діяльности козацтва 
ніякої користи, а навпаки того, постерегає в 
ньому велику ваду для держави і суцільности 
Росії та Речі Посполитої. 

Такий погляд цілком натуральний задля 
польських літописців та істориків, наприклад, 
Єрлича, Окольського, Рюльєра, Стрийковсько-
го, Михайла Грабовського і инчих. Для ляхів 
південно-руське козацтво – це “багатоголовий 
звір”, а козацькі баталії, починаючи з баталій 
за часи перших гетьманів і кінчаючи особливо 
баталіями гетьмана Богдана Хмельницького, це 
не що инче, як рознуздана хлопська ребелія, як 
розрухи черні, військові бунти, божевільне по-
сягання на суцільність Речі Посполитої, зневага 
державних законів, непокора найвищому уря-
ду, за якими мусила наступити жорстока кара 
винних. 
 Сам Хмельницький, на погляд тих же поль-
ських літописців та істориків, безбожний архи-
тиран і мордерця, на якого вони дихали воро-
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жим, злосливим духом і ладні була загнати його 
у саме найпекуче пекло. 
 Так дивились на всю діяльність південно-
руського козацтва польські історики. 
 Так само дивитця на козаків і великоро-
сійський історик: війни козаків супроти Польщі, 
на погляд С. М. Соловйова, поруха державного 
принципу та ламання в польському державстві 
порядку. 

Ось власні слова про це самого історика 
Соловйова. 

“Что такое западное козачество”, – питає 
Соловйов. – “Казачество не было выселеніе 
массъ людей, разрознившихся съ большинствомъ 
въ извhстныхъ убhжденіяхъ религіозныхъ или 
полтическихъ, или людей ищущихъ большаго 
простора, большаго удобства при употребленіи 
труда и капитала, и потому способныхъ поло-
жить прочныя основанія для гражданскаго об-
щества. Казакъ искалъ въ степи черезъ бhгство 
только личной свободы онъ являлся въ степь не 
для того, чтобы трудиться, утвердивъ болhе 
правильныя отношенія къ труду; онъ бhжалъ 
для того, чтобы быть вольнымъ козакомъ, а не 
мужикомъ, ибо съ понятіемъ труда соединяется 
понятіе мужичества. Вольний казакъ, молодецъ, 
вовсе не хотhлъ работать, или хотhлъ рабо-
тать, сколько возможно меньше на счетъ чу-
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жого труда. Такимъ образомъ выходъ казака въ 
степь изъ государства вовсе не былъ шагомъ 
впередъ въ общественномъ развитіи, а скорhе 
шагомъ назадъ. Какъ бы ни было неудовлетво-
рительно состояніе того общества изъ кото-
раго вышелъ казакъ, все же оно было гораздо 
выше образовавшагося въ степи казацкаго об-
щества, которое, по основному характеру своє-
му, именно по хищничеству, имhло отрица-
тельное значеніе въ исторіи, приравниваясь къ 
окружавшимъ его сбществамъ ногаевъ, калмы-
ковъ и кримскихъ татаръ. Вліяніе такого 
общества на ґосударство разумhется, не могло 
быть полезнымъ... Государство, какъ москов-
ское, такъ и польское, могли еще видhть одну 
полезную сторону въ казачествh, именно воз-
можность противоставлять хищничество ка-
заковъ хищничеству степныхъ ордъ, ногаевъ, и 
татаръ. Но и здhсь польза отъ казачества 
перевhшивалась вредомъ, ибо казаки не ограни-
чивались только дhломъ пограничной стражи, и 
по своему хищническому характеру, котораго 
не скрывали, объявляли, что если имъ не напа-
дать на сосhдей, то и жить нечhмъ, не откуда 
добывать зипуновъ. По этому своему характеру, 
казаки нападали на сосhдей и тогда, когда госу-
дарству это было вредно, нападали на турецкія 
владhнія и вовлекали оба государства, особенно 
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польское, въ опасную вражду съ Турціей. Вслhд-
ствіе этого оба государства съ XVI вhка, со 
времени усиленія казаковъ, находились посто-
янно во враждебномъ отношеніи къ нимъ”∗. 

Ще далі сягнули в своїх думках та присудах 
про південно-руське козацтво деякі із послідов-
ників Соловйова, наприклад, Самойлов і инчі. 
Вони взивали козаків не инако, як шайкою 
розбишак, дикими мамелюками, волоцюгами, 
розбештаними членами товариства, супротив-
но природничим громадським елементом.  

Коли такий погляд московського історика 
почасти можна прикласти до козацтва сходо-
вого, донського та уральського, то його здебіль-
ша ніяк не можна прикласти до козацтва захід-
ного, чи хоч українського і вкупі з ним до 
козацтва запорожського, бо він зовсім не одпо-
відає дійсности життя козацького. 

Почати з того, що даремне С. М. Соловйов 
одрізняє в південно західній Русі козаків од 
простого люду, од поспільства. Певно в XVI сто-
літті, коли козаки уперше розпочали війни супро-
ти ляхів, то вони воювали тільки за свої станові 
права. Але швидко вони мусили з’єднати своє 
власне діло з ділом усього українського люду, і в 
такому напрямку потім пішла уся дальша історія 

                                                                 
∗ Русскій Вhстникъ, 1859, XI. 

 34



українського козацтва. Через те-то сам народ 
зовсім не одріжняв себе од козацтва і все ко-
зацтво не одріжняло себе од народу. Укупі з 
народом та козаками в змаганні з ляхами також 
брали участь і вищі ряди суспільства південної 
Русі, себто духовні особи та деякі патріоти – 
пани. 

Як би козак тікав у степ тільки для власної 
волі, то на нього не дивилися би такими пільни-
ми очима усі люде і поспільського, і міщан-
ського, і духовного стану південно-західної Русі, 
якби він тікав у степ, маючи на думці тільки 
бродню та волоцюзство по степу, то його б не 
уквітчала народно-творча фантазія усіма квіта-
ми поезії. По розумінню Соловйова, козак і 
холоп, козак і мужик-утікач – це синоніми; а по 
розумінню самого українського люду, козак і 
герой, козак і лицар – оце синоніми. І в україн-
ських стародавніх згадках, чи хоч переказах, 
козак не розбишака, не пробий-голова, а ідеал 
одваги, ідеал лицарства; це не абияка людина, 
а могутній велет, який звів на свої плечі стра-
шенно велику тяготу. 

Таким порядком великий рух на Україні себ-
то повстання супроти Речи Посполитої – то був 
протест більшини, протест громади, яка будучи 
незадоволена насильством та ґвалтуванням 
меншини, тікала у степ для того, щоб там знай-
ти собі тверде становище для своєї справи, 
зміцнитись тілом і духом, розлитись в народній 
масі, як розливаєтця по широкій долині весня-
на повідь, і підняти всю масу на загальнона-
цінальне діло. Через те-то, коли в 1637 році 
польський гетьман Потоцький, припинивши 
повстання південно-руського козацтва на пра-
вому боці Дніпра, перебравсь на лівий і почав 
тамечки карати на горло українських бунтарів, 
то верховоди місцевих повстанців сказали йому 
так: “Якщо тобі бажаєтця ускромити козаків, то 
ти виріж усю Україну і на правому і на лівому 
боці Дніпра∗. 

І чи вже ж таки, якби козак навспражки 
був блудяга та заволока, а не лицар, увесь на-
род і вся поезія спочували б йому? 

                                                                 

 37

Прикладаючи погляд Соловйова до козаків 
і вкупі з тим не маючи ніякої рації, як ми 
зараз бачили, одріжняти козацтво од усього 
поспільства, можна було б сказати, дивлячись 
на безупинні війни південно-руського народу з 
ляхами, турками та татарами, що увесь пів-
денно-руський народ являв собою зборище 
бунтарів та харцизяк, таких, що не хотіли вва-
жати свойого державства, яке, на розуміння ∗ Костомаровъ, Современникъ, 1859, ноябрь. 
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історика Соловйова, “все же гораздо выще обра-
зовавшагося въ степи козацкого общества”. 

Але чого саме домагався український люд од 
польського державства? 

На це питання одповідає гетьман Богдан 
Хмельницький такими вікопомними і мудрими 
словами: “Согрішив князь – уріж йому шию; 
согрішив козак – зроби й йому теж; от тоді буде 
правда. І чи вже ж люде, які такечки казали, 
та будуть нижче тих, які вживали таку приго-
вірку: Chlopa na pal, panu nic, szlachtica na 
więze, себто: коли вчинив яке лиходійство хлоп, 
садови його зразу на палю; коли вчинив теж 
саме великий пан, не роби йому нічого, а коли 
переступив закон дрібненький пан, то його на 
висідку в башту. 

Соловйов вважає козаків за драпіжників, за 
ледацюг та за дармоїдів; але таке назвище дій-
сне заробили собі не козаки, а ті вельможні 
лядські пани, які силкувались підтоптати собі 
під ноги козацтво, які марнували цілі дні в 
гультяйстві, великих розкошах та ласощах та 
обопільних колотнечах; які доводили до зне-
моги увесь україно-руський люд, примушували 
його хапатись за списи, за шаблі, та за гармати 
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і битись з ними безустанно цілі роки, навіть цілі 
століття∗. 

Навпаки московському історику Соловйову 
навіть польський історик за наші часи, пан Шуй-
ський, в своїй коштовній праці “Dzieje polske”, 
признаєтця, що український люд терпів не-
ймовірні біди од буйних лядських панів, які 
велико отягчали його важкими роботами, які 
примушували його тікати на волю, на далеку 
вільну країну, на низовини Дніпра відкіля він 
йшов супроти лядського панства в городи∗∗. 

Далі Соловйов доводе, що козаки тікали у 
степ тільки для здобичи, для грабунків та для 
того, щоб жити “на чужой счетъ”. Звичайно 
цілком не згожуватись в цьому з істориком не 
можна: українські, як і російські, козаки не цу-
рались того, щоб захопити де-небудь здобич, чи 
кажучи мовою Соловйова, “поискать зипуновъ”. 
Але найголовнійша річ тутечки не в цьому, а 
дійсно в тому, що поряд з цим в українському 
козацтві було і щось инче, дуже благородне і 
дуже величне. Тікаючи в степ, козаки, опріч 
здобичи, мали на меті і друге: боротьбу не за 
здобич, а за народність. То була велика бороть-

                                                                 
∗ Костомаровъ, Современникъ, 1859, ноябрь. 
∗∗ Dzieje polske, Lwów, III, 132. 
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ба з страшною іноземною силою, яка грізно, 
наступцем, нога у ногу, насовувалась на увесь 
слов’янський люд, себто з бусурменською силою 
турків та татар, дуже грізних в ті часи для всіх 
християн. 

Для козаків завжди боротьба з бусурменом 
була самим найсвятішим ділом, і бились вони з 
ним до знемоги і до загину. Тутечки історичне 
життя нашої України виковувало иноді такі 
могутні, такі величні і такі незрівняні типи, які 
несамохіть, завжди і скрізь викликали і будуть 
викликати надзвичайне до себе спочуття. Зга-
даємо великого поета Гоголя і його незабутньо-
го, невмирущого, величного “Тараса Бульбу”. 

“Встріваючи безперестанні скарги татар та 
турків на козаків,” – каже історик М. І. Косто-
марів, – “то польському урядові, то московсько-
му цареві, добродій Соловйов, уявив собі, що 
козаки, через своє ледацтво та через охоту ні-
чого не робити, нападали на добрих сусід, і не 
взяв того розуму в своїй голові, що становище 
південно-руського народу було дійсне таке, що 
йому не можна було обійтися без нападу на 
бусурмен. Коли турки та татари, здаваючись на 
напади козаків, намагались, щоб польська дер-
жава винищила усе українське козацтво, за що 
обіцяли Польщі певний мир, то це схоже було 
на те, як вовки згоджувались на мирову з чаба-
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нами з умовою, щоб чабани вигубили усіх своїх 
собак. Навпаки того, не слухаючи наказів поль-
ського державства і безперестанно нападаючи 
на своїх бусурменських сусід, козаки більш ма-
ли в голові державного інстинкту, ніж лядські 
люде, яві уміли балакати латинською мовою. 
Яка могла бути розбалачка та розмова з Кри-
мом? Треба було його знищити і більш нічого! 
Тільки тоді і в Польщі і в південній Русі могли 
бути і самостійність і громадянство. Усі поль-
ські державні люде добре те знали, і через те 
терпіли на Україні козаків, але тільки наказу-
вали ім боронитись, а не нападати на бусур-
мен. А чи можна ж це? Мати змогу вигнати 
ворога і не вскочити до нього у саме його 
гніздо? Тільки легкодухий і нікчемний народ 
здатен на таку систему самооборони. А народ 
південно-руський був тоді дуже свіжий, дуже 
молодий, дуже діяльний, щоб удовольнятись 
такою самообороною; яку йому призначало поль-
ське державство”∗. 

Таким порядком, воюючи з татарами та тур-
ками, українські козаки виступали, яко заступ-
ники самостійної, чисто народної політики, на 
яку штовхало їх саме становище України; і тая 
політика їх була цілком непохибна: ще в ХVІ сто-

                                                                 
∗ Костомаровъ, Современникъ, 1859, ноябрь. 
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літті, ставаючи супроти бусурмен, вони були 
вчинателями так званого “восточнаго вопроса”, 
за який держава російська ухопилась тільки в 
XVIII столітті. 
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І на біле каміння,  
На сире коріння  

Свої ніжки козацькі-молодецькі побиває, 
Кровію слід заливає  

Далі історик С. М. Соловйов каже, що коза-
ки тікали в степ через те, що не хотіли працю-
вати, не хотіли робити дома. А хіба війна, війна 
безперестанна, війна повна тривог, війна при 
страшних втратах, при конечній напрузі сил, 
війна улітку і взимку, в пекоту і в холоднечу, 
хіба це не праця? хіба це не іспит? не великий 
тягар? 

І до кінних братів словами промовляє:  
Братіки мої рідненькі,  
Голубоньки сивенькі,  
Добре ви учиніте, 

Мене, найменшого брата, між коні, возьміте  
І в землю християнську  
До отця, до матері, до роду надвезіте.  

І ті брати тоє зачували,  
Щоб виявити, як то воно було козакам вою-

вати в ті часи в дикому степу, ми нагадаємо 
одну старовинну козацьку думу, яку склали 
сами ж козаки і яку вони співали з риданням в 
голосі: 

Словами промовляли:  
Братіку милий,  
Голубоньку сивий,  

Раді 6 ми тебе між коні узяти, 
Та буде нас азовська орда нагоняти,  
Буде в пень сікти-рубати  

Як з-під города, з-під Азова то невеликі тумани 
уставали,  

І буде нам велику муку завдавати.  
І теє промовляли,  

Як три брати рідненькі,  Відтіль побігали. 
Як голубонькі сивенькі,  Тоді менший брат на Савур могилу збігає, 
Із города, із Азова, з тяжкої неволі,  Словами промовляє,  

У землю християнську Сльозами обливає:  
 До батька, до матері, до роду утікали.  Побило мене в полі три недолі:  
 Два брати кінних Перша недоля – безхліб’є,  

А третій брат, менший, піша пішаниця,  Друга недоля – безвідьє,  
За кінними братами уганяє,  А третя – буйний вітер в полі повіває 
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Бідного козака з ніг валяє.  
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В головках сідали,  
Тоді менший брат головку свою козацьку схи-
ляє, 

З лоба чорні очі видирали,  
Біле тіло од жовтої кости одривали,  

Батчину-матчину молитву споминає  Жовту кість попід зеленими яворами розно-
шали,  От руками не візьме,  

Ногами не піде, І комишами укривали,  
Ясними очима на небо не згляне,  І жалібненько квилили-проквиляли:  

Кругом взирає,  То ж вони козацькі похорони одправляли.  
Тяжко вздихає:  

Тікаючи у дикі степи, козаки зрікались сім’ї, 
усіх сімейний. радощів, людського жилища, 
жили під одкритим небом, у багнистих тванях, 
або в землянках, схожих на звірячі скоти, часто 
годувались одваром рогів диких цапів, які ва-
лялись тоді геть скрізь по широких степах, а 
при найкращій нагоді їли цвілі і товчені сухарі, 
утішаючи себе тим, що через таку їжу чоловік, 
легко буде перепливати усякі річки степові. 

Голово моя козацькая,  
Бували ми у землях турецьких, 

У вірах бусурменських,  
А тепер припало в степу погибати. 

Дев’ятий день хліба в устах не маю,  
На безвіді, на безхліб’ї погибаю!  

Тут теє промовляв  
Не чорна хмара налітала,  
Не буйні вітри війнули, 

Блукаючи влітку скрізь по безмежних і од-
номаїтних степах, плутаючись в велетенських 
травах степових, якими у ті часи укритий був 
увесь степ, козаки, каже український літо-
писець Григорій Граб’янка: “путь правили 
днемъ по сонцю та по кряжах високих, земних, в 
нощи же по звhздахъ, вhтрахтъ и рhчкахъ, не 
имhющи себh чрезъ нhсколько мhсяцевъ огня и 

Як душа козацька, молодецька з тілом розлу-
чалась.  

Тоді сиві зозулі налітали,  
У головках сідали,  
Жалібно кували  

І як рідні сестри оплакали;  
Тоді вовки-сіроманці набігали  
І орли-чорнокрильці налітали,  
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единожды въ сутки зhло скудной пищи – то-
локна и сухарей толченных вкушаючи”∗. 
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шу, не дозволяв коневі своєму ржати і зав’язу-
вав йому хусткою, або ганчіркою рота. 

Не раз та й не два бачив козак перед своїми 
очима так звану “наглу смерть”, себто страшну 
чуму, яка, звичайно заходячи із далекої Азії в 
Європу, перш усього починала лютувати в ши-
роких південноруських степах. І були роки, 
коли, як про те свідчать правдиві архівні доку-
менти, безщасні козаки, тиняючись скрізь по 
степах, по островах, по балках та по байраках, 
падали на землю сотнями, навіть тисячами і 
гинули далеко од рідні, од близьких їм людей, 
без передсмертної покути, без звичайного похо-
рону. 

Застигнутий иноді сильним ворогом в висо-
кій траві або в густому чагарнику, козак, щоб 
обморочити ворога, щоб збити йото з дійсного 
сліду, гавкав лисицею, вив голодним вовком, 
кував зузулею, пугукав степовим пугачем. 

Ховаючись од ворогів, козак часто заби-
вався в глибокі окоти, де кишма кишили гади, 
де лазили смертоносні чорні павуки, так звані 
на турецькій мові мармуки, од укуса яких гину-
ли не тільки люде, а навіть коні і верблюди. Ба-
чучи неминуче лихо, козак иноді кидався рап-
том в річку і висижував на дні її кілька часу, 
дихаючи крізь очеретину, яку держав звичайно 
одним кінцем у роті, а другим поверх води. 

І валялось тіло козацькоє, біле в дикому сте-
пу, і обвівалось воно вітром степовим, і обли-
валось дрібним дощем, – звір його не рушив і 
птаство не клювало його через те, що в ньому 
була отрута чумна; валялось аж дотіль, покіль 
не оберталось в кістяк і покіль із очей того кі-
стяка не витикався високий бур’ян, а проміж 
ребер не виростав жорсткий, стебелькуватий 
ковил. 

Підстерегаючи ворогів, козак часто залягав 
у високих очеретах, де жорстоко кусали його 
комарі, сліпні, мошкара, оводи, яких тоді без-
ліч було скрізь по плавнях та по очеретах. Через 
те часто побивали козака жорстокі степові про-
пасниці, які лютували найбільш тоді, коли 
цвіли в річках очерети. 

“Браття наші,” – каже одна старовинна пів-
денноруська пісня, передаючи боротьбу козаків 
з невірними, – “браття наші лежать убиті на 
полі в крові, яка ллєтця річками, а голови геть-
манів наших в тяжкій неволі. Замість дзвона 

Зимної доби козак не міг розвести для себе 
вогню, щоб зігріти задубілі од морозу руки, не 
міг запалити собі люльку, щоб одвести собі ду-

                                                                 
∗ Лhтопись Грабянки, Кіевъ, 1854, 238, 239. 
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над убитими сумно крякають ворони; замість 
співання церковного чути виття вовків; ні тру-
ни, ні могили, –  птаство розносе тіло погинув-
ших. Та й не це гірко. Гірко те, що наші жінки 
та дочки в полоні у татар плодять їм вірних 
друзів, які йдуть на Україну і роблятця залю-
тими ворогами для нас. Не один онук убив 
діда, не один брат на брата, батько на дітей 
нагострив меча∗. 

тепер, і ми знаємо одну козацьку історичну ду-
му про боротьбу козаків з ляхами за часи геть-
мана Богдана Хмельницького, яка кінчаєтця 
так: 

Тоді не один козак   
За пана Хмельницького 

Бога молив, 
Що не один жидівський жупан зносив∗.  

Але вкупі з тим ми знаємо і другу думу, де 
говоритця зовсім инако: 

І все це життя, повне одцурання, повне мук, 
повне нестатків, козаки брали на себе для того, 
щоб захистити свою рідну матку-Україну, а та-
кож оборонити всю Русь, навіть увесь хри-
стиянський мир од страшних в ті часи турків і 
хижаків-татар, які безперестанно, несподівано 
і нагло десятками тисяч, навіть сотнями тисяч 
набігали на Україну і завжди ознаймовували 
свої наскоки пожежами, хижацтвом і угоном 
незчисленної сили християн у полон. 

Як у святий день, у вівторок, 
Гетьман Хмельницький  

Козаків до всходу сонця у поход виправляє, 
І зтиха соловами промовляв:  

Гей козаки, діти –  друзі,  
Прошу вас, добре дбайте,  

Од сна вставайте,  
Руський отче-наш читайте,  

Так ото ж чи справді козак не хотів нічого 
робити і мав на думці тільки здобич, коли тікав 
із городів України у дикий степ? Або, може, 
козак думав про здобич, коли воював з ляхом? 

На славу України прибувайте,  
Жидів-рандарів у пень рубайте,  
Ляхів мостивих панів побивайте,  
 

Звичайно иноді і тутечки не обходилось без 
здобичи, як воно водилось скрізь і поводитця й 
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∗ Этнографическій Сборникъ, СПБ., 1853, І, 333. ∗ Перетцъ, Очерки по исторіи Малор. лит-ры, Сhвер-
ный куръеръ, 1900, № 389. 
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Кров їх у полі з жовтим піском мішайте,  

 51

Инчий раз, попавши в полон після лютої 
баталії з ляхами і засуджений на смерть, козак 
прохав собі, як милости, щоб його не вішали і 
не рубали, а посадовила на палю з гострим, за-
лізним шпилем сидячи на якому чоловік зви-
чайно почував в собі люті, жорстокі і невиразні 
муки і вмирав не зразу, а на протязі довгих 
часів. 

Віри своєї християнської у поругу не по-
дайте∗.  

Але ще ясніше виступає причина безпере-
станних і упертих баталій козаків з ляхами в 
тому славетному бойовому поклику, з яким ко-
зацтво звичайно зверталось перед великою вій-
ною до всього православного люду на Вкраїні: 
“Хто хоче за віру християнську бути посажений 
на палю, хто хоче бути четвертований, колесо-
ваний, хто радніщий перетерпіти усякі муки за 
святий хрест, хто не боїтця смерти, приставай 
до нас! Нічого боятись смерти: од неї не устере-
жешся! Таке козацьке життя”∗∗. 

“От так умер мій пан-отець – царство йому 
небесне! І покійний дідусь – упокой його, Госпо-
ди! Такечки і мені дайте умерти потомною, 
стовповою дворянською смертію!..” 

А було ще й так. 
“Пани! пани!” – кричав козак, посажений 

ляхами на палю. – “Дайте мені перед смертію 
люльки потягти, то я вам за те одну військову 
тайну скажу.” Зацікавлені пани давали люльку 
козаку. Козак викурював люльку до кінця, ки-
дав її од себе геть і тут же несподівано плював 
міжи очі усім ляхам. “Оце ж вам, проклята 
ляхва, і вся військова тайна!” 

І козак не раз такою, певно такою смертію 
умирав. І уп’ять же таки умирав, як справжній 
лицар, як певний велетень, не скиглячи і не 
скаржачись на свою злу долю і на своє гірке 
життя. Коли люті і безмилосердні вороги здира-
ли з нього з живого шкуру, то він иноді ще й 
жартував і жартуючи казав: “От казали, що 
воно буцім-то боляче, аж воно немов кусає ко-
машня”. 

Із усього того, що зараз сказано, видко добре і 
гаразд, яка була найголовніша причина безпе-
рестанного, огурного і завзятого воювання коза-
ків з ляхами; сперш усього і над усього предків-
ська, свята православна віра, а не якась там 
здобич на війні. 

                                                                 
∗ Этнографическій Сборникъ, СПБ., 1853, І, 332. 
∗∗ Эварницкій, Исторія запор. козаковъ, 1900, І, 353. 
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Укупі з вірою виступало ще й друге питання: 
козак вороже дихав на ляха не за те тільки, що 
він був католик: козак ненавидив ляха за те, 
що лях заїдав мужичу працю, обезчещував ко-
зацьких дочок і однімав козацьких жінок, “Ті-
кай ляше, бо все, що на тобі, те наше!” “Гей у 
полі, на роздоллі пасла дівка воли й коні, туди 
ляхи набігали, тую дівку ґвалтували”... 

Ненависть козака до ляха, як ґвалтовника та 
глитая мужичої праці, була така велика, що, по 
народній легенді, козак не забував її навіть і 
після своєї смерти. Одна народна козацька піс-
ня давніх часів каже, що коли ляхи, усмиряючи 
гайдамаччину, зняли одному гайдамаці голову і 
після того звернулись до неї з ганьбою та доко-
ром за невгасиму ненависть до всього поль-
ського панства, то тая одсічена голова несподі-
вано заговорила і одмовила тако: 

А я того, вражі ляхи, по вік не забуду,  
І як била ляшків-панків, так і бити буду! 

Такі могутні і велетенські типи звичайно мог-
ли зростати на Вкраїні тільки при особливих 
причинах історичного життя південно-руського 
народу, і ті причини були далеко важливійші, 
ніж шукання “добычи да зипуновъ”. 

Нарешті поважний московський історик 
С. М. Соловйов каже, що, тікаючи із України в 
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степ, козаки не мали зовсім думки “устанавли-
вать тамъ новаго общества, такъ какъ это не 
были выселенія массы людей, разрознившихся 
въ убhжденіяхъ съ большинствомъ”. 

З першого погляду воно неначе б то й так. 
Але це питання, як доводе історик М. І. Косто-
маров, треба було б поставити инак: треба було 
б спитати, чи здолало б козацтво скласти са-
мостійну державу.  

Тутечки, як там кажуть, річ на двічі: і могло 
б скласти і не могло. Не могло при тій лихій 
годині, яка завжди і скрізь товаришувала з 
козацтвом; але воно могло при инчих обстави-
нах. Один із найрозумніших польських королів, 
славний воєвода і прозірний політик, Стефан 
Баторій, на таке саме питання одмовив тако: 
“Із цих летриків, козаків, може бути навпослі 
самостійна Речь Посполита∗”. 

Отже чи так воно, чи инако, а проте ко-
зацтво, чи виступало в степ, чи зоставалось в 
українських городах, коли не склало нового 
самостійного державства, зате було причиною 
того, що його боротьба політична, соціяльна, 
станова і релігійна з поляками, турками та та-
тарами породила дуже цікаве історичне пись-

                                                                 
∗ Костомаровъ, Современникъ, 1859, ноябрь. 
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менство, себто: багатий народній епос, драму, 
комедію і великий літописний матеріял. 

Народній південно-руський епос – це пев-
ний твір козацтва і нерозривно з ним з’єднаного 
народу. Скільки тутечки утворено історичних 
дум і історичних пісень! І яких дум і яких 
пісень? А скільки ж їх ще згинуло без останку, 
почасти через те, що козацтво не дожило до на-
ших часів, а почасти і через те, що у нас дуже 
пізно зародилась наука етнографія, яка поста-
вила собі благородною метою вирозуміти дух 
народа, оскільки він міг виявитися в народних 
звичаях, піснях, поговірках, приговірках, пере-
казах. Можна сказати, аж не скільки не боя-
чись упасти в перебільшення, що ні у якого із 
слов’янських народів, опріч хіба сербіян, немає 
такого багацтва історичної поезії, як у україно-
руського народа. І увесь той історичний епос – 
цілком твір козацтва. Багацтво цього епоса 
найкраще всього може обернути внівець ту 
думку, буцім-то українські козаки були тільки 
розбишаки та п’янцюги та здобишники. 

Поряд з народно-козацьким епосом йде роз-
виток церковної драми, містерії та комедії, і це 
все те ж виникло на світ Божий через козацтво. 

В боротьбі з ляхами південноруське козац-
тво йшло нога в ногу з південноруським духо-
венством, а південноруське духовенство тих 
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часів було і передове, і бойове, і освічене. До 
того ще проміж козацьким станом та духовним 
південної Русі тоді зовсім не було того строгого 
розмежування, яке було в північній Русі тих 
часів, і сьогодняшній вояка міг бути завтра свя-
щеником, а священик міг бути козаком. Зга-
даємо Петра Могилу, сперше героя Хотинської 
баталії, а потім швидко після того київського 
митрополиту, згадаємо теж Юрія Хмельниченка, 
сперше гетьмана, потім архимандриту, а далі 
знов гетьмана; згадаємо нарешті Михайла Воя-
хевича, сперше генерального військового судію, 
потім того з 1690 року архимандриту Києво-
Печерської лаври, Мелетія. 

В ті надзвичайні часи, каже добродій 
І. Г. Прижов, звершилося в південній Русі і над-
звичайне діло: церква і громада сполучились до 
купи; чернець подає руку вояці, вояка ченцеві. 
Усе минуле життя людей привело їх до того, що 
ченці ставали часто в ряди бойових козаків, а 
бойові козаки ставали ченцями, бо чернець і 
козак однаково були громадянами своєї рідної 
землі, однаково ставали на послугу просвіти 
свого краю, однаково будували школи, училися 
своїй історії, кохалися в народній поезії∗.  

                                                                 
∗ Филологическія Записки, 1869. 
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Тим-то й сталась по всему світу  
Великая козацькая сила,  
Що у них була воля і душа єдина. 

Через таке-то дружне єднання духовенства і 
козацтва на Україні ще в XVI столітті заро-
ждаєтця сперше так звана церковна, або вер-
тепна драма, яка потім того, переходе в свіцьку 
драму і комедію. Церковна драма пишетця на 
церковнослов’янській мові. Проміж лицедіями 
виводятца не тільки біблейні особи, а навіть 
особи і сучасні: ляхи, литвини, козаки, цигане, 
жиди, які говорять живою українською мовою. 
З півдня Русі церковна драма переходе на пів-
ніч, в Москву, і тамечки виставляєтця на коні 
царських палат. 

Так само нікому инчому, як козакам і їх вій-
нам з ворогами, ми повинні складати подяку і 
за те, що у нас в ті часи з’явилась і розвинулась 
історіографія в XVI, XVII і XVIII століттях, і це 
саме тоді, коли в північній Русі в ті самі століт-
тя була така біднота і такий нестаток історіо-
графії. Через південноруське козацтво в різних 
кутках України з’явились літописі: Самовидця, 
Григорія Грабянки, Самойла Величка, літопись 
Густинська, Беркулабівська, Білозерського, Яна 
Юзефовича, Рубана, Ригельмана. Опріч того 
написані були діаріуши, або щоденники Зорьки, 
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Ханенка, Освіцима і багато инчих, не лічучи уже 
ріжних мемуарів, окремих листів, реляцій, чи 
хоч посланнів. 

Такечки, навпаки думки поважного росій-
ського історика С. М. Соловйова, який суворо 
осудив усіх українських козаків і всю їх істо-
ричну діяльність, ми скажемо, що ті українські 
козаки, які боролись з незчисленною силою 
ворогів за віру, за руський народ, за волю, за 
людські права, які не знали у себе ніякого єре-
тицтва і розколу і вкупі з тим вільні були над-
звичайного фанатизму; які лишили після себе 
надзвичайне багацтво високо-артистичних істо-
ричних пісень, в яких чуєтця добре, жалісне і 
любляче серце, щиро прихильне до своєї неньки 
України; ті козаки, які породили велику силу 
історичної літератури і літописного матеріалу; 
які показали себе, яко великі лицарі на полях бо-
йовища; які виступали, як тверді і мужні охо-
ронці найвищого на Украні громадянства; які 
явили себе, як розумні і прозірні політики, як 
певні цінителі краси природи, – такі козаки 
дійсно могли б ждати инчого присуду в історії, 
ніж той, який висловив над ними московський 
історик. 

Якби той же таки історик С. М. Соловйов 
вмить одвернувся од України і переніс свої 
думки на яку-небудь инчу країну, хоч би на-
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приклад, на Швейцарію, та згадав би про бо-
ротьбу швейцарців і їх напівбаєшного героя 
Вільгельма Теля з німецькими людожерами-ім-
ператорами, то у нього запевне і зараз же для 
швейцарців знайшлись би такі слова, як “націо-
нальный подвигъ, героізмъ, отвага, слава, без-
смертіе”. Але як тільки той же історик знов од 
Швейцарії звернетця до України, до козаків і 
до їх боротьби з татарами, турками та ляхами, 
то у нього зразу посиплютця инчі слова: “гайда-
маки, розбойники, пьяницы, лhнивцы, бродяги”. 
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В присуді над запорозькими козаками 
С. М. Соловйов стояв цілком на тому урядо-
вому, або “оффиціяльному” погляді, який ви-
словила в 1775 році в своєму маніфесті цариця 
Катерина II з приводу скасування Січі і в якому 
запорожці змальовані були, як зборище злодіїв, 
п’янцюг, харцизів, азіятів і драпіжників. 

Тепер, коли поминуло більш 140 років з того 
часу, коли було скасовано Запорозьку Січу, 
коли ненависть тогочасників до всього Запо-
рожжа і згасла і заніміла, тепер можна спокій-
но поглянути на запорожців, зняти з них ганеб-
ні назвиська і спинитись на тому, що у них 
було чесного, бездокірного і вікопомного. 

І це ті гайдамаки, і це ті харцизи та леда-
цюги, які, борючись з великою силою ворогів і 
терплячи великі біди, забувши самих себе, свої 
сем’ї, свій спокій, спасли увесь південнорусь-
кий народ і одстояли велику південноруську 
планину землі і нарешті те все доброхіть оддали 
Москві? 

Можна сказати сперш усього загалом, що в 
нашій рідній історії запорозькі козаки мали 
велике і політичне, і культурне, і бойове, і релі-
гійне значіння. Маючи чисто народне, демокра-
тичне товариське державство, якого навіть не 
знала сподавня Греція з її демократичним 
народоправством, запорожці держали в своїх 
руках стерно уряду мало що не всіх подій XVI, 
XVII і початку XVIII столітій і мало що не на всій 
великій окрузі південно-західної Русі. В Запо-
різькій Січі иноді закручувались вузли такої 
складної політики, які потім приходилось роз-
кручувати у Варшаві, Москві, Бахчисараї, 
Царьгороді, Відні і навіть в католицькому Римі. 

Але то все у нас, у слов’ян, такі звичаї, що 
ми усе чуже виславляємо, а все своє, велико-
помне, величне та славетне, псуємо та ганимо. 
Що це? Що це таке? Чи надмірне смирення, чи 
наша убога культурність? 

Стосуючись дуже суворо до українських або 
гетьманських козаків, московський історик так 
само, якщо не більше, стосувався і до запорозь-
ких. 
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Зособна можна сказати про запорожців 
сперш усього те, що вони були певні лицарі 
Христової віри. За таких їх вважали і їх друзі і 
їх недрузі, як-то: шведські королі  – Ґустав 
Адольф, Карл XII, Фридрих І, польські королі – 
Стефан Баторій, Ян Собєський, Владислав IV, 
римські папи – Григорій ХШ, керманичі славет-
ного італійського города Венеції, навіть самі 
московські царі, вся західна Європа. І в цьому 
назвищі крився не порожній згук, а певне, 
реальне розуміння. 

Опріч того треба безумовно признати те, що 
запорожці були великого затулою для всього 
слов’янського мира супроти мира бусурмен-
ського. Вони перші признали за потрібне огурно 
і безупинно боротись з Кримом та з Туреччи-
ною і вели ту боротьбу на власний острах, влас-
ними силами і вели її тоді, коли і Польща і Росія 
не сміли і думати про таку боротьбу; коли і та і 
друга платили Криму так звані на пристойній 
російській мові “поминки” або на татарській 
“харач”, попросту кажучи, данину; коли і Росія 
і Польща, через своє безсилля, дозволяли заби-
рати бусурменам тисячі, десятки тисяч право-
славних і неправославних християн і тягти їх в 
далекий і страшний полон. В цій боротьбі запо-
рожці не раз ставали на сторону Росії і Польщі 
супроти татар та турків і в рішучих баталіях 
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вигравали діло на користь московських царів 
або ж польських королів. Своїми безперестан-
ними війнами з бусурменами запорожці напри-
конеччі знесилили міць кримських татар і роз-
хитали могутність турків, які було кріпко убашту 
валися в гирлах Дніпра та на прибережжі Чор-
ного моря. Через те саме запорожці проклали 
шлях для російського державства в кінці XVIII ст. 
і забезпечили легкість скасування Крима та гир-
ло-дніпрових турецьких твердинь. 

Отож через те саме запорожці тричі були 
праві, коли в 1676 році писали своєму заклято-
му ворогу, гетьманові Самойловичу, який їх 
нахиляв до московського державства і ненави-
див запорозьку самоволю. Ми, казали запорож-
ці, звикли усе самопалами та шаблями добувати, 
з небезпечністю за своє життя робити за всіх, і 
якби не було нас, то давно 6 уже серед одчизни 
козацької татарські кочовища завелись∗. 

Через ті ж таки безупинні та уперті баталії 
запорожці одбили у турків та татар велику пла-
нину степів, що зветця тепер “Новороссійскій 
край”, вельми багатий і своїм ґрунтом і своїми 
мінераловими скарбами, які сховані в лонах 
його землі. 

                                                                 
∗ Акты южной и западной Россіи, XII, 522–527. 
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Укупі з тим, коли Польща розпочала несщас-
ливу систему утисків всього православного 
люду в межах своєї Речі Посполитої, запорожці 
виступили гарячими оборонцями віри своїх 
предків, своєї української народности, стано-
вих прав всього руського народу. 

Далі, після з’єднання України з Московією, 
запорожці, допомагаючи “московскимъ рат-
нимъ людямъ”, дали Росії останню перевагу 
над Польщею, яка довго і уперто не хотіла при-
знавати власти Росії коло берегів Дніпра рідного 
для всього православно-руського люду, по-преж-
нему, як каже козацький літописець, простягала 
свою руку до України, як до золотого яблука. 

Запорожці були перші осадчі, чи хоч піоне-
ри дикої степової країни, теперешнєї “Ново-
россіи и Кубани”, себто, вони перші насадили 
там свої зимовники або хутори; перші почали 
культуру землі; перші розвели доброї породи 
степових “вітроногих” коней, яка вславлена 
була скрізь не тільки в Росії, але і далеко за кор-
доном її; перші зростили породу так званого 
черкаського товару, який і тепер у великій сла-
ві на Вкраїні і в північній Русі. 

Плаваючи на своїх великих чайках по Чорно-
му та Озовському морях, запорожці положили 
основу славетному чорноморському флотові і 
так званому чорноморсько-озовському кабо-
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тажному мореплавству, а переправою через 
Дніпрові пороги ріжних суден зростили у себе 
окремний стан так званих вільних лоцманів, які 
несуть ті ж таки обов’язки ще й тепер на поро-
гах Дніпра. Велику вагу запорожці мали ще і в 
тому, що були посередниками в гандлевих сто-
сунках Схода або Азії, і Захода або Європи. 
Через вільні степи запорозькі тяглося двоє одвіч-
них широких, без кінця довгих шляхів; із глиби-
ні Московії – Муравський шлях, по східних 
паланках Запорожжа до Перекопу і Криму; і 
Чорний шлях – із глибині Польщі до Очакова і 
Кизикерменя. Опріч того самий Дніпро доводив 
запорожців до лимана, а лиман до Чорного 
моря, Чорне море до Царгорода. А з Царгорода 
йшла тоді в Європу через Запорожже вся матє-
ріяльна і духовна культура. 

А що сказати про запорожців, як про войов-
ників? 

Турецький султан про це сказав устами древ-
няго українського літописця: “Коли на мене пов-
стануть суміжні царства, то я на обидві вуші 
сплю, а коли на мя повстануть запорожці, то я 
єдним вухом сплю, а єдним мушу слушати∗. 

Нарешті, запорожці, держачи високо стяг 
волі і зірко стережучи свої самостійні права, 

                                                                 
∗ Григорій Грабянка, Лhтопись, Кіевъ [1854]. 
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довго стояли на перешкоді російському дер-
жавству, яке хотіло завести на Україні крепац-
тво, і зробили те, що Україна дізнала срамотне і 
тяжке ярмо неволі аж на цілих 15 років піз-
нійш супроти того, коли його хотіли накинути 
на шиї українців. А це немала заслуга перед 
цілим світом в питанні розвою людської волі і 
людських прав. 

І все ж таки, при розвитку магутньої цен-
тральної імператорської власти в Росії, при над-
звичайнім розрості в ній наприкінці XVIIІ сто-
ліття крепацтва, при політичній смерти Польщі 
та Крима, при одкритому і ничім незахище-
ному географічному становищі козацьких сте-
пів, при натиску з захода од так званих слов’я-
но-сербів і з схода од ново-сербів, яких викли-
кала російська держава із Австрії і заселила 
ними частину предковічних запорозьких степів 
і які здавлювали запорожців з двох кінців, як 
здавлює яку-небудь животину своїми кільцями 
великий гад, Запорожже не могло удержатись, 
мусило скласти свою зброю і замерти на вік. 
Політична смерть Запорожжа була вельми тра-
гічна, і над ним збулось слово святого письма: 
“Розділиша ризи мої і объ одеждh моєй меташа 
жребій”. Всі блага земні запорожців достались 
инчим; сами ж запорожці мусили мандрувати 
хто на Кубань, хто за Дунай, хто на острів 
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Мальту, хто в Анатолію, себто Малу Азію, хто в 
Австрію, а хто навіть аж за Атлантичний окіян, 
в Сполучені держави, себто Америку. 

Хто ж воно винен був в скасуванні Запо-
розької Січі і в розгоні по всіх світах запорож-
ців? 

Доля Запорожжа була в руках всесильного в 
ті часи князя Григорія Потьомкина, і на його 
голову в ті часи сиплютця і зараз прокляття од 
унуків і правнуків запорозьких. Князь Потьом-
кин, як і инчі діячі XVIII ст., не могли позбуди-
тися тих поглядів на крепацтво, які тоді пану-
вали скрізь по всій Москівщині і які вони хотіли 
вперти в “Новороссійскій край”. Але для того, 
щоб вперти його в “Новороссійскій край”, треба 
було насамперед скасувати Запорожже, де із 
прежда віків ніколи не було крепацького ярма. 
Дійшовши до цього, державні діячі цариці Ка-
терини, головним порядком князь Потьомкин, і 
вирішили скасувати Січу. Після чого почали 
щедро роздавати запорозькі землі ріжним осо-
бам, які брали на себе обов’язки оселяти даро-
вані їм лани панськими крепаками, нагнаними 
звідусіль із Москівщини. 

Ой під городом, під Єлизаветом 
Сизі орли позлітались, 
Ой там пани сенатори 
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Та до міста поз’їжджались, невеликі шматки, як 30,000, 20000, 10000 і 
меньч того в одні руки.  Пани сенатори, превеликі генерали 

Совіт-раду учиняли. Така була гірка і безталанна доля запорож-
ців.  Ой як би нам, ой як би нам 

Запорожців розігнати, Що ж тепер лишилось після славного запо-
розького низового козацтва? Ой як би нам, ой як би нам 

Запорожську землю одібрати. Лишились високі могили, які гомонять уночі 
з буйним вітром про минулі та спавні події 
запорожців, лишились місця Січей, де колись 
морем клекотіло козацьке життя, а тепер буяють 
високі бур’яни поверх білих козацьких кісток; 
лишились пречудові козацькі думи та історичні 
пісні, які виспівують сліпі кобзарі; лишились 
де-инде старовинні запорозькі церкви, де ко-
лись високо підносились гарячі молитви до 
Бога із уст козаків; нарешті лишився старий, 
сивий дід, Славута – Дніпро, який колись-то 
любо колихав на своїх чистих і гомонливих 
хвилях високі і легкі козацькі чайки, а тепер 
стих і занімів, немов укинувся в глибокий, без-
пробудний сон.  

“Ситий, розбештаний, свавольний времен-
щик, вередливо господарюючи скрізь в безмеж-
ному Новоросійському краю, – каже історик 
В. Каховський, – для своїх фантастичних проєк-
тів поспішає упоратись з запорожцями, він 
топче історичні права їх і значіння, рішає їх 
вікового добра і всіх вжитків, скликає в запо-
розький край іноземну наволочь, роздає вікові 
запорозькі вгіддя збіглим грекам та арнаутам, 
наділяє дурно великими ланами усіх, хто тільки 
згоджувавсь завести в запорозькій країні кре-
пацтво, де його ніколи не бувало, і де був, навпа-
ки того, притулок од нього∗.  

А які великі і щедрі роздавались подарунки 
таким панам, піонерам крепацтва в запорозь-
кій країні, видко з того, що наприклад, одному 
тільки князеві Вяземському подаровано було 
200,000 десятин землі, не кажучи уже про такі 

Ти заснув на віки, Дніпре,  
Твоїй славі не вставати,  
Вже й козацтву преславному  
Із могил не воскресати. 
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Спи, дідусю, сивий Дніпре!  
Рідний спи, не прокидайся!  ∗ Кіевская Старина, 1888, августъ, 324–325. 
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Що козацькі внуки діють,  ЗМ І С Т  
Батьку мій, не додивляйся!.. 

І все же таки хоч згинули запорожці, так не 
згинула їх слава; слава великих героїв, певних 
лицарів, могутних велетнів, які поклали свої 
голови за віру, за народ, за людські права, за 
неоцінну волю. 

Богдан ЯКИМОВИЧ 
Дмитро Яворницький: вчений  
і громадський діяч   5 

Дмитро ЯВОРНИЦЬКИЙ 
Україно-руське козацтво перед судом історії 27 Гей летіла бомба з московського ряду 

Та серед Січі впала,  
Хоч пропали запорожці, 
Так не пропаде їх слава!... 

 

 69

  

  
 

 68



Що козацькі внуки діють,  ЗМ І С Т  
Батьку мій, не додивляйся!.. 

І все же таки хоч згинули запорожці, так не 
згинула їх слава; слава великих героїв, певних 
лицарів, могутних велетнів, які поклали свої 
голови за віру, за народ, за людські права, за 
неоцінну волю. 

Богдан ЯКИМОВИЧ 
Дмитро Яворницький: вчений  
і громадський діяч   5 

Дмитро ЯВОРНИЦЬКИЙ 
Україно-руське козацтво перед судом історії 27 Гей летіла бомба з московського ряду 

Та серед Січі впала,  
Хоч пропали запорожці, 
Так не пропаде їх слава!... 

 

 69

  

  
 

 68


	1-4_колофон
	5-26_Якимович_Б
	27-68_Яворницький_Д
	69_зміст

