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Козаччьіна. 

Вся земля, вид'ь гирі, каріїатськьіх'ь по надь 
Чо})ньімь іМОремь, маннеє ажь до Дону, вси те- 

ііеришни губерній: Харкивська, Катерьшославська, 
ЧерньїгиЕСька, Полтавська, Херсонська, Кьіїіивська 
Поднлле, Вольїнь, ще й Гальїчьіна та Вуковмна, 
що ііидлягають не моськовському ца])евп а 
австрьіііському цисареви, вся ця земля назьіваеть ся 
Украпноіо, а люде, що на ній жьівуть и однаково 
по нашому балакають, назьівають ся Украинцямьг. 
Жьіве нашьіхТї людей но сему великому простору 
бильше а нижь 25 миліонивь; але вся ця сьтла 
нашого люду складаеть ся нзь селянь хлиборобивь, 

що жьівуть но селахь, хуторахь, то слободахь, 
або зь биднійшьіхь мищапь, що жьівуть но око- 
льіцяхь мисть та займають ся ремесломь, або ще 
зь робитньїкивь. що ходять нрацюватьі, та за¬ 
робляти тяжкий хлибь но Фабрикахь та заводахь 
або шахтахь, чі>і копальняхь. Ни наннвь, ни 
Фаб})ьікантивь, ани урядовцивь - чиновньїкивь 
украиицнвь майже немає. По мистахь живуть 
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:\іоскали (русскіс), що ихь понасьілавь царь 
московсьььіп іюробьівши ихтз урядовцямьі II що 
ясьівуть у вельїкьіхь та гарньїхь будьшкахт, бо 
й имь яко урядовцямь сплачують вельїкп гроши 
31. казньт, тижь самії гроши, що ві> казп}’ зби¬ 

рають ся гіодаткамьі зт нашого украинського люду : 

по селахт такоячт панамьі суть або знову москали 
та наші! псревертнп, що обернульї ся у москалпвь, 

та ііороскрадальї нашу землю зв дозволу москов¬ 

ського царя,* або ляхьі, що запосіїльї золілю видь 
давнійшьіхь часивь, загарбавши іп зь ласки ще 
польсіюіо короля. Такьім'ь чьіномь на всій нашій 
шьірокіГі Украйни, вь сему багатому край, де 
земля найкраща може на дпльїй свить, наши 
люде украіінци мусять бпдуватьі, гирко нра- 

цюючьі навсякьіхь заволокв наніївв московськьіхв 
та нольскьіхв: на своїй рндній украинській зеїмли 
мьі ііовьінньї працюватьі, щобв могльї бенькету- 

ватьі наньї, що загарбальї нашу землю, щежв до 
того мусимо й податки сплачувати, щобв було 
зв чого роскошувати тимв пана'мв, що живуть 
по хлиістахь. А прьіііде часв, що знесиливши ся ^ 

нашв чоловиьв не може вже дали працювати, 

то ТОДІ! мусить покирно схилити голову та по¬ 

мирати голодною смертю. ][ оттакв хилятг. свои 
голови вси 25 мііліопивв нашого люду тяжко 
працюючи, а пани московськії та полкекп гуляють 
по всій Уі;раиніі радіючи, що зрабували насв и 
мають зв чого роск'Оінувати цнле своє ікиття. 
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Але не завше тань було, ідобл. наши укра- 

инцп ііокирльїво хьільїльї с-вон ГОЛОВНІ у москов¬ 

ському та польскому ярмн. Довго бьілі.іся та 
борольїся наши дндьі та гірадидьі, поки пихт> не 
подуяіавь царь московськьін та не виддавт. у 
здобьшт своимь нанамт. Двисти нятьдесять рокиві, 

текла по всій Украйни кровт рнчкамьт, та певне 
й іце не рази потече, кольт мьі захочемо здобуття 
соби краіцои доли, бутьі впльньтмьі пп на ішго 
не праціоіочьі крпмі:. себе самьтхь. Тьтсячамьт 
покладальт свои головьт дпдьт нашгі, бажаточьі 
Бьібудуватьі вильну Украйну безь холопа и безі» 

пана; важку боротьбу доведеть ся и намь розпо- 

чатьт, ь'ольї мьі не схочемо, іцобт п дптьт натни 
гьтнульї вь тій самій певоли, вт, якій мьі змар- 

нувальї своє життя. 

Одже ідобь знатьт, вт якьій спосибь намь 
найкраще боротьт ся за свою долю, ітоглянемо. 

якь тіовсггала наша недоля^ та якь натни зь нею 
боролтя ся. 



І. Л^ідсьі^а невол^ї. 

Рокіївь зо триста иятдесять або чотириста 
до пашихт. часнв'ь, себь то у першій полоВіИяіі 
шіісгпаГщптого столітя, пі,е вь нашому і;рап землп 
внльнои було сила. 

Весь иашь крап тодп складавь у і.упи 
З'ь Льітвою одну депжаву; правивь сек; дер¬ 

жавою князь, пш сиднвт у Литви, але бувь 
нашого род} и наших'ь звичаивь. На ппвнпч'ь 
Бпдч> нашої! держави лежало царство московське, 

]Ц0 ледве вьтбороло ся зь татарськои певолп, а 

на полуденк у Криму було царство татарське и 
хижи татарськії орди бродили по степу коло 
моря та не ридко робили напади на нашп ху- 

торьі та села. 

Вся держава управляла ся закопамі.і, іцо 
називали ся: „ЛитовськшГі статутт^*. ІІпсля сгіХ7> 

законивь селянамь ішльно було поспдати землю 
скпльки кому потрибпо, аби заводити хозяпство 
и черезт те по обидва бок*и Дпип])а та Вуга 



та Днпстра густо сельїльїси вильни видь панивь 
люде, а ііозаякв сторона була богата н звиремь 
и нтьіцею и рьібою, то кожент, зи своеи праци 
ж'ьівь у достаткахт., кольї не вл, роскошахв. вдьіне 
було льіхо, се татарьі. Одже, іцобв бороньїтьі ся 
впдв нхь кончЄнв мусивв матьі свою зброю и гігідь 
часв нападивь сз^сидьі злучальї ся до куньї, ста- 

вальї до зброіі II воювальї зв татарами. Багато 
льіха коильї татари; багато людей з" неволю 
забирали, ллежв славно инаши прапрадидьі оборо¬ 

няли ся впдв нхв; а щобв певнійша бз"ла оборона, 

то далеко на полудень у степу коло Днипра ажв 
за порогами заложьільї сторожу, де збирали ся 
найзавзятіГіши вояки зь усіеи Украйни п пильно 
доглядали за тата))ами, коли ти йшли нападомв. 

на Украіін}^, аби вв свій часв затримати ихв 
та не нз^стити грабувати риднои сторони. Ся 
сторожа на берези Днинра за порогами нази¬ 

вала ся Сичью, а ти вояки, що мали зброю та 
воювальї зв татарами називали ся ко.з^акамьі, а 
нроводари ихв та начальники називали ся геть¬ 

манами. Ти козаки, ідо жили на Украйни на¬ 

зивали ся — городовими, а ти, ідо жили на Сичи 
— занорожськимьі. 

Городови козаки селилися ііереваяшо но 
(‘слахв та хуторахв, розводили своє хозяйство 
та тіількьі ііпдв часв небезнешнои доби ставали 
до зб])Оіі. Козакі.і занорожськи жили далеко видв 
З'сякч.іхв осель, власного хозяйства не заводили 



а мальї усе гуртове, або аг-ь на Сичи казальт 
кошове. До Сичи нале'жало сьіла земли, майже 
весь степь, що розлягавті ся довкола видь зезіли 
татарськои ажь до украинськихь осель и на сьіхь 
земляхь сичовьїкьі розводьільт табуньї коней та 
вьїкорьістовувальт озера та балкьі багатп рьібою: 

одже здебильшого воньї мальт на мети військовії 
справьі. Запорожськи козакьт не тилькьі ііьільну- 

вальї, абьі оборонятьі Украйну видж татарт, але 
не ридко и сами робьільї на ихж наїїадьі. Воньї 
будували на Дрипри чайкьі, вь цихь чайкахт. 

сіільївальї через Льімаяь до Чорного моря, а 'гамь 
йихальт до крьімськихь берегинь татарь грабувати, 

своихь бративь зь неволи визволяти, а инкольї 
то й до самого Царгороду дойизджали и не разь 
турки видь жаху тремтили, коли показували ся 
на мори запорозькії чайки. 

Вь такий спосибь складалося життя до по¬ 

ловини шистнайцятого вику, коли обставини 
почали значно одминяти ся. Ричь у тпмь, що до 
того часу хлиборобствомь займали ся дуже мало 
и то лише задля власного ужитку. Хлибь сіяли 
лише на цильїни п вдруге тойи самои земли вже 
не орали. Найкористнійшимьхозяйствомь личило 
ся таке хозяйство, де було багато лиса та озерь. 

дебь або розводили бортнії зь бджолами, або 
ловили бобривь, або лисного звиря, або гнали 
деготь та смолу, або ловили рибу. Торгували 
воскомь, медомь, шкурами, рибою, кавяромі». 



дьогтемг, то що, а хлиболгь не торгувальї а льіше 
заспвальї ного та збпральї стилькьі, скпльі.і>і ііо- 

трнбно ного було на власному хозянстви. Одащ 
коло ноловьіньї шистнанцятого виїч’у люду на 
Украйни розмножило ся багато, а звирья та 
рьібьі значно иоменьшало, то украинськи хо- 

зяйства мусильї навернутьі ся до хЛиборобства. 

Почальї о])атьі та засиватьі хлибомь бильше 
земли II стальї хлибь нродаватьі вь ьіньши 
стороньї. Такі>імт чьіномь корьіснійшммьі хозяй- 

ствамі.і стальї лпчьітьт ся стенови хозяпства, де 
бз'ло багато простору и плодюча земля. Черезь 
таку не])емину стало ся те, що вси дворяне та 
шляхта, що мальї свои посилостьт на Полиски, 

почальї намагатьт ся покпнутьі свои лисови маеткьі 
та заволодитьі стемамьі, що палежальї вильньїяч. 

хлиборобамт, козацькьтмь громадамь. Саме коло 
того часу наша земля, що складала зь Льітвою 
одну деі)жаву, злучьіла ся зь державою ііольскою. 

Льітовськьій князь, що правьівз> до того часу, 

ставь нольскимь королемь н осивь вь Польщі!. 

А у Польщі! бувь такьгй стань, що вильньїхь 
хлііборобивь не було, а бульї льіше тилькьі наньї, 
нщ посидальї землю и ихни креііакьі, що робьільї 
на сій землі! на іюрьість панську. Оть наши 
ианьт, кольї сіюстерегльї, що степовії хозяйства 
корьістнійшп видь лпсовьіхь, почальї вьшро- 

шуватьі у короля і^рамотьі на володпння нашьімьі 
стеїіамьі, на якьіхь робьільї хлибь козакі.т, що бульї 
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ВИЛЬНЬІМЬІ и володіїльї землею по своимь старьімь 
злконамь. по льгговському статуту. Нашії ііаньї 

/ ■' V 

зрозумившп, що за для пхт. і.’орьістніпшії заіюньї 
иоль(?кіі, стальї сііолячуватьі ся, переходмтьі у 
лол[дд:у*і;атольщьі;у виру и сотнями та тисячами 
стали зьявлятьіся у степовій Уьрапнгі. Показувальї 
випрошенії у короля грамоти и намагалися за-- 

вести у криііацьтво видповндно иольскому зако¬ 

нові! ВСИХЧ, иопередніїхь володптеливь, що ЛІЛЧІІЛЬЕ 

себе вольними козаками, вндіїфщдно литовському 
статутові!. 

Оть З'Ь сего часу н повстало все лихо. 
Ііозакьі не хотпльї ставати рниакамьі зііолячепихт> 

паиивь, почали зі. ними бороти ся за своє право 
II ііпсля дг)вгои боі)Отьби віідбьіЛьї ся віід'ь Польщо, 

навить саму Польщу зруйнували, але попали 
у друї'у неволю до иа])я московського, що бувь 
сьільнійшьіп а нижь Польща, завивь ріішуче 
к])ііпацьтво и довив'Ь Украйну до того стану, що 
заразь уси 25 миліонивт нашого украинського 
люду мусять тяжко праціоватьт на користь мосііов- 

ськьіх'ь 'га ііольсіляхьпанив'ь'та московського царя. 
Козаки, що не хотпльї зносьігьі накиненоіі 

пм'ь шляхецькоп неволії почасти здіймали ію- 

встапне проти папивж и ляхивь у себе па Украипп^ 

але що разу нещасльїво, а почасті)і тикали видь 
сен певоли на Сичь и тамг> ставали запорожцями. 

Чьімь бильпіе тиснули пани людей, тьімь біільїпо 
ііх'ь прибувало на запороясжя, чтлмь запороячське 
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військо бїільїііало. Вь такьій спосибь складальї ся 
сіі|)авьі до ііоловьпіьі симнапцятого вику. Зііапь- 

іценії ііаііьі іііісля польскьіх^ь законіївь не хотильї 
вьізпаватьі козацького етапу, затверджуючій на 
свонх'ь збо])ахт», иі,о назьівальї ся сеґшамьі, тон 
ладь, ІДО па Украпни мають бутьі льіше ііаньї та 
хлоніл — крипаки; а козакивь паньї мальї за 
бунтпвпілкпвь. Козакьі здіпмальї повстання, на- 

магальї ся, іцобь нольскії законьї вьтзнальї крпмь 
стану наньськоі'о та кринадького таїюжь стань 
внльньїхь козаїлівь. Але си повстання полякьі що 
разу зньїщувальї а нроводарпвь катувальї лютьі.мьт 
зіукамьі. Хто мнгь, тикавь на Запорожжя. Зано- 

рождн сьтльно збпльшуючьі ся чілеломь, ст вальї 
смнльївійшн, грнзнініне нровадьільї війну зь та- 

тарамьі та туркамьр але ньільно нрьіслухальїся 
тому ІДО діеть ся у пхь дома на Украйни. А 
Украйна зпесьілюючьі ся у повстанняхь, у боротьби 
иротьі нольского гнету, сііодивала ся виді, зано- 

Ііожжя вінськовоп запомогьі. гадала, що зано- 

роящн вьізволять і^йч])анну зь лядьськон неволи, 

зь кринадьього станзь Весь на))Одь бажав'ь бутьі 
впльньгмь у козацілюму стани і не знатьт пан¬ 

ського я})ма, чи то буде ярмо вндь ляхнвь, чи 
яіюго ьіньшого панського роду. 

Одже вь тон чась, якь на Украйни здій¬ 

мало ся одне повстання за другьім'ь, нровадьіла ся 
і;ровава боротьба за волю. На Сичи вьізначьгвл> ся 
гетьмаїгь Петро Сагайдачний. Винь славно про- 
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вадьів'ь віГіпу зт. татарамьі та турі;аіуіьі. ГІидь 
його ироводомв козакьі зруйнувальї татарське 
міісто КаФу, сгіальїльї Сьтноігв и Траііезунтв, за- 

песльї ся на своихв чайкахь ажв до Царьгородт. 

ТурецькьіГі сультань скаржьівь ся на козакивв 
ііольскому королеви, але король ничого не мнгь 
Бдіятьі, бо не мавь сьільї заборопьітьі козакамв 
військової! сгіравьі. Кримв того нольскьій король 
саме вь той часв нровадьівь війну зт» Москвою 
и йому було нотрибно багато війска; тому король 
зве])чувв ся за війскомв до Сагайдачного. Петро 
Сагайдачньїй справди доиомигв Польищ у віійни 
зт. Москвою, прьійшоБшьі ппдь Москву зт. двайцятю 
тьісячамьт козакивв, але за те скорьістувавь ся 
зв того, ІДО козакьі бульт потрибнп Полілди іі 
ігрьімусьівв, щобв нольскьімьізаконамьі було ствер¬ 

джено козацькьій станв. Але Сагайдачньїй самв 
•бувв зв роду іііляхтьічь и домагавв ся корьістьі не 
для усього народу а льіше для частьіньї козакивв. 

зв якьімьі ііровадьівв війну, та не переважно 
для козадькои старшьіньї. Винв згодьівв ся на те, 

ідобв у козадькьій станв було заведено льіше сорокя. 
тьтсячивв козакивв, и ідобв сньгсано ихв всихв 
було у реестрьі, ідобв нихто вильно до козакивв 
не мигв іі])ьілучатьі ся ; всю-;кв решту украпи- 

ського люду льішьтльї у криііадьтви. Од'яіє розу- 

міеть ся народв зв такьіхь умовв не бувв задово- 

леньїй и змагавсь ся нрова'дьітьі боротьбу дали. 

Кримвтого Сагайдачньїй головну увагу звертавв на 
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те, щобь полппшьітьі стант украинського панг^ства 
та козацькои старшьшьі и домагавь ся, щобт. стар- 

шьіна сама собн обирала гетьмана та щобь 
ііаньї з^краинсьіш зь гетьманською старшьіноіо та 
кьінивськьтм'Ь мьітронольїтомь мальї однакове право 
на сеймах'ьзь польскьімьі маґнатамьг. Сагайдачньтн 
не зважавь, іцо для народу однаково, чи його 
буде Бьізьіскуватьі нань та ііипь украннськьііі 
чи ііольскьій. Тогожь самого писля Сагайдачного 
домагальї ся всії ьіньши гетьманьї. Воньї обстоювальї 
ьінтересьі старшьшьі, бажальї зробьггьі Украпну 
самостійною державою, змагали ся, іцобт. ширити 
на Украйни просьвиту, одже жадень нпколи не 
домагавь сЯ; щобь зробити весь народь вильннмь, 

іцобь не було на Украйни кринацьтва и іцобь- 

вся земля належала вильннмь хлиборобамь. 

Самь народь бачивь на той чась все лихо 
видь ііапивь польскихь, або нашьіхь та споль- 

іденихь II тому намагань ся видбитн ся вндь. 

Польїци. Народь воливь пристати до Москви, 

бо гадали, що коли дарь московський одіїои 
зь нашими людьми вири, то пидь його дро- 

водомь життя 110‘лиіішае. Одже коли московськії 
пани та паши змосковщени почали заводити 
тань само кри[іадьтво, почали визискувати вь 
той самий сііосибь украииськнй народь, то знову 
ііочали ся повстання проти московської! неволи. 
На.магали ся ьіньши гетьмани прьілучитьі Украйну 
знову до Польщі!, або до Ту))еччиньг, навить 
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до Шведської! лсржавьі, але видбьттьг ся віідь 
Москвьг б^лло уЛхЄ годи гі московська неволя 
гіиїтьіть наїдь людь до сего часу. д 

Одже вь боротьби зь Польїцею, гетьмань 
Петро СагаГїдачньїґі встьггь ствердьттьі. закономь 
сорокь тьісячивь козакиБь. Але кольт впнь ііомерь 
у 1622 роди, то наньт почали зменьдіуваття 
козацьке військо, ііочялтл вілкидати козакивь зь 
реєстру та дереводьттн вь крипацьтво. Весь 
народь, ІДО льішивь ся у крипацьтви, не бувьзадО' 
воленьїіі Сагаддачньїмь, за те що винь „зь ля- 

хамтл жьтвь у згодии кривава боротьба за 
вілзволення зь лядськои неволд за вильне козацьке 
жілтте дисля смертьг Сагайдачного розпочала ся 
зь новою стллоіо. 



II. Хмельньїщьіна. 

Піісля смертьі Сагайдачного одно за другіліуп, 

здінмальт ся повстання зневоленого люду н скрьів- 

джсньїхлі козакивт. Що разу іірольївало ся біільше 
кровьі, ІДО разу наньт лютійше каральт по- 

встанцив'ь, а иовстянци вт, рознуци катувальг 
СВОИХВ гнобьітеливь пекельньтмьі мукамьг. І)ІНКОЛБІ 

іювстанци бральї перемогу; наїїрьікладьвт. 1628р. 

за нроводомв Тараса Трясьіла, Украинци ііидт. 

Переяславомь зовсим'ь зньїнщльт польске військо. 

Тоди козакьі у купи зь людьмьт, що зрпкшьі ся 
крипацьтва та іірьіставшьі до повстання такожь 
личьілБт себе козакамьі, почьінальт грабуватьт всп 
панськії маеткьі та костельї,, панивь та вспхі> 

панськьіХБ орендаривь вьіріізувальт, панськії хо- 

зяйства вьіпаліоваліл. Але врепіти рештв пере* 

магальї всежт такьг паньї, п тоди страшенно 
пекельні.імьг мукамьі каральг повстанцивчі, Тьіхт» 

пщ самБі пидт часі» повстання ОтавалБі до зброй. 



ііаньї катувальї люто, рубальт им7> рукьт, ногьі, 
головьі, жьівцемт. Ячарьільт на легкому огни, зь 
жьтвьтхь здьіральт шкуру; тамт>, де здіймало ся 
повстання, вьтналювальї цильт села та хутори; 

іднкольт нисля повстання замість людяного 
мпстечка льтіпальї ся тилькьт купьі попилу, а 
мііЯчЬ ньімьі хьтжп вовкьі обтидальї непоховани 
тила покараньїхь украинцивт, Кольї наньї хотпльї 
каратьі, то воньт вьіризувальт всихт и чоловіїкіївь 
и жинокт, п дптей, п старьіхь, нихто не утикань 
віідь панськои ііомстьі. II мижь СЬІМЬІ ЛЮТЬІМЬІ 

панамьі бульї не льіше ляхи, алейнаши украинсьіш 
православнои вирьі шляхтьічи, що бажальї у купи 
зь панамьі польскьімьі вьізьіскуватьт украіінськьіхь 
хлиборобивь, одибравшьі у их і. землю та зганяючьі 
на нанщьтну. II паніцьіиою тьтснульт що разу 
дуячче, навертальї до неп бильше люду, а люде 
не зважаючи на катування, па те, що кровь льтлася 
по всій Украйни ричкамьі, знову ставальї до зброй 
знову здіймальт повстання, або тикяльї на Сичь 
на занорожж’я, сдьгньгй вильньїй кутокь на всій 
Украпни, якого не здолальї паньї зньшщггьі та 
зрабуватьі. Але тикатьі на Запорожжя забороняльї, 
каральї смертю всіїхь утнкачивь, кого тилькьі 
зловьтльт, одж*е люду на занороисжп чгімь разь бііль- 

шало и врешти запорояаі,и здійняльї ся на оборону 
свопхь бративь, усеи зневоленои Украпньї. 

Вь 1038 році! ноляїпл нокорьільт повстання 
ппдь проводомл> Остраїп.тцп та Гуни и намирьгльї ся 
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зовсимь вьткориньїтьі всихь козакивь. По всій 
Украйни порозставляльї польске військо, замисть 
гетьдіанивь поставьільї польскьіхь комиссарнвь, 

попальїльї козацькїї чайкьі, а іцобь спьшьітьі 
утикачиві. до Сичи, вьібудувальї на дорози ФОр- 

тену Кодакь на берези Днипра, щобь перейіматьі 
вснхл», хто тикає до Сичи, чьі степомь, чьі водою. 

Польскому війску дозволено було грабуватьі и 
катуватьі весь украинськьіГі народь. Люде, що 
жьільї вь той част», ньісальї, що папьі та військо 
багато людей ризальї на шматкьі, або врішальї 
на гакахь, дитей у казанахь варьільї, жиикам’ь 
грудні деревомь вьітьіскальї, весь людт. ГНИТЬІЛЬІ 

податкамьітапанщьіною. Весьукраинськьій народь 
було повернено у крипацтво. Такь стогнала вь 
страшньїхь мукахь Украйна ще десять рокивь, 

ажь докьі вь 1648 роцч не зняло ся Запорожжя 
нидь проводомь гетьмана Богдана Хмельньщького. 

Тоди зняло ся страшенне повстання, вся Украйна 
запалала, польїла ся кровь ричкамьі; весь народь 
прьіставь до повстання и зь помиччю татарь 
у вельїкьіхь бояхь перемогльї польске військо. 

Зь першого початку Богдань Хмельньїцькьій 
рушьівшьі на Украйну зь запорозькьімь військомь 
и зь татарамьі, розповсюдьівь по Украйни гра¬ 

моти, де скльїкавь народь до повстання обицяючьт 
ся всихь зрабованьїхь хлиборобивь перевести 
у Бильнин козацький стань. Народь терплючьі 
тяжки муки у криііацтви зь перевелнкою ра- 
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дистю чьітавт» грамоти Хмельницького, а коли 
прийшли звисткьі про перши побидн козакпвь 
надів ііольскьімь війскомв, то повстання зирвало ся 
зь нечуваною силою. По всій Украйни люде 
сотками та тисячами здіймали ся на панпвт., 

вибирали ся до табору Хмельницького, а то просто 
складали соби загони и бродили по панськьіхь 
маеткахь катуючи панивь, караючи за все лихо, 

якого зазнали видь ньіхь передт. ііовстаннемь. 

Люто катували панивь, важко й переказати вси 
ти муки, яки вигадувавь для нихь визволений 
народь. Панивь, пань, панянокь, старнхь и малихь 
ризалн, вишалн, роздирали по поламь, виривали 
шматками мясо, сверилн очи, зь живьіхь зди¬ 

рали кожу. Помста скривдженого народу не 
мала кинця-краю. 

По всій Украйни видь Сичи ажь до Львова 
пройшовь Хмельницький, розбиваючи и розго- 

няючн польске війско разь за разомь. Панн на- 

ляканїї повстаннемь та страшною карою тикали 
до Польщи, хто не стратнвь життя середь по¬ 

встання. Не пройшло й року, якь не лишило ся 
на всій Украйни ни одного пана. Зрабований 
край ставь вильнимь. По всихь мистахь стри¬ 

вали и славили Богдана Хмельницького, яко видь 
Бога данного оборонця и заступника Украйни. 

Але зь цимь внзволомь Украйни лихо и не 
скинчило ся, воно тилькн почало ся. Ричь у тпмь, 

що нп Хмельницький ии старшина козацька. 
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хочь II пьтсальї грамотьі до народу, але никольг 
не бажали справди знести крипацтво по всій 
Украйни. Та це ііимт. було-бт. п не користно. Ко¬ 

зацька старшина бажала вигнати панивт, але 
за для того, щобт. самиліт. осисти замисть ихт>. 

ІЦобь мати силу на Украйни, то гетьманови 
и всій старшини гіотрибно було мати певне 
військо, на яке'бі> вени могли оперти ся и мати 
право на володиння землею, дебь жили хлибо- 

робьц щобт. ихт. визискувати п вь той спосибь 
панувати на Украйни. Тому то и Сагайдачний 
не домагавт. ся знесення крипацьтва, а лише того, 
шобь у козацьки реєстри було записано сорокт. 

тисячивт. війська, тогожь сомого домагавь ся и 
Хмельницький. Вони домагали ся такожь, іцобь 
козакамь було плачено жалування, щобт. козаки 
■були задоволени зи свого стану и завше стояли 
вь оборони гетьмана и старшини, а зносити 
крипацьтво вони не хотцлн, бо самьі хотилн 
матьі крипакивь; не бажали скасувати панщини, 

бо бажали зь панщини користуватн ся сами. 

Такнмьчиномь,коли Украина булаувильнена 
зь панськои, лядськои неволи, и вся Польща трем- 

тила, щобь Хмельницький непійшовь зь козаками 
іи руйнувати, позаякь все польске військо полягло 
або розбигло ся, або попало у неволю до татарь, що 
воювали у купи зь козаками, Хмельницький и 
гадки не мавь рушати на Польщу; винь навпаки 
поспишьівь ся замирити ся зь польскимь королемь. 

С):-; 
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Шпеть’ рокивь тягнуло ся повстання Хмель- 

ньщького и тилько разивь за протягомь сего 
часу Хмельньїцькьій ирвістававт до згодьі зт ля- 

хамьі, але що разу згода не могла довго трпватьі, 
бо ни ііаньї польски нн украннськьін народь не 
бульт зт. неи задоволенії. Писля згодьі зь ляхамьі 
льішало ся у війську льіше сорокт тьісячивт. ко- 

закивт., а решта вси соткьі тьісячивь вьізволеного 
народу мусильї знову вертатьі ся у крипацьтво, 

знову одроблятьі паніцьіну; корьістувала ся зи 
ЗГОДНІ льіше старшина козацька, бо ішсля згодні 
воеводні та урядт. по Украйни ставнівв ся зт. ко- 

зацькои старшьіпьі: козацька-я^’ь старшина мала 
соби землю, на якій одроблявь панщину укра- 

пнський народі.. Кримь того пани писля згодні 
такожь вертали ся на Украйну у свои маєтки 
и до ихь знову народь муспвь птьі у крипацьтво. 

Розуміеть ся ніі украинснкьтй народь нп панн не 
.могли пристати до згоди. Панн не могли зго¬ 

дити ся, щобь имьі на Украйни зараджувала ко¬ 

зацька старшина, кримь того не могли при¬ 

мусити робити на себе панщину людей, що 
вернули ся що ЛЬІШЬ РИДЬ зброй знову до плуга; 

а такожь украинськьій народь не мигь пристати 
на те, щобь знову бути у певоли, та обробляти 
панщину панамь, зь якими провадьівь стилнки 
часу криваву війну и якьіхь навить побидьівь 
у війни. Такьімь чьшомь народь не хотивь ко¬ 

рити ся ііана.мь, пани жалили ся старшини та 



Хмельньїцькому. ХмельньщькьіГі розсьілавь сувори 
наказьі, навить каравт смертю тьіхь пеііокирньїхт, 

що не згоджувальї си робьітьі панщьіиьі, але те 
все пичого не допомагало и війна знову здий- 

мала ся. Вв такьій сносибв повстання та війна 
провадьільї ся за протягомь шостьі рокивь. Народв 
грабувань та пальївь панськи маєтки, паньї ньі- 
їдьільї та пяльїльї народне добро, татарьт, що 
прьіходгдльї до номочьі козакамь, грабувальї и 
руйнувальї и ііанивь и народь. Народь за вій¬ 

ськовою справою не мавь часу робьітьі хлибь, 

а кольї де що и було заораного та засияного, то 
и те ворогьі ньіщьільї. Такьімь чьіномь, за про- 

тягомь шостьі рокивь Уі.’рапна геть вьігорила, 

зруйнувала ся, ночавь ся голодь. Доборольї ся до 
краю; треба було сему покластьі икьійсь кинедь; 

и Хме'льньідькьій його зпайшовь. Писля довгого 
вагання нарешти Хмельньїдькьій и старшьіна 
сталь! на тому, щобь на завше виддильїтьі ся видь 
Польщп II прьілучитьі ся до Москвьі; ііидлатьі ся 
нндь московського даря, абьі зь його запомогою 
виддильїтьі ся зовсимь видь ляхивь. Народь зь ра- 

дистю нрьіставь до того, бо все льіхо бачивь 
видь панивь иольскьіХь та спольїценьїхь. У мос- 

ковськимь дарстви хочь такоясь було крипадтво 
и такожь весь народь дильївь ся на панивь та 
крипакиЕЬ, якь у Польщи, алежь одразу Москва 
не могла свій ладь перевестьі на Украйни, а 
кримь того старшьша злучаючьі ся зь Москов- 



щьшою зробила таки умови, іцобь московське 
військо на Украйни не стояло, іцобь весь урядь 
складань ся зь козацькои старшини, и щобь 
гетьмань зь старшиною незалежно правили 
Украйною, яко окремою державою. 

Вь такий сііосибь Украпла прилучила ся до 
московського царства у 1654 роди. На короткий 
чась видночнла Украйна видь крйвавои боротьби, 

видь ненависного кригіацтва. Знову зазеленили 
ниви, уквитчалн ся береги Днипрови селами 
та хуторами, розвьшзшь ся по селахь добробуть, 

розвинула ся и нросьвита. Вь кожному сели 
завела ся школа и ходили до нейи вильннхь 
батькивь вильни дитн вчитлл ся евангельш 
правди та любовьі. Але дуже короткий чась 
видпочнвала Украйна, Ще за життя гетьмана 
Хмельницького зняла ся війна зь Польщею, бо 
Польща не хотила втерятьі багатого краю, 

ньішнои Украйни. Кримь випни зь Польщею 
прилучило ся лихо видь Московищінн та видь 
своеи старшини. 

До тогожь и старшина козацька, що пра¬ 

вила Украйною, почала ришуче сходити на. 

наннвщ та повертати хлиборобивь у свопхь 
кринакивь, а спостеригши, що Москва хоче 
замисть ім посадити своихь московськьіхь панивь, 

почала кидати ся зь йидного боку до другого. 

То знову пиддали ся королеви та прилучили ся 
до Польщи, а то не хотнли никому ппдлягатьі, а 
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зробьітьі Украііну незалежною державою и для 
того звертальї ся до Туреччьіньї. Стало ся тому 
такт., ІДО и москали и ляхьі н туркьт руйнувальї 
Украйну, и та рунна тягнула ся вже не шисть 
рокивь а цильїхт, пивтораста. До нащадку Украйну 
ТОДІ! зруйновано, обернено у ііустьіню, де лишь 
хьіжи звири блукальї, а коли де я лишали ся 
люде, то вже вт> знесьілли, зруйновани не могли 
змагати ся проти панщини. 

Такьімь станомь и скорьістувала ся Москов¬ 

щина; царь московський завивь загальне кри- 

пацьтво и довивт. Украйну до того стану, ві> 

якому вона и заразь конає. 



III. Р^ина. 

Будь ІДО будь, а перши часьт писля прьі- 
дучення Украивьі до московськоп девжавьі бульї 
для народу короткою годьіною видгіочьінку видт 
ненавьісного крипацьтва. Хочт ніякьіхь удіов'Ь, 

шо до стану селянського не переведено и права 
хлибороба бутьі вильеьімь не застережено, але 
чьі старшина козацька, нцо змагала ся на свою 
користь запровадити гіаньндину, чи московський 
урядь, що домагавь ся того-жь самого, видразу 
осягнути своеп мети не здолали-бт II тому му¬ 

сили до того вести справу поволи. Такьімь 
чиномь украинськин народь якийсь чась мавь 
користуватн ся зп свого бильного хлиборобського 
стану на своій внльніїї земли. А що сей чась 
бувь саме часомь визволення зь нольскои неволи 
и прилучення до московськои держави, то се на 
довго змицннло прихильнисть народу до Москви 
и ненависть до Польщн, такь що онисля, коли 
здіймали ся пародни повстання, то народь завжди 
баяьявь прилучення до московськои держави. 



Але ьтнаїшіе поводьільї ся козакьі и особльїве 
ь’озацька старшина. Коли Украйна прилучала 
-ся до московськои держави, то умови прилучення 
укладали гетьман'ь и старшина и вони зали¬ 
шивши интересн народу, хлиборобивт, вси умови 
ЗЖ’лали на користь козакивь и козацькои стар¬ 
шини. Тому, укладаючи умови, вони поклали, 
ш,о козакивь повинно бути лише сорокь ти- 
СЯЧГІВЬ II нихто бильше кримь вписанихь у 
реГіестрь до козакивь належати не може; що 
козаки уси мають одержувати жалування, що 
козаки собп обирають гетьмана и всю стар¬ 
шину БИЛЬНИМИ голосами, а гетьмань управляє 
Украйною яко незалежний князь; скризь по всій 
Украинп мають бути воєводи, полковники п 
ьіньши урядники лише зь козацькои старшини. 
Вь такий спосибь злучаючи ся зь Москвою, 
козацька старшина гараздь умовила ся що до 
свого стану, и одразу почала змагати ся, аби 
зійти на паньство та по троху .закрипити собп 
знову вильнихь хлиборобивь, щобь корьгстуватьі 
ся поганяючи пихь соби на панщину. Гетьмань 
одразу ііочавь своимьі универсаламьі дарувати 
своїй старшини вильни степи, де сьідили вильни 
хлибороби, такь само, якь раніпше король 
польский дарувавь ту землю своїй шляхти; 
старшьіна-жь загарбуючи вь той спосибь землю 
укладала умови зь бильними хлиборобами, пщ 
на сій земли сидильї, вь той спосибь, пщбь 
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повольї перевестьі их-ь у криііацькьіГт стань та 
погнатьі знову для себе на ііаніцьіну. Але и 
гетьмань и старшина зь першого-жь початку 
спостеригльї, що царь московскьій хоче, іцобь 
замисть старшьтньї козацькои посадьітьі на 
Украйни своихь московськьіхь панивь. щобь 
замисть гетьмана и козацькои старшьіньї пона- 

сьілатьі своихь московськьіхь урядньїкивь и щобь 
замисть козацького війська поставьітьі на Украйни 
своихь москаливь и вь той спосибь вьізьіскуватьі 
Украйну на користь московського панства; царь 
московський намагань ся, щобь податки по 
Украйни зь людей здирали воєводи московськи 
и вживали ихь на користь московськьіхь: царя 
та панивь, щобь такьімь чьіномь запровадити 
на Украйни зовсимь такий ладь, якь на Москов¬ 

щини, щобь такь само повернути народь у 
крипацьтво и щобь земля украинська видь 
московськои ничьімь не видрижняла ся. Такнмь 
чиномь козаки и старшина козацька зь геть- 

маномь, що правили всею Украйною, бачучн, 

що заходи московськи йдуть имь на зле, стали 
намагати ся, аби знову видь Москви вид- 

лучнти ся. 
Видь ТОДІ! почавь ся на Украйни неладь. 

Ще старий Хмельницький бачьівь, щ 
зь Москвою до добра не доведе и обмирковувавь, 

вь який спосибь зирватьі злуку зь московськьімь 
царемь. Писля смертьі Хмельницького царь мо- 
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сковськнГі иочавь ще бильше уризуватьі права 
гетьманамь та старшини, иочавь бильше насьі- 
латьі на Украйну зіосковського війська, та по 
украинсі>кьіхь мистахь саджати московськьіхь 
воєводь, и тому старшина змиркувала, що буде 
користнійше прилучити ся знову до Польщи. 

Одже народь, гараздь памятаючи лядську неволю^ 

ни на яку злуку зь Польщею приставати не 
бажавь, але баншвь пидтримуватьі злуку зь 
^[осквою. Кримь того народь уже не йнявь вири 
козакамь, спостеригши, що ще видь часивь 
Сагайдачного вь боротьби зь ляхами козаки 
обстоговавьі лише свою користь не зваясаючьі 
на весь народ'ь. Видь сего неладу межи на- 

родомь та козаками изняло ся власне лихо^ бо 
московський царь корнетувавь ся зь сего неладу 
та чимь разь то бильше визискувань Украйну 
на користь Москви. 

Особливо сей неладь внявивь ся, коли вь- 

1658 роди, черезь рикь писля смерти Хмель¬ 

ницького, новий гетьмань Виговськнй у Вадячи 
приставь на те, ідобь знову злучити ся зь 
Польщею. Гадяцькнй договирь властиво бувь 
для украинцнвь бильше корисний, а нил^ь вси 
иньши, бо писля гадяцькихь умовь на Украйни 
не повинно бути ніякого крипадьтва; Украйна 
повинна бути зовсимь вильною и самостійною 
державою, лише гетьмань мусивь бути ствер¬ 

джений польскимь королемь. Писля гадяцькихь 
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умові. Украйною мусивь ііравьігьі гетьмані, та 
старшьша, весь уряді, повьінень бутьі укра- 

инськьій: гроши такожь повмнньї бульї робьітьі 
ся свои, украинськи; ловьшно було бутьі два 
украинськи универзитетьі и богато шкплт. 

ьшьшьіхь; такожт. можна було всимь віільно 
друкуватьі кньїжкьі. Але и вь Гадяцькому дого¬ 

вори тежі. ничого 31. невностю но застережено 
що до права народу п тому народь бувь певен ь, 

що договору не будуть вьїконуватьі п знову 
заведуть крппадьтво та неволю; тому народь 
ніякьімь чьіномь прьістатьі до сего договору не 
згоджувавь ся. Почала ся знову кривава війна: 

московськьїй царь не хотнвь втратьітьі Украиньт, 
а полякьі такожь личьтльї Украйну частьіною 
Польщьі її не хотильї згодьїтьт ся, іцобь вона 
належала до Москвьь Козакьі зі. гетьманомі. 

пидтрьшувальї військо польске, а народь 
московське. Московськьїй воєвода ііоставьівь нового 
гетьмана, зибраві. нове козацьке військо н почала 
по всій Украйни знову тектьі кровь ричкамьі: 

козакьт стальї воюватьі зь козакамьі, повстало 
богадько гетьманпвь, а до того чьі ляхьі чьі мо 
скали вьиіалювальї та ньіщьільї но Украйни и селаи 
миста. Вь такьій сиосибь проваджено війну девять 
рокивь, поки вь сій впйни не знесельїльї ся кримі. 

Украиньт такожь Москва та Польща. Ни идна 
ніт друга держава не могла вьіборотьі задля себе 
Украиньт и врешти стальї на тому, щобь нодп- 
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льітьі іи на двп частьінм: щобь вся Украйна 
зь лнвого боку Днипра и Кийивь належавь до 
дерліавьі московськои, а весь правьій берегь 
Днипра — до Польщьї. На таку умову прьістальї 
и Москва п Польи].а у 1667 роци. Ся умова на- 

зьіваеть ся Андрусивськьій договирь. Писля сего 
договору Украйну подильїльї на двп частьіньї на 
майже гіивторасто рокивт и цей чась назьіваєть 
ся „руиною“, бо саме тодп зруйновано Украйну 
цнлкомь. На ливому берези за той чась заведено 
повольї крипацьтвб, а ііравьій беригь такт зруй¬ 

новано, що на всему простори льішьіло ся два 
миста, де ще жьіло трохи люду, се у Бплій- 

Деркви та у Немьірови, а решта вся право- 

бережня Уь’раина стала пимою, безлюдною 
пустьінею. 

Якь тилькьі рознесла ся чутка про Андру- 

сивськьій договирь межьі народомь, на всему^ 

Нравобережжи знявь ся незвьічайньїй переполохь. 

Налякани селяньї зрозумильї, що ихь повертають 
у ту саму лядську неволю, протьі ЯКОИ БОНН 
провадьільї криваву боротьбу вже цильїхь сто 
рокпвь и для ЯКОИ такь довго руйновальї свій 
край. Знесьіленьїй у столитній боротьби народь 
не здолавь уже пидійнятьі нове повстання и оть, 

щобь не вертатьі ся у лядську неволю, почавь 
цйльїмьі селами та мистечкамьі пеоеселіоватьі ся 
на ливьій берегь Днипра, заселювати Полтав¬ 

щину та Слоболїапщину. Почавь пустистн край 
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видь тьіхі> переселень, але тьтхт,, хто льішавь ся 
у свонхт оселяхт>, стінтпало ще бильше льіхо. 

Ричт у тимь, що на Правобережжії старшьіна 
козацька роздильтла ся на дви частьіньт. Одна 
частьіна волила льішьітьі ся у ііидданстви 
Польщьі, а друга бильша частьіна баятла Украйну 
зробьітьі вильною самостійною державою. А ндо 
своєю сьілою видбьітьі ся видж Польщи було 
годи, а Москва писля Андрусивського договору 
зт. Польщею помьірьіла ся, то гетьмант. Доро¬ 

шенко зк старшьіною и козакамьі надумальт ся 
пиддатьі ся пидк турецького султана. Вь 1669 р. 

Дорошенко .зв усією правоберелїною Украйною 
прьілЗ'Чьівт. ся до Туреччьіньї, маючьт надію, що 
до земли турецькои далеко п впдь туркивь легше 
буде видбьітьі ся. Але тутт. знову Польща не 
могла згодьітьі ся, щобь Украйна, що належала 
Польщи виддавна, и за яку Польща що льішь 
перевела важку війну зк Москвою, щобк вид'йшла 
до Туреччьіньї. Зняла ся знову війна. Турецькьш 
султанк прьійпіовь обстоюватьі свою нову землю 
зт. незличеньїмь військомк и злучьівк ся изк До- 

рошенкомк ; польске військо злучьіло ся изк ко- 

закамьі, що волильт льішьітьі ся пидт. Польщею и 
нарешти вт. війну замишала ся Москва, що знову 
забажала прьігорнутьі собп усю Украйну и нрьі- 
слала провадьітьі війну зь туркамьі та ляхамьі 
своє віпско у купи 31. лпвобереяшьімьі козакамьт, 
Трьі ворожи війська грабувальї п руйнувальї 
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Украйну разоіУіь. Народь почавь ще бильше, ще 
густійте забпратьі ся на лцвьіГі берегь Днипра 
а все, що льішало ся на правому берези було 
чужьімьі віпськамьі попалено, поруйновано, зньї- 

щено. Полякьі, москали, туркьі пальїльї та руй- 

нувальї ОДНІ! передт другьімьі. За нови десять 
рокивь вийньї изт» усихт сель та вельїкьіхь 
мисть по правобережній Украйни льішьтльї ся 
сами тилькьт руиньї. Не маючи сили довше тер- 

нитьі вси лиха, вийньї, цили миста якь оть Чьі- 
гьірьінь, Канивь, Корсунь, Жаботннь, Ржьіщовь 
и ьіньши переселили ся на ливьій берегь, а хто 
не встнгь забрати ся, той гннувь видь нападу 
ворожого війська. Такьімь чьіномь весь край 
занапастили, обернули у пустиню, де лише 
дьїки звири блукали, а чоловичои души не було 
и на сотни верстовь. Зруйнувавши вь той спосибь 
Украин}^ и Польща и Туреччина и Москва по¬ 

бачили, що за пустий безлюдний край не варто 
провадити криваву війну и знесилювати тилькьі 
себе и замирили ся межи собою зь тою умовою, 

щобь зруйнована Украйна такь пустинею и ли¬ 

шала ся, щобь іи не заселювано и щобь 
вона ни до кого не належала. Зь такою умовою 
скинчнлн війну, коли на правобережній Украйни 
не лишало ся ни селянина, ни козака, ни пана, а 
лише були хьіжи звири та руиньї колись нншнихь 
осель. Такьімь чьіномь вся правобережна Украйна 
мусила лишити ся на завше незаселеною ну- 



стьіиею и никОхЛіу не налеячатьі, бо нп у кого- 

пзь сусидньїхь держань не було ни сьільї ни 
певного права нею володитьі. Алежт, чьт мигь 
на довшьій чась льішатьі ся незаселеньїмь 
пьішньїГі та богатьпі край? Чьіжь міігь народь, 

вьігнаньїй зь нього, забутьі своп стари осели, 

закьінутьі гадьу повороту до дому и не личьітьі 
своє вьігнання часовьшь льіхомь ? Розуміеть ся 
се статьі ся не могло. Народь тьімь дужче, 

тьімь горячійще змагавь ся вернутьі ся на пра¬ 

вобережну Украйну, бо пересельтвшьі ся на ди- 

вьій берегь Днипра винь опьіньївь ся пидь мо- 

сковськьімь урядомь и козацькою старшиною 
далеко не вь доброму стани. 

Ричь у тимь, що пиддавшьі ся московському 
цареви и вьігнавшьт зь усеи Укравньі польскьіхь 
панивь, козацька старшина почала намагатн ся 
аби захопити до своихь рукь усю землю и 
пидгорнути пидь себе усихь селянь и простьіхь 
козакивь, себь-то завести таке саме шляхетство, 
видь якого народь стилькьі часу видбивавь ся. 
Одразу того завести бз^ло не можливо и тому 
народь якийсь чась видпочнвавь; а коли право¬ 

бережна Украйна одійшла знову писля Андру- 

снвського договору до Польщи и тамь зняла ся 
„руина“, то народь почавь тисячами переселяти 
ся на Украйну ливобережну, або якь вона тоди 
стала називати ся „гетьманщинуАле ще по¬ 

чинаючи видь Хмельницького ЗхМагання старшини 
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перстворьітьт ся у ііаньство, стальї вьіявлятьг ся 
у тому, що гетьмань лочавь роздаватьі цили 
села п вельїки маеткьі землв, де сьідіільї хлибо- 

робьі, козацькьімь старшьшам’ь за військови по¬ 

слуги, Зь початку се народови не дуже вадило, 
поки траііляло . ся не часто; кримь , того до 
половини симнаГщятого вику ливий берегь 
Днипра бувь заселений дуже зридка. Такнмь 
чнноїмь перши переселенци зь правого берега за 
часпвь Хмельницького и першихь гетьманивь 
ііисля його, знаходили шьіроки лани, що не 
були заселенїї и ни до кого не належали, и за¬ 

носили си земли^ яко нерши іи володители по 
праву, що назьіваеть ся „займанщьша“. Але 
швидко пустопорожннхь земель не стало и но- 

вьімь переселенцямь доводило ся оселювати ся на 
земляхь, що вже належали нашьімь володителямь 
и доводило ся зь сими володителями приста¬ 

вати до якоись згоди. Оть зь сего найбпльшв 
н найбогатійши володители земли, переважно 
старшини, пщ заносили землю зь прьізволу 
гетьманивь и почали . корьістувати ся, пщбь. 

запровадити знову крипацьтво. Вони намагальї 
ся повернути вь своихь крипакивь селянь, що 
ям,їли на зеліляхь, яки дарували имь гетьмани, 

а такожь повернути у селянь простьіхь козакивь. 
А тому, що ц те ц друге було зразу зробьтги 
нелегко, то володители земли почали поводити 
ся хитрощамьг. Вони починали сильно тиснути 
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селяїгь и козаьив'ь, іцобь ти иокьінульї свои 
зезіли И ВЬІПШЛЬІ З'Ь села; годи здобувши видь 
гетьманиві» папери на володиння землямьі, ідо 
льішьільї ся знову віільньшьт, воньї почьінальї 
оселіоватьі на сьіхь земляхв новьіхт. нересе- 

ленцивь, яко ішдсусидкивь та слобожанв. Але 
зт> сьімьі новьімьі ііереселенцямьі укладали ііевни 
З'мови на недовгий чась, писля якого си нид- 

<іусидки ставали крииакамн володителивь земля. 

Такнмь чьшомь стань народз' на лііво- 

бережній Украйни такожь чимь разь то гиршавь 
и ішдчась рз ини ставь невимовно важкий. Так ь 
що вь 1686 роди вже по всій гетьманщини 
зняло ся велике народне ііовстанне, але його 
розвіявь гетьмань Мазепа. 

Кримь того московський дарь сіюстеригши, 

нщ Украйна, роздилена на дви частини и до 
того знесилена руйиноіо, не здолає бороти ся 
зь його військомь, почавь ламати умови, на якьіхь 
Украйна прилучила ся до Москви, почавь чимь 
разь бильше насилат],і на Украйну московського 
війська та московськихь воєводь и зрядннкпвь, 

а москали ду^же гнитьтли и нищили украинськип 
народь, и змагаючи ся запосисти замисть ко- 

задькои старшини такожь на московський ладь 
запроваджували крипадьтво. 

Розуміючи змагання московського даря и 
уряд}" опанущати Украйною, козацька старшьіда 
зь гетьманомь ІУЇазепою зробили вь останний 



разь лробу видлучьітьі ся видь Москвьі, та зро- 

бьттьі Украйну еамості/іиото державою. Задля 
того Мазена скорьгстз^вавь ся зь війньг, иі,о пиді» 

топ чась Москва ігровадьіла зь Шведамн и нрьі- 

лучьгвь ся у купи зь старшьіноіо та малою ча- 

стьіною козакивь до шведського війська. Але 
народь за старшиною не пидійнявь ся, бо нена- 

вьідивь и старшин}^ и особливе гетьмана ІМазепу 
за те, що вони запроваджували на Украйни 
панський ладь та заводили народь у крипацьтво. 

У вслнкимь бою нидь Полтавою у 1709 роци 
царь зіосковськнй зь великимь військомь ііеремигь 
маленьке військо шведське зь горсткою козакивь 
и Мазепа муспвь затикати вь Туреччину. Не- 

забаромь писля того московський царь и зовсимь 
скасувавь гетьманський урядь, а замисть того 
іірнславь до Кипива та ьіньшьіхь мисть свопхь 
воєводь, ш,обь правити Украйною, збирати но 
ній податки московськомз' цареви та урядови, 

та заводити крипацьтво и весь московський ладь. 

Такимь чипомь, коли Украйну правобе¬ 

режну зовсимь зрзтіновано и обернено з" пз^стиню, 

то народь зь неп переселювавь ся вь гетьман- 

іцинз", на ливьій берегь Днинра. Але опинившьі 
ся и тз’ть не вь добромз^ стани, ночавь зновл^ 

забирати ся до своихь старихь осель, Такь 
у 1083 році! вь зруйнованомз" Хвастони осивь 
козацький нолковникь Семень Палій, и нидь 
його проводомь стала заселювати ся Хвастов- 



щьіна ляхт, понадь Бугь и до Дпистра, зь того 
самого народу, ідо нередь тьімь ііокьінувь туть 
свои осели та тикавь видь руини вь лнвобе- 

режну Украйну. Польща, згодьівшьі ся на те, 
іцобь Украйна лишала ся пустинею, не боро¬ 

нила іп заседв:)вати. Народь селивши ся туть, 

мавь повну волю, Палій вспхь заводьівь у ко¬ 

зацький стань, такь що край почавь дуже хутко 
заселювати ся. Населення розросло ся п сягнуло 
ажь до Полисся, де сьідильї ще польски пани и 
держали у кринацьтви народь. Але коли Палій 
зь козаками почали зь Полисся та Подоля та- 

кожь потрохи вигонити панивь та заводити 
козацький ладь, повертаючи усихь крппакивь 
селянь у впльньтхь козакпвь хлиборобпвь. то 
Польща почала тиснути Палія іі намагатьі ся, 

щобь знову повернути козакпвь у крипацьтво. 

Палій звертань ся за запомогою до московського 
царя та до гетьмана Мазепи, але имь обомь 
було не корьістно пидтримуватьі козакпвь, бо 
воньї сами памагальї ся впровадити крйгіацьтво, 

ш.обь визискувати народь на користь нанивь. 

Тому вь 1711 р. московський царь, ногодившьі ся 
зь Туретчьшою та Польщею, видань указь, щобь 
правобережна Украйна лишила ся пидь владою 
Польщії, а щобь козаки, що не хочуть корити 
ся ітанамь, забирали ся знову на ливьій берегь 
Днипра. Такьімь чиномь народь, що не мавь 
змоги самь бороти ся зь Польщею, мусіївь знову 
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ііереселюватьі ся, а зь Иольщи прийшло велілке 
військо п примусило всихв, хто лишивь ся, по¬ 

корити ся польскимв панамв. Вв такий спосибв 
вв 1713 роци на завше зникло козацьтво вв право- 

<5ереишій Украпни, а опанували краемв знову 
польскп пани и вв знесиленій зруйнованій зЄхМли 
вже стало запровадили панський ладв и тяжкт, 

ненависну панщьтпз^ 

Такьімв чьіномв писля усеи довгои крпвавои 
<5оротьбьі „руіша“ сьтінчпла ся тьімв, ш,о на ліі- 

вому берези Дннпра запанували московськи пани 
та козацт,ка старшина, заводячи народв у і;рп- 

ігацьтво, а па правому берези — польски пани ви- 

кориньїли зовсимв козакивв и завели шляхет¬ 

ський ладв, такв що були тилькн поляки-пани 
та украинськьій народв - крипакн. На правобе¬ 

режній Украйни писля того, ще разв зняло ся 
велике народне повстанне, а Украйна ливобе- 

режна вже вндь тоди замовкла а народв схн- 

ливв тіокирльїво свою голову у московському Я}»МП. 



IV. Райдамаччьша. 

Иольска шляхта такьімь чьіно.мь цилкомь 
опанувала правобережною Украйною льіше зь 
початку висимнапцятого вш^у, кольї звидтьі зньї- 

кльї на завше казакьі. Писля польскмхь законнвь 
весь народь дильївь ся на дви частьшьі: паиивж- 

шляхту, ІДО іюсидала вси земли, н селянт>-хло- 

ппв'ь, и;о ж'ьільї на тій земли п за право жмття 
мусильї робьітьі па пана тяжку наніцьіну. 

Одже кольї пнсля 1713 року, писля зньї- 

іцсння вж краю козакивж, на степову Уі раину 
насунули знову наньї-шляхта зж Польща зж ко- 

роливськьімьі та сеймовьімьі грамотами и уни- 

версалами на право володиння вснмьі землями 
Украиньї, то вони знайшли край дуже малолюд- 

ньімж и одразу запровадити закономж панщину 
не могли, бо булнбж розигнали и той народж, 

що знайшли на сихж землях7>. Раиінше а нижж 
запроваджувати паннщну треба було заселити 
земли, щобж мати для тоижь панщини робучи 
руки. Але щобж заселювати земли, пани мусильї 
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заь*л.и.атьі на сіі земли ііерсселепцивь нрьіва- 

блюючьт ихь корьістньїмьі для хлиборобивл. умо¬ 

вами, на якьіхь виддавальї на посилисть свои 
земли, Кримь того потрибно було спьшьггьт се- 

лянь видь вьіселення зь сего краю до стеїіивь 
запорожськихь та волоськьіхь. Забороньїтьі сьі- 
лою тикатьі на вильни степьі, шляхта не мала 
мо/кльївостьі, бо польскьій урядь був^ь дуже сла- 

бьізіь для того, щобт> своєю сьілою стрьіматьі 
народь. 

Такьімл. чьіном'ь шляхта мусила вячьіватьг 
хьітронщвт.. Паньї стальї на томуж-ь, ш,о вжьі- 

вальг и на ливому берези старшина та москов- 

ськи дворяньї: вони намирьільї ся запроваджу¬ 

вать! панщьіну повольї. Для того степова укра- 

инсььа шляхта почала розсьілатьі та розвишу- 

ватьі понадь шляхами универсалн та листи до 
народу закликаючи селити ся зь легкими умо~ 

вами на своихь земляхь. Сими листами оби- 

дяльї народови дозволяти селити ся на своихь 
земляхь за дуже не великий зь початку чнншь, 

а то и зовсимь безь чьіпшу. Навить по иньшнхь 
мисцяхлч, то пропонували п зовсимь дарувати 
землю у власнисть, на де-який чась розуміеть ся, 
абьі тилькьі такь чи инакше заселити землю, 

зіати робучп руки. На си листи та универсалн 
и сіі})авди стальї ,сходнти ся та оселяти ся вь 
великому числи селяне зь сусидннхь Подилля, 

Боли ви, Полисся, навить зь Галичини, а такожь 



40 

зі> ливобережнои Украйньі, де вже на тон чась 
старшина зь московськьімь урядомь встьігльї за- 

провадьітьі панщьіну гирше шляхетськои. Пере- 

селюючьі ся на степову правобережну Украйну 
народь сподивавт. ся хочь якийсь чась перебз’тьі 
вь липшнхь обставинахь, не зазнати тяжкои 
ттанщинн. Але чьімь бильше сходило ся народу, 

чьімь густійте заселговавь ся край и чьімь 
меньше бояльї ся пани лишити ся безь робу* 

ЧНХЬ рукь, ТНМЬ бильше вони уризували ХЛП' 

боробамь воли, ТНМЬ бильшого вимагали чиншу 
за землю, а то й зовсимь заводили панщину. 

Обурений народь обстоювавь свои права, свою, 

волю п врешти боротьба народу зь панами знову 
зняла ся страшна, кривава. 

Ще якь тпльки зникли на Правобережжи 
козаки, а почала находити шляхта, народь, що 
лишьівь ся вь сьому крап и по мавь сили отверто 
зп шляхтою бороти ся, всежь бажавь обстою¬ 

вати своє право п домагати ся, щобь Украпна 
<5ула вильною для вильного народу. Не здолаючн 
стати до бою зь польскимь військомь, народь 
мусивь провадити боротьбу таємно, осибнимтя 
нападами на окремнхь панивь. Такимь чнномь 
зразу, яЕ^ь тилькн почала злитатн ся шляхта, 

гурти народу, селянь, ьінколи за приводомь 
козака зь Запорожжя, або зь гетьманщини, по¬ 

чинали збирати ся у ватаги и, ховаючи ся но 
ліісахь та байракахь, робити напади на шляхту 
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по іи оселяхь. Ианивь звьічайно вбьівальї або 
Бьіганяльт геть, добро ііхв грабувальї, а люде, 
що сьідильї на панській земли, ставальї виль- 

ньімьі, докьі не прьібувавв новьій панв. Чьімь 
бильше паньї вьізьіскувальї, чьімт гпрше заво- 

дьільї панщьіну, чьімь тяжче ставало народовії 
іп оброблятьі, тьімь бильше народу прьіставало 
до такьіхт ватагт, п тбінв частінше воньї на- 

падальї на окремьіхь панивт». Почальї заводьітьі 
ся таки ватагьт не тилькьі по степовій Украйни 
але и на Полиссії и на Вольїни та Поднллю. 

Звальї ся люде, що складальг сгт ватагьт, гайда- 

маками, а проводари ихь, що проводьільї вата¬ 

гами, називали ся отаманами або ватажками. 

Панн лпчнли гайдамакивь звичаГшьімьт 
розбишаками іі старальї ся ихь ловити та 
гризно каратьі, але народь имь дуже спочувавь, 

бо личивь нхь оборонцями своихь ііравь, ви¬ 

зволителями зь ианськои неводи. Селяне пода¬ 

вали часто видомостн гаїідамацькнмь ватагамь 
и допомагали руйнувати та грабувати панивь, 

щобь хочь вь той сиосибь ііомстьітьі ся за на¬ 

кинену панщину. 

Зь початку гайдамаки робили нападіл на 
окремьіхь лілше панивь, але чілмь разь дали 
до ихь приставало бильше народу, вони ста¬ 

вали смиливійшнмьі и робили гризнійіпи на¬ 

пади. Чимь дужче панн внзьіскували народь, 

тьг.м'ь бильшои сьільї набирали гайдамакіл и 



нарешти вь 1768 роди вь степовій Украйни 
зняло ся ведьіке гайдамацьке повстапне. іцо на- 

зьтваеть ся Коліивщьшою. З'ьявьівшьтсь пидт. про“ 

ВОЛОДЬ Зализняка ішдь Чьтгьірьіномь не вельїка 
гайдамацька ватага на 18 чоловнка, зразу зросла 
до вельткого гайдамацького війська; одно за 
другьімь ііочальї завойовувать! гайдамакьі мпста 
Сьмілу, Льтсянку та ьшьши и пидступьільї до най- 

бильшого вь степовій Украйни миста, до Уманії. 
Туть уманське військо ішдь нроводомь свого 
сотньтка Івана і'онтьі нрьілучьіло ся до гайда- 

макивь и вь два дньї вопьі завоювальї Умань. 

Такілмь чьіномь вь короткьтй чась вся ^^ман- 

іцьіна була вь рукахь гайдамакивь. Всихь па- 

НІІВ7», ІДО бульї вь Уманіцьши, гайдамакьі зньт- 
іцьільї, обибральї вь Умани Максьіма Зализняка 
гетьманомь, 1 онту уманськьімьііолковньїкомь и ііо- 

чальї заводьітьі вильньїй козацькьій укладь жьіття; 

але панування ихь тривало дуже не довго. Мо¬ 

скви, що мала на увази зь Нимеччьіною поди- 

льітьг Польщу І! біільшу частьшу іи црьілучьітьі 
до московськои дсржавьі, було не корьістно, 

щобь на сій земли бзмьі вильни козакьі и тозіу 
московська царьщя ііосьілала військо засмьірьітьі 
гайдамацько повстання. 

Безчесною зрадою вельїке московське вій- 

( ько захоїіьіло у долонь Зализняка. І онту и 
бильше тьтсячи гайдамакивь и виддало ляхамь 
на люти мзчні. Не людськілмьі катуваннямьі ляхьі 
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та москалі! засмьірьільї гайдамаї.-ивь п прьіму- 

сьільг весь край скорьітьі ся Польїци. Знову, які> 

хьіже гайвороння злетила ся шляхта, знову по¬ 

чала заводьітьі навіцьшу та вьізьісьуватьг украин- 

ськьтй народт. Знову почали впроваджувати пан- 

ідину ііоволі.і та обдурюваннемь заводити народь> 

у крипацьтво, ажь поки у 1792 роди Московська 
держава зь державами нимедькимьі не нодилильї 
межи собою Польш,и и майже вся Украйна не пид- 

пала пидь московську владу. Той панський ладт.,, 

який ляхи мусили заводити хитрощами та обду¬ 

рюванії емі» московськи дари запровадили силою 
и ВИДІ, тоди ажь по сей часл. народь мусити 
покирльїво терпитьі своє лихо. II по сей часи 
майже вся земля на правобережній Украйни на¬ 

лежить польскьіми панами; а яки іюльї москов¬ 

ськії дари и новидіймальї землю види паниви 
польскьіхи, то хиба для того, щоби виддатьі ихи 

•Панамі» московським!» або загарбати соби самими. 

Таким!» чьшоми и стало ся, що и но сей часи 
вся земля на правобережній Уьщаини належьтть 
панами ііольскьіми та московськими и москов¬ 

ському дареви, и вони всякьізіьі кривдами та 
неправдами визискують весь украйнськьіи хли- 

боробськьій народи. 

Але поки на правобережній Украйни ще 
народ!» борови ся за свою волю, поки гайда¬ 

маки змагали ся знищити панивь та крипацьтво, 
на Украйни лпвобережній народи хьільїви ся и 
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ііокирльїво ирьіймавь ту панщьіну, що йому на¬ 

кидала запанила старшина та московськи пани. 

Пнсля останньои проби виддилнти ся вндт 
Московщини та скласти окрему украинську дер¬ 

жаву, писля той проби, що іп зробили гетьмань 
Мазепа зт. козацькою старшиною в'ь початку 
в и с и м н а й ц я т о г о вику, гетьманський урядт 
швидко скасовано, а старшина побачила, що ій 
найкорьістнійше, аби краще панувати, самій 
обернути ся на московський ладь, та у купи зь 

•цосковськимн панами розкрадати украинську 
землю и повертати на ній народь у крипацьтво. 

Такьімь чиномь старшина здобувала зь початку 
видь гетьманивь, а потимь видь московського 
уряду грамоти на володиння землею, запобигала 
ласки московськьіхь царивь, почала балакати 
московською мовою и визискувати простий на¬ 

родь, хлиборобивь, запроваджзчочи по всій Укра¬ 

йни панщину. Тилькьі не велика частика нро- 

стнхь козакивь лишила ся вильннмн, а решта 
весь народь попавь у люту неволю, проти якои 
такь довго нровадивь кроваву, завзяту боротьбу. 

Нарештп цариця Катерина, царськьімь ука- 

вомь ствердила^ щобь усьому украпнському на¬ 

родові! бути крипаками, а старшину, що ііосп- 

дала землю, зробила московськьімь або россьій- 

ськьімь дворинствомь и дала лише дворянству 
право володітл землею, а вся решта народу, 

іфнмь невеликои горстки козакивь, вси хліібо- 
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робьі мусильї ходьітьі одроблятьі дворянамл. ііан- 

їдьіну. 

ІЦе перши часьі ііисля Хмельницького ста¬ 

вало до помочьі народу військо запорожське. Але 
З'ь часомь Запорожжя все меньше втручало ся 
вв украинськи справи, а дбало бильше за свою 
користь, такь що врешти лишило військовії 
справи, а лише дбало, щобь якл. найкорист- 

нійше провадити власни справи. Запорожжя по¬ 

чало торгувати зь Кримомт та зт. Украйною,, 

горилкою, сильлю, рибою, кавяромт., вьшомв та 
ьтньшимв. Вильни люде, що лишили ся на Укра¬ 

йни, почали на волахь перевозити крамь зь- 

Запорожжя, зь Дону та зь Криму та спроду¬ 

вати и вь той спосибь заробляти гроши. Таки 
люде звали ся чумаками. Вони возили зь Дону 
рБібу та кавярь, а зь Криму та зь Запорожжя 
силь, вино, горилку, мидь та крамь усякий 
кримський, турецький та волоський. 

Чнмь дали, тнмь меньше Запорожжя про¬ 

вадило війскови справи, тнмь меньше військо 
запорожське став ’ло здибннмь до вийнн и на- 

решти вь 1775 роци, цариця Катерина завою¬ 

вавши Кримь, послала велике московське вій¬ 

сько зруйнувати запорожську Сичь. Запорожци 
навить не обороняли ся. Сичь зруйновано,- 

а вси вельїьи запорожськи земли роздаро¬ 

вано московськнмь панамь та нимцямь, що и 
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досьі іюсидаюїь усю Херсоніцьтн}', Катерино* 

славщьшз^ та ішвничну Тавріїо. 

Такьімь чьіномь пидгорнувшьі гіидт себе 
лисля подилу Польщи у 1792 роди всю Украйну 
110 обидва бОЕїи Днипра зь запорожськьіми сте¬ 

нами, цари МОСКОВСЬКІ! затвердили по всій земли 
крипацьтво и всю землю лишили панамь иоль- 

скимь, московськими та змосковщеньїм'ь тьімь, 

що були колись козацькою старшиною. Всихь 
сьіхт нанивт зробили рос свійськими дворянами 
м си пани двори не и доси гіосидають усю нашу 
вемлю та визискують нашь народв. А щобв 
знову не зняло ся повстання, московськи цари 
держать на Украйни силу війська и якь тильки 
де обурений народв не схоче корити ся нанамь, 

зразу посилають військо зв рушницями та гар¬ 

матами розгонять! повстання. 



V. /Уіосцовсьі^а невол^. 

Такьтм'ь чьтномь 3"ь початку девятнайцятого 
вику, оть уже цильїхь сто рокивж, вся Украйна 
стогне, конає у московській неводи, Цильїй на¬ 

роде прольтвавшьі 250 рокивь свою кровь вь 
ббротьби за волю зк ляхамьі, москалямьі та тур¬ 

ками врештії знесьільївь ся и не здолавт. уже 
знову стати до зброй, якь ранійше. До тогожж 
и ярмо московське е мицнійше. янижь до того¬ 

часне польске. Ричь у тимь, що у Польщи завше 
було безладдя, війска постійного не було, грошей 
такожт» не було, тому зь Польщею и легше було 
бороти ся. Одже московський царь дул^е твердо 
и не похьітно впровадив^ ладт» корнстннй для 
нього и для його панивь, що завжди його пид- 

пьіраіоть. Запровадивши по Украйни и скри- 

пнвшьт закономь крипацьтво, московський царь 
одразу розставивь по Украйни силу війська, 

щобт. стерегти, аби все було спокійно и тяжко 
карати, наколибь де знало ся яке повстання. 

Військо московське добре озброєне гархматами 
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та рушньїцямьі; тому,- накольї де здіймало ся 
повстання, або п заразь де зирветь ся бунть, 

одразу прьіходьіть вій(*ько и, розуміеть ся, не 
озброеньїіі иародь не може боротьі ся протьі 
рушньщь, гармать та баї'нетивь. 

Застерпгшьі ся вь такьій спосибь видь на- 

роднього повстання, царь запровадьівь саме га¬ 

небне крипацьтво. Вся земля належала панами,, 

п паньї ііисля царськьіхь законивт. мальї право 
кольтсь вильньїй народь продаватьі, катуватьі,. 

ііоганятьі на панщину, знущатьі ся на вси лади. 

Пант. мигь хлибороба зи своеи земли п| одатьі 
віу чужу сторону, мигл> забрати дитсй видь 
батька й матерн, мигь безславити и ганьбити 
людей, чоловикивь и жинокь, хлопщівь и дов¬ 

чать, старнхь и малнхь. II таку невимовно 
тялску неволю нашь народь писля крпвавоп бо¬ 

ротьби терпивь бильше аннжь ііятьдесять ро- 

кивь. Але чьімь дали, тьімь повстання здіймали 
ся все частійше и частійше, и не вважаючи на 
військо и люти кари все бильше а бильше по¬ 

вставало народу и нарешті! наляканий царь му- 

спвь у 1861 роди видати законь, що визнавань 
народь вильньїмь видь панськои неволи. Одже 
обставини зь того закону одмипилн ся мало. 

Рич'ь у тимь, що царь мусивь увнльнитьі 
народь видь криііацьтва не тилькн тому, що 
боявь ся повстаннивь народинхь, але и зь инь- 

шои такожь причини. Повстання народнії ще 
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якьіії чась царь військомь здолав ь бьі стрьіму- 

ватьі; але надійшли ьіньши сііравьі, зь якьімьт 
йому боротьі ся було годи. А то справи таки, 

що користь царя и бильшоп частини панивь 
вимагала, щобт крппацьтво було скасоване. 

До початку девятьнайцятого вику на Укра- 

іініі були лише селяне-хлибороби та пани, що 
посидали землю и визискували на ній хлибо- 

робивь. Доки вильни земли були, то царь своедіу 
панству за службу царську роздававсь землю. 

Вь той спосибь пороздавано панамь останни 
вильни земли — запорожськи степи. Такимь 
чьіномь в'ь початку девятьнайцятого вику вже 
вильнои земли не було и царь мусивь пла¬ 

тити усимь панамь' за службу гришмьі зи евоеи 
казни. Кримь того цареви було багато потрибно 
грошей, аби удержувати військо. Правда, панн 
платили цареви невеликий податокь за те, що 
посидали землю и визискували па ній людей, 

але тихь грошей цареви не вистарчало и царь 
змиркувавь, що йому буде користнійше увиль- 

ньіти людей видь панивь, та окремо зь кожного 
збирати податки. Тежь саме зрозумилн и ти 
панн, що земли власноп не мали, а служили 
вь царському уряди. Вони змиркувалн, що чьімь 
бильше у ца})я вь казни буде грошей, тнмь 
бнльше вони диставати муть зт» казни жалу¬ 

вання. Таї.-имь чиномь знесення к'рипацьтва 
4 
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було корьістньїмт. царевп іі тьімь панам-ь, ідо 
у нього служьільї вь уряди. 

Кримі» того потрибно було знссеннс крп- 
пацьтва такоя^ь тьім7> панамт, що не мальї вла- 

снои земли, але мальї гроши. Бо до початку де- 
вятьнайцятого вику у наст не було нп зализньїць, 
ни Фабрьікт ни заводивт, и все, що було ііо- 
трнбно, люде робьільї сами собщ а такожт. и все 
що нотрибно було пановїї, робьільї йому його 
власнп крипакьі; але коли народу збпльшьіло ся, 
то потрибно було вже будувать! заводьі та Фа- 
брьїкьі, щобт. вьіроблятьі мапіьінамьі бильше краму, 

та щобт винь дешевше коштувань. Тьімь ііа- 
намь, що мальї гроши, корьісно було будувать! 
Фабрьїкьі, заводь! та зализньїци, бо з того можна 
було зароблять! добри гроши, але для того по- 

трпбно мать! багато робитньїкивь. А робитньїкьі 
вси бульї крипакамь! и ихнп паньї пхь не пу- 

скаль! на зализньїци та Фабрьїкьі, а прьімушу- 
валь! робьіть! дома на себе. Черезь те знесення 
крипацьтва було нотрибне и тьімь панамь, що 
мальї гроши, та бажальї будувать! Фабрьїкьі та 
заводь!. А зализньїци, заводьі п Фабрьїкьі дають 
багато доходу цареви до казньї, бо мусять пла- 
тьіть! вельїки податки. 

Такьімь чьіномь зважьівшьі користь свою, 

тьіхь ііанпвь, що у нього служили и тихь на- 
НИБЬ, що мплн власни великії гроши, пщ й до 
того боячи ся народнього повстання, царь на- 



|)ешти зважьів'ь ся и 19 лютого 1861 року ска- 

уувавг крипацьтво. 

Але царь не мигт. и не бажавт. зрадьітьі 
тьіхн панив-ь, що мальї землю та вьізьіскувальї 
безпосереднє народт. А тому було прьідумано 
такь: крипацьтво скасуватьі, нодаткамьі народь 
обложьітьі, але земли народови не давати, або 
дати таку обмаль, щобь народів не мигт зь неи 
вижити^ та мусивь ходити робити на земли 
панській; щобт панн всежт могли народт. ви¬ 

зискувати якь п ранійше. 

11 справди писля знесення крипацьтва отт 
уже бильше якь сорокь рокивь нашь народь, 

буцимь то БИЛЬНИЙ, мусить тяжко бидувати та, 

такь само якь и ранійше, робити панщину на 
панській земли, або лишити землю та итьі до 
заводу чи Фабрики тамь робити на панивь 
Фабрнкантивь; ьфимь того народь мусить пла¬ 

тити вельїки податки цареви та тьімь панамь, 

що у царя на уряди. Правда, що пани сами не 
сьґлують народа итьі до ньіхь на роботу, такь 
за те силує голодь и холодь, бо безь того на- 

родовн ничого булобь истьі, ни зь чого булобь 
вижити. 

Такь стало ся, що весь нашь украинськьій 
народь, не вважаючи на його славну и довгу, 

криваву боротьбу привели до того стану, що 
зарази Бси 25 миліонивь нашого люду хилять 
свои голови у певоли царській та панській и 

4^ 
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ііокирльїво своєю важкою працею годують поль» 

скьтхь та московськьіхт. ианивь. 

И ся московська неволя буде такь довго^ 

докьі вся наша земля, вси Фабрьїкьі, заводьі та 
копальни будуть належатьі чужьімт. панам’ь а 
не нашому народови. Льіше кольї наші» народь. 

вьіжене усихь чужвіхл» дармоидив'ь-панивь и за¬ 

бере до своихт. рукт. усю землю, вси заводьт, за¬ 

ли зньїци, Фабрьїкьі та копальни, льіше тодп 
повстане наша Украйна, яко в и л ь н а, само¬ 

стійна У к р а п н с ь к а держава б е з ь 
хлопа й безь пана и вильно вь ній жьітьт 
ме нашт> украинськьій народь. Тоди не буде 
одень вьізьіскуватьі другого, але вен будуть 
рпвни якь братьі и тоди настануть -ти славни 
часьі, що вь боротьби за ньіхь наши дидьі 250 

рокивь ирольївальї свою кровь п намь запови- 

дальї дали провадьітьі сю славну боротьбу. 


