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МИКОЛА АРКАС
І ЙОГО „ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСГ

озпочата 1985 р. революційна перебудова радянського сус
пільства повернула із „спецсховів” у доступні всім читальні 
зали наукових бібліотек багато книг, зокрема з історії Украї
ни. Але ж і цей загальнодемократичний захід, стимульований 
політикою розширення гласності, не може в  повній мі
рі задовольнити значно зрослий інтерес громадськості до пі

знання багатовікового історичного минулого. Такі книги сьогодні здебільшого 
існують в одному примірнику і до того ж лише в  окремих найбільших рес
публіканських бібліотеках. Тому видавництва Української РСР узялися за 
перевидання найкращих зразків творчої спадщини як дожовтневих, так і ра
дянських істориків. Саме до таких належить і книга М. Аркаса „Історія 
України-Русі” , вперше видана 1908 р. у Петербурзі.

Історія створення і поширення цієї книги, ставлення до неї сучасників 
і людей пізніших поколінь досить складна, суперечлива, сповнена драматиз
му .3 одного боку, зростаюча популярність у читачів, підтримка прогресивними 
учасниками національно-визвольного руху і культурного процесу на Україні 
перших десятиліть XX ст., з іншого -  розносна критика з буржуазно-на
ціоналістичних позицій за те, що книга, мовляв, зроблена „на московський 
кшталт” , спроба переконати читачів, нібито перед ними автор-великодержав- 
ник, прислужник російського царизму.

І тут же -  знеславлення автора як людини, що взялася не за свою справу, 
принизливе тавро дилетанта, яке визначило ставлення до книги з боку 
народженої Великим Жовтнем 1917 р. радянської історичної науки. Книгу пере
стали помічати, а потім у роки культу особи та застою прирекли на повне 
забуття, огульно зарахувавши її у розряд буржуазно-націоналістичної літе
ратури. Ім’я автора перестали згадувати, і лише „відлига” 50-х років повернула 
його людям.

Про Миколу Миколайовича Аркаса (1852-1909) 1958 р. була видана перша 
і досі єдина радянська монографія музикознавця Л. С. Кауфмана. Те, що за 
перо взявся музикознавець, історик українського музичного мистецтва цілком 
правомірно, адже в  історію української культури, освіти й науки М. Аркас 
увійшов не тільки як історик, автор першої виданої українською мовою 
узагальнюючої праці з історії України, а й як автор „Катерини” -  першої опери 
за сюжетом творчої спадщини однойменної поеми геніального Т. Шевченка.

Хто ж він -
Микола
Аркас?
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Грунтовно висвітливши музично-композиторську творчість М. Аркаса, 
Л. Кауфман дещо поскупився на розповідь про М. Аркаса-історика, можливо 
свідомо, некритично сприйнявши успадковане від недавнього минулого 
огульне ставлення до „Історії України-Русі” як до книги буржуазно-націона
лістичної1. На цей недолік звернув увагу один з перших рецензентів книги 
О. Новицький, який висловив жаль з приводу того, что Л. Кауфман не розповів 
докладно про „Історію України-Русі” , створенню якої так багато часу і праці 
віддав М. Аркас2.

Однобічність оцінок М. Аркаса-історика притаманна і статтям про нього 
в українських радянських енциклопедичних виданнях („Радянська енцикло
педія історії України” , „Українська радянська енциклопедія”). Газетні пуб
лікації про М. Аркаса (переважно в миколаївській обласній пресі 5 0 -80-х років) 
також віддають данину пам’яті М. Аркаса в  основному ж  композитора 
і культурно-просвітнього діяча.

Зовсім дезорієнтують читачів кілька рядків про „Історію України-Русі” 
найповнішого нарису про М. Аркаса, вміщеного у книзі В. Карпенка. Автор 
пише: „Зародження української школи -  факт сам собою прогрессивний -  
було своєрідним протестом проти шовіністичної політики, яку проводило 
самодержавство. Цей загалом справедливий протест нерідко обертався про
тилежною крайністю -  заводив Аркаса в  непролазні нетрі українського бур
жуазного націоналізму. Саме з ліберально-буржуазних позицій багато в  чому 
написана 1907 року його книга „Історія України-Русі” , яка ще в  ті роки була 
зустрінута серйозною критикою з боку прогресивно настроєної громад
ськості” 3.

Тут що не слово, то неточність: „Історія України-Русі” писалася протягом 
кількох років, критикували її несправедливо і зовсім не з прогресивних 
позицій. А головне: автор в  одне змішав як український буржуазний націо
налізм, так і буржуазний лібералізм -  і все це приписав світогляду М. Аркаса, 
не давши скільки-небудь серйозної аргументації своєму плутаному висновку, 
який н іж  не узгоджується з дуже теплою в  цілому авторською розповід дю про 
героя свого нарису.

На жаль, до недавнього часу навіть земляки М. Аркаса мало що знали про 
нього, бо його ім’я  не увічнене на сучасній карті Миколаєва: нема ні вулиці, ні 
провулка, ні навчального, ні культурно-освітнього закладів з його ім’ям, жод
ної меморіальної дошки. А він же все своє свідоме життя прожив тут і своєю 
різноманітною творчою діяльністю сприяв славі свого рідного міста не менше, 
ніж усій його рідній Україні. Про цю пам’ятну діяльність сучасна освічена гро
мадськість Радянської України на повний голос фактично заговорила на чет
вертій республіканській науковій конференції з історичного краєзнавства, яка 
проводилась, 1989р. у Миколаєві з нагоди 200-річчя міста. Було проголошено 
кілька доповідей про М. Аркаса, тези яких опубліковано у  збірнику матеріалів 
конференції4.

Ім’я М. Аркаса подибуємо і в  одному з ювілейних видань, присвячених 
200-річчю заснування Миколаєва5, хоч і згадане воно тут трохи дивно: пові
домляється, що 26 грудня 1853 р. у Миколаєві народився Микола Миколайович 
Аркас -  „русский историк, этнограф, композитор” . Насправді він народився 
26 грудня 1852 р. (або за новим календарним стилем, ж  позначено у деяких 
радянських енциклопедіях, 7 січня 1853 р.). Правда, до нишшньої перебудови, 
цього переломного момента в  розвитку нашої країни, ж  правило, популяри
зувалася лише одна його сторона: композиторська. І завдяки цьому багато хто 
(принаймні в  нашій республіці) знає Аркаса, на превеликий жаль, лише ж  
талановитого композитора.
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Навіть і надмогильний напис на Миколаївському міському кладовищі спові
щає про Аркаса лише як композитора.

До речі, заслуговують на подяку активісти міського відділення Українсь
кого товариства охорони пам’яток історії та культури, які старанно піклуються 
про підтримання належного стану місця поховання М. Аркаса. Родинна гроб
ниця Аркасів відреставрована, добре доглянута.

Але ж зовсім недоречною виглядає спавша на думку комусь з недавніх вла
стей придержащих ідея помістити у гробницю (склеп), на дверях якої металіч
ний напис „Семейство Н. Аркаса” , мармурову меморіальну дошку, яка спо
віщає, нібито тут поховано і М. Л. Фалеева.

Безперечно, М. Л. Фалеев, цей один з перших видатних організаторів 
забудовування Миколаєва, заслуговує на добру пам’ять нащадків. Та не 
в такий же спосіб! Він ні в  яких родинних стосунках з Аркасами не пере
бував і помер 1792 р. (ще до появи у місті першого миколаївського поко
ління сімейства Аркасів!). Отже, меморіальна дошка на честь Фалеева у фа
мільній гробниці Аркасів є пам’яткою безшабашного фальсифікату і цинічного 
кощунства, так характерних для не дуже віддалених від нас часів культу і за
стою. Сподіваємось, що нинішній Миколаївський міськвиконком Ради народ
них депутатів разом з відповідними громадськими організаціями знайде на
лежне місце для меморіальної дошки на честь М. Л. Фалеева, але не ображаючи 
пам’яті родини Аркасів.

Як засновник і керівник прогресивної миколаївської самодіяльної органі
зації „Просвіта” , яка виникла завдяки першій російській революції 1905— 
1907 років, активний і наполегливий збирач українського музичного фолькло
ру, автор першої написаної і надрукованої українською мовою популярної 
книга з історії України, фототипічне перевидання якої здійснюється нині ви
давництвом „Вища школа” , нарешті -  як невідступний і послідовний в  усій 
своїй музичній, літературній, науково-популярній творчості пропагандист рід
ної мови, М. Аркас зробив значний внесок у розвиток і популяризацію україн
ської національної культури.

Вже після смерті Миколи Аркаса відомий український галицький істо
рик і письменник Богдан Лепкий, праці якого перевидаються в  наш час, 
у листі до дружини покійного -  Ольга дав яскраву оцінку заслуг М. Аркаса 
перед рідним народом. Вона й сьогодні звучить злободенно: „Хочу вида
ти книжку, в  котрій на 2-3  аркуші друку було б розказано про життя 
покійного Вашого мужа і про його заслуга на народному полі. Нехай се 
другим буде в  науку та в  заохоту, щоб не цуралися свого, тільки йшли слідами 
покійного Миколи Аркаса. Такий примір має звичайно великий вплив на 
людей, і не один подумає собі: „от був знатний урядовець і багатий чоловік, 
а прецінь остався українцем, та ще й яким українцем. Чому ж би мені не зроби
ти так само” . Отже така книжечка була б, на мою гадку, не тільки пам’ятником 
Миколі Аркасові, але й патріотичним’вчинком, і тому я, хоть як часу не мало, а 
все ж таки хочу її написати... Добре б також знати, як громадянство пошанува
ло пам’ять покійного та чим воно постаралося віддячити йому” 1.

Але втілити цей задум у життя Богдану Лепкому не вдалося. Як уже зга
дувалося, першим це зробив Л. Кауфман, який звернувся до багатьох архівних 
джерел. Сьогодні уже можна підготувати й видати фундаментальнішу 
біографію Миколи Аркаса. Ми ж зупинимося лише на основних віхах його 
життєвого шляху з тим, щоб читач і через знайомство з автором глибше зро
зумів зміст та об’єктивніше оцінив книгу з історії України, видану понад 
80 років тому.

Миколаївський рід Аркасів належав до знатних, але не якимось шляхетним

Д ерж авний 
архів М ико
лаївської 
області 
(ДАМО). -  
Ф. 468. -  
On. 1. -  
Спр. 27. -  
А рк. 5 — 5 зв . 
(Лист Б. Леп- 
кого до вд о
ви  М. А ркаса; 
без дати, 
з  К ракова).
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12.

походженням, а славними діяннями на користь вітчизни. Засновник роду 
Андреас (Андрій) народився у Греції у місті Літохоро біля підніжжя гори 
Олімп. Його прізвище Аркас пов’язане з назвою давньогрецької провінції Арка- 
дія, мешканці якої, за переказами, відзначалися простотою і лагідністю у сто
сунках один з одним. До Миколаєва Андрій Емануїлович Аркас прибув десь на 
початку XIX ст., коли місто ще тільки-но розбудовувалося й заселялося. Тут 
він став викладачем історії та стародавніх античних мов у  новозаснованому 
штурманському училищі. Назавжди поселився у Миколаєві, знайшов собі 
другу батьківщину на Україні.

А вже для обох його синів -  Миколи і Захара Україна (яка перебувала 
тоді у складі Російської імперії) стала справді рідною батьківщиною. Завдяки 
природженим здібностям і працелюбності, високим почуттям офіцерської 
честі та непохитного службового обов’язку, самовимогливості та самодис
ципліни, добропорядності обидва уславили себе самовідданою службою 
у Чорноморському військово-морському флоті. Недарма їх життєписи 
вміщено у фундаментальній дожовтневій багатотомній енциклопедії -  
„Русском биографическом словаре” . Тут зазначено, що Микола Андрієвич 
(1816-1881) -  адмірал, генерал-ад’ютант, головний командир Чорноморського 
флоту, засновник пароплавства на Каспійському морі, з 1871 до 1881 р. був 
командиром порту і військовим губернатором Миколаєва. Він почав свою 
військову кар’єру після закінчення у Миколаєві штурманського училища 
з найнижчого офіцерського чину на військовому кораблі. Раніше це училище 
закінчив його старший брат Захар (1793-1866), який дослужився до чина ге
нерал-лейтенанта, брав участь у битвах на Чорному морі проти турків, заснував 
у Севастополі славнозвісну Морську офіцерську бібліотеку, що існує й донині, 
вийшов у відставку, поселився у Миколаєві, де до кінця свого життя займався 
античною археологією Причорномор’я та історією Чорноморського флоту.

Обидва брати своїми різноманітними добродіяннями набули заслуженого 
авторитету у мешканців Миколаєва, тим більше, що Микола Андрієвич багато 
уваги приділяв розвитку у місті шкіл грамотності, і прогресивна громадськість 
виклопотала йому у міської думи звання почесного громадянина Миколаєва \  
Обох братів з великою урочистістю і щирим шануванням поховаю  на місь
кому кладовищі. Пізніше там же поховаю  й сина Миколи Андрієвича -  
Миколу Миколаєвича.

В останню путь його проводжав десятитисячний натовп земляків, які ста
вилися до нього з вдячністю і любов’ю. Ця любов контрастувала з хворобливою 
підозрілістю з боку губернського начальства, яка супроводжувала все життя 
М. М. Аркаса, хоч його офіційне становище на державній службі було досить 
престижним: він був ад’ютантом командира Чорноморського флоту, обіймав 
значні посади у губернському управлінні, був почесним мировим суддею, мав 
„генеральский”  цивільний чин дійсного статського радника.

Незважаючи на високий авторитет серед прогресивної громадськості, за 
любов до українського народу, його історії та культури, „українофільські” 
симпатії М. Аркаса було засуджено ревними охоронниками царського режиму. 
Зрозуміло, що життєпис людини з таким тавром не міг потрапити на сторінки 
„Русского биографического словаря” .

Великий вплив на формування патріотичних почуттів Миколи Аркаса мала 
мати, яка хоч і була дочкою високого урядовця Чорноморського флоту в  чині 
дійсного статського радника, але й не забувала, що її рід Богдановичів започат
кував представник української козацької старшини. Софія Петрівна прищеплю
вала синові любов до народних звичаїв, пісень, казок, мальовничої природи 
України. Як учень однієї з одеських приватних гімназій М. Аркас найбільші
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здібності виявив у написанні творів з російської літератури (нагадуємо чита
чам, що українська мова і література не викладалися в  жодній школі царської 
Росії). Навіть ці його учнівські писання відзначалися умінням автора глибоко 
проникати у психологію літературних героїв, досконало аналізувати логіку 
їхніх вчинків, щиро співчувати їхнім злигодням.

МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ АРКАС 
(1816- 1881) -  

БАТЬКО ІСТОРИКА.

Під час шкільних і студентських канікул Миколу, одягнутого „по-народ
ному” , можна було побачити серед працюючих селян у полі чи на фермі. Він 
охоче прилучувався до роботи і залюбки спілкувався з простими дядьками 
й тітками. Батько не схвалював це, а коли ще й довідався про захоплення сина 
селянською дівчиною Оксаною і його намір одружитися, не на жарт спо
лошився. На той час (1875 р.) Микола вже закінчив природознавче відділення 
фізико-математичного факультету Новоросійського (Одеського) університету. 
І батько негайно влаштував його на державну службу до канцелярії військо
во-морського відомства у Миколаєві, а наступного року навіть відправив 
Миколу у закордонне відрядження до Константинополя, а потім до Галаца. 
Після повернення М. М. Аркаса одружили з дочкою військово-морського 
офіцера Шишкіна -  Ольгою Іванівною.
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Незважаючи на спішність і формальність шлюбу, він виявився щасливим. 
У 7 0 -80-х роках у молодого подружжя Аркасів народилися діти: дочка Оксана 
і два сини -  Петро і Микола. Дружина пройнялася демократичними і патріотич
ними ідеалами чоловіка, які знайшли втілення у двох напрямах творчої роботи 
Миколи, не пов’язаними з його професією природознавця -  історією і музикою.

СОФІЯ ПЕТРІВНА АРКАС 
(УРОДЖЕНА БОГДАНОВИЧ) -  

МАТИ ІСТОРИКА.

На творчість М. Аркаса мали вплив учителі Одеської гімназії, де він навчався.
Формування Історію викладав Л. А. Смоленський -  людина прогресивних поглядів, палкий 

СВІТОГЛЯДУ шанувальник революційно-демократичних творів О. Герцена, М. Чернишев- 
ського, М. Добролюбова. Своє обурення соціальною несправедливістю він 
передавав учням. Демократичні погляди прищепллював й вчитель музики 
П. І. Ніщинський, який підтримував зв ’язки з першою у нашій країні револю
ційною організацією робітничого класу -  „Південноросійським союзом робіт
ників” , що діяв в  Одесі 1875 р. Він же захоплювався і українським музичним 
фольклором. Його славнозвісний хоровий спів „Закувала та сива зозуля” ви
конується і в  наш час. Саме Ніщинський навчив Миколу теорії та композиції 
музики, виконавському мистецтву, розвинув професійний смак до кращих 
зразків українського музичного фольклору.
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Загальнодемократичні погляди у світогляді М.Аркаса утверджувалися 
також під впливом нелегального гуртка революційно настроєних студентів, 
який організував у  Новоросійському університеті Андрій Желябов -  тоді сту
дент юридичного факультету, а незабаром видатний революціонер, один з орга
нізаторів і найавторитетніших лідерів загальноросійської революційної орга-

МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ АРКАС 
ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ.

нізації „Народна воля” . А хіба могли пройти безслідно для студента при
родознавчого відділення фізико-математичного факультету Миколи Аркаса 
постійні спілкування з професорами І. І. Мечниковим, І. М. Сєченовим, О. О. Ко- 
валевським? Адже це були не тільки світочі біологічної науки екстракласу, 
а й взірцеві інтелігенти з непохитними демократичними переконаннями. Не без 
підстав же жандарми зафіксували у своїх таємних наглядацьких „справах” , що 
у Новоросійському університеті створилася „партія червоного Мечникова” 1.

В студентські роки більш усвідомленим стає й інтерес М. Аркаса до істо
ричного минулого і сучасного України, до духовних надбань українського на
роду. Про зміцнення у ньому почуттів української національної самосвідомості

1 Історія 
Одеського 
університету 
за  100 рок ів. -  
К ., 1968. -  
С. 20.
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свідчить може й не дуже досконалий, але надзвичайно щирий, глибоко емо
ційний вірш, написаний М. Аркасом десь 1875 р., тобто року вступу автора 
у самостійне життя після завершення університетської освіти. Знаменно, що, 
прощаючись зі своєю юністю, М. Аркас звертається до друзів -  простих се
лянських хлопців з рідної його Богданівки. Саме їм довіряє свої найсокровен- 
ніші патріотичні думки:

1 Кауфман Л. С. 
М. М. Аркас. На

рис про життя 
і творчість. -  

С. 106-107.

М ож ли во, скоро я  заги н у  
В ж ор стокім  п равед н ім  бою , 
Т а не заб у д у  в  цю годи ну 
Т ебе, к о х ан а У країн о,
І добри м  сл ово м  п ам ’я н у ...
Т а н і, не м ож у  я  заги н уть, -  
Ід у  в  ж и ття , ж иття н о ве,
І щ е побачиш  ти м ен е,
М оя к о х ан а У країн о. 
П рощ айте ж  в с і, та не згад ай те 
П оганим  сл о во м  ви  м ен е,
І в с і ви  зн ай те, добре зн ай те: 
Л иха година обм ине 
М ене в  ж итті, в  м оїй  роботі.
Т а щ о б не д іялось з і м н ой ,
Я к  не баж ала б зл а я  д о л я ,
Т а не заб у д е в ас  М и кола,
І іск р а п равд и , щ о ж и ве 
В й ого поголен ій  д у ш і,
Т епер н іколи  не п огасн е.
До см ерті буде в ін  лю бить 
І св ій  н арод , й свою  к р аїн у , 
С вою  пригнічну У країн у ,
І бу д е п равдон ьц і сл у ж и ть!1

Актор 
і композитор

2 ДАМО. -  
Ф. 468. -  
On. 1. -  

Спр. 2 (Чер
нетка листа 
до IL Сакса- 

ганського).

Визначну роль у житті М. Аркаса відіграло його знайомство у студентські 
роки з видатним митцем українського театру М. Л. Кропивницьким. Вони 
подружилися, і М. Аркас як актор-аматор навіть став брати участь у виставах 
„Одеського нового театру” , яким керував М. Кропивницький -  драматург, 
режисер, актор, співак і композитор (його пісні „Соловейко” й „Де ти бродиш, 
моя доле” стали українською музичною класикою). До української оперної 
класики, на наш погляд, можна віднести й оперу „Катерина” , лібрето і музику 
якої написав М. Аркас. Починаючи з студентських років він старанно записував 
народні пісні, захоплювався кобзарським мистецтвом. Кобзарів і бандуристів 
запрошував до Миколаєва з усієї України; поселяв їх у своєму домі.

Записи ці лягли в  основу опери „Катерина” (хор хлопців „Гей, по синьому 
морю” , жіночий хор „Ой, у неділю” , хор солдатів „То ли не береза, то ли не 
кудрява” , колискова Катерини та інше). Усвідомлюючи свою високу відпо
відальність перед пам’яттю Тараса Шевченка, М. Аркас писав відомому 
українському театральному діячеві П. К. Саксаганському: „...осміливсь
і я свого додати, щоб пісня його ширилась між нашим людом, щоб бачили вони 
те, що тяжко й болісно накипало, накипало на його серці і вилилось у стиху 
могутнім” 2.

В опері яскраво показано сільський побут, який так добре знав композитор 
з особистих спостережень. Став у пригоді й професійно-театральний досвід, 
набутий М. Аркасом у студентські роки, коли він брав участь як актор 
у  виставах трупи М. Л. Кропивницького. Цей епізод взагалі був настільки ба
гатозначним у всьому подальшому житті М. Аркаса, що його вважали за по
трібне згадати навіть у коротенькому некролозі, складеному друзями і одно-
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думцями по співпраці у миколаївській „Просвіті” . Тут писалося: „В часи пере
бування свого в  університетові М. М. вступив як діяч до першої української 
трупи під орудою славного батька українського театру М. Л. Кропивницького, 
яка грала на той час в  Одесі. Перебування його в  цій трупі було добрим додат*

МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ АРКАС. 
ФОТО КІНЦЯ 70-х РОКІВ X IX  ст.

ком до того, що вже й так міцно прищепилось до його чулого серця. Тут рід
на мова, рідна пісня і рідна справа якнайкраще сприяли тому, що коли по ба
жанню всесильного тоді батька, пришилось вступити на нелюбу йому службу 
морського офіцера, він не перестав бути непохитним у своїх переконаннях 
і після смерті батька залишив посаду, відмовившись від платні і чинів і ціл
ком віддався роботі на українській ниві. Йому належать немало творів і най-
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1 Справоздання 
Українського 

Товариства 
„Просвіта”  

у  М иколаєві.
H a l січня 

1909 року. -  
Н иколаев, 

1909. -  С. III.

видатніші з них, то вище згадані оп. „Катерина”  і „Історія України-Русі” , про 
художню вартість і потребу котрих -  твори говорять самі за себе” 1.

Шлях Аркасової „Катерини” у друк і на сцену виявився нелегким. П’ять 
років рукопис опери пролежав у цензурних відомствах Москви та Києва 
і лише 1897 р. вийшов в  світ у Миколаєві за рахунок автора. На обкладинці 
видання стояло лише прізвище Т. Г. Шевченка, а авторство музики і лібрето 
було приховане криптонімом: Н. А. ...ъ , та ще й зверху присвята: „Любій,

МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ АРКАС З  ДРУЖИНОЮ ОЛЬГОЮ ІВАНІВНОЮ АРКАС 
(УРОДЖЕНОЮ ШИШКІНОЮ) ТА ДІТЬМИ: ОКСАНОЮ (НАРОД. 1877 р .), 

ПЕТРОМ (НАРОД. 1879 р .), МИКОЛОЮ (НАРОД. 1888 р .).
ФОТО КІНЦЯ 80-х РОКІВ X IX  ст.

незабутній жінці моїй Олесі” . Того ж року фрагменти музики „Катерини” 
вперше пролунали у концертному виконанні напівпрофесійного, напіваматор- 
ського симфонічного оркестру Миколаївського відділення Російського му
зичного товариства.

Слухачі захоплено вітали новий твір. Не обминула його своєю увагою 
й миколаївська преса. Вже наступного після концерту дня газета „Южанин” 
(25.03.1897) писала: „Незважаючи на те, що твір цей належить перу дилетанта, 
під ним міг би підписатися і серйозний музикант, який спеціально присвятив 
себе композиції” . Окрилений успіхом автор поспішив надіслати клавір опери 
своєму давньому другу М. Кропивницькому для сценічної вистави, і той не
гайно взявся за репетиції. Палки в  колеса ставила цензура, внаслідок чого 
здійснити першу виставу на Україні не вдалося.
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Прем’єра відбулася 12 лютого 1899 р. у Москві. В одному з листів напере
додні М. Аркас писав М. Кропивницькому: „За ісполненіє я не боюсь, знаю 
добре, що ти зробиш все як найлучче... я знаю, що все буде гаразд, хоч не за 
для мене, котрого мало хто зна, а за для нашого великого батька Тараса, 
безталанна „Катря” якого з цього часу піде блукать по світові” 1. Упевненість 
М. Аркаса в  тому, що високий професіоналізм М. Кропивницького як режисера 
і талановитість його акторів забезпечать успіх вистави, повністю справдилась. 
13 лютого композитор одержав телеграму з Москви: „Вітаємо з успіхом 
і дякуємо... за довіру. Кропивницький і товариство” 2.

Протягом лютого-березня, коли ще чотири рази москвичі „лицезрели” 
виставу опери „Катерина” , Кропивницький закидав М. Аркаса листами з опи
сом того, як реагували глядачі й слухачі на те, що відбувалося на сцені. Ось 
витяг з листа від 21 лютого: „У 3-й дії сцена з дитиною проходить так тихо, що 
муху можна чути (дитина -  кукла). Після того, як Іван пішов, після слів Катрі 
„батько, батько сина відцурався” бувають оплески, ридання, а в  перший раз 
була з двома баринями істерика. Сліз у публіки багато” 3. „Катерина” мала 
великий поспіх. Шкодуй, голубе, що не приїхав... Визовам після 2 та 3 дії не 
було кінця” 4, -  пише Кропивницький через два дні. І тут же: „Чорт його батька 
зна, хто це наплів рецензенту „Московских ведомостей” , що ти адмірал? А 
фамілію твою підслухав і надрукував” . Як бачимо, не обійшлося й без курйозів 
преси щодо автора. По-перше, дотошні журналісти відгадали прізвище компози
тора, по-друге, ті ж самі „розбійники пера” , звівши М. Аркаса у чин адмірала, 
переплутали сина з батьком (справді -  адміралом).

Відгуки московської преси (газети „Московские ведомости” , „Московский 
курьер” , „Новости дня” , „Русское слово”  та ін.) на виставу опери „Катерина” 
були лише позитивні. Слідом за тим з давньоруської столиці почалася тріум
фальна хода Аркасової „Катерини” по всій країні. Влітку 1899 р. трупа М. Кро
пивницького дала 10 вистав „Катерини” у  Києві. 14 березня 1900 р. у виконанні 
цього ж колективу вперше побачив, почув свою оперу на сцені і сам автор. 
Сталося це в  його рідному Миколаєві, куди спеціально на знак щирої поваги до 
композитора завітала трупа М. Кропивницького після гастролей в  Одесі.

Вистава настільки схвилювала композитора, що після її закінчення він 
кинувся за куліси, там розридався і почав цілувати акторів, а ті відвели його 
в  ложу театру і під нестихаючі оплески глядачів, які піднялися з місць, під
несли М. Аркасу лавровий вінок з написом на стрічках: „Вельмишановному 
Миколі Миколаєвичу Аркасу, композитору „Катерини” від вдячного Товарист
ва малоросійських артистів. 14 березня 1900 року” .

Описуючи величезний успіх вистави у листі до дружини, яка на той час 
перебувала у Петербурзі, схвильований до краю М. Аркас зазначив: „Я не 
спав цілу ніч, сльози душили мене... Такі хвилини рідкісні і божественні...” 5.

Музичний твір М. Аркаса зацікавив керівників багатьох українських 
театральних колективів. Його буквально засипали проханнями про надсилання 
клавіру опери. Авторського дозволу ставити вистави „Катерини” просять 
„Товариство малоросійських артистів” на чолі з 0 .3 . Сусловим, „Товариство 
російсько-малоросійських артистів” на чолі з П. С. Мироновим-Будюхом, 
українська пересувна трупа на чолі з М. К. Ярошенком, „Катеринодарське 
товариство мистецтв”  та ін.

Відповідаючи на подібні листи, М. Аркас звичайно зазначав про свою „Ка
терину” : „раз я напечатав її і випустив у світ, то задля всіх, а не для себе” б.

Протягом п’яти років після прем’єри оперу „Катерина”  побачили і почули 
мешканці Мінська, Вільно, Катеринодара, Одеси, Маріуполя, Луцька, Львова, 
Варшави. Тобто опера М. Аркаса уже тоді сягнула за межі України і навіть Ро-

Тріумф
„Катерини”

1 ДАМО. -  
Ф. 468. -  
On. 1. -  
Спр. 6.

2 Там же.
Спр. 8 (Ори
гінал теле
грами).

3 Там же. 
(Лист М. Кро
пивницького 
до М. А ркаса,
21.02.1899) . -  
А рк. 13,14.

4 Там же. -  
Спр. 6 (Лист 
М. Л. Кропив
ницького до 
М. А ркаса,
23.02.1899) .

5 Кауфман Л. С. 
М. М. Аркас. 
Нарис про 
життя і твор
чість. -  
С. 73.

6 Там же. -  
С. 74.
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ка листа 
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М. М. А ркас.
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С. 69-7Z

3 Ведомости 
Одесского 

градоначаль
ника. -1 9 0 4 , 

6 ,10 , ЗО января, 
4 ф евраля.

4 Кауфман Л. 
М. М. Аркас 

Нарис про 
життя і твор

чість. — 
* C .3Z

5 Бойченко В. 
Вш ануймо 

А ркаса! 
//К ультура 
і життя. -  

1989. -  
22 травня.

сійської імперії. Романовсько-габсбургський кордон, який насильницьки 
роз’єднав територію України, не зміг утримати гнівне й милосердне поетичне 
слово Т. Шевченка, перекладене на музику Аркасом, і воно проривалося 
й у  Східну Галичину, здебільшого населену українцями, але підвладну тоді 
Австро-Угорській імперії.

Преса по обидва боки російсько-австрійського кордону продовжувала хва
лити „Катерину”  як твір, що відповідає найвибагливішим канонам оперного 
мистецтва, а автора, дуже вимогливого до себе, все терзала й терзала думка, чи 
хоч найменшою мірою відповідає його музика „настрою, який захоплює 
людину при читанні великого поета” 1. Ложку дьогтю у бочку меду влила лише 
одна публікація. Журналіст Лапідус, прикрившись криптонімом L, 11 листопа
да 1899 р. надрукував в  „Одесском листке” рецензію на виставу опери „Кате
рина”  трупою 0 .3 . Суслова. Рецензент обрушився на оперу, безпідставно зая
вивши, що вона є сумішшю музики Глінки і Гуно, італійських речитативів, 
старовинних російських романсів і українських народних пісень, наскрізь 
пройнята сентиментальністю, слащавістю.

Звичайно, М. Аркас не міг залишити без відповіді цю наклепницьку публі
кацію. У листі редактору „Одесского листка”  він назвав рецензію Лапідуса 
„безпідставним наклепом” , звернув увагу на бездоказовість обвинувачення 
у запозиченні музики і завершив такою кінцівкою, сповненою почуттями осо
бистої гідності і незаплямованої авторської честі: „У полеміку я не хочу всту
пати, виправдовуватися не бачу перед ким і чим, але і кидати грязюкою не 
можу дозволити” 2.

Та широка маса глядачів і слухачів близько до серця прийняла музичний 
твір М. Аркаса. Отже, перший її постановник на театральній сцені М. Л. Кро- 
пивницький зберіг назавжди цю українську національну перлину оперного 
жанру в  репертуарі своєї трупи. Оголошення про вистави „Катерини” цим 
провідним для свого часу українським театральним колективом можна знайти, 
наприклад, у газеті „Ведомости Одесского градоначальника”  за січень-лютий 
1904 р.з.

Як і кожному мистецькому, літературному чи науковому твору, так і опері 
М. Аркаса остаточний присуд дав час. її сценічне життя було відновлене в  50-х 
роках Вінницьким музично-драматичним театром і Київським театром опери та 
балету, у  рік 175-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка (1989 р.) її поставили 
Дніпропетровський і Одеський театри опери і балету. Радянський музикозна
вець Л. С. Кауфман ставить М. Аркаса-композитора на визначне місце в  історії 
українського музичного мистецтва:

„Катерина”  -  це відгук справжнього патріота на потребу створення націо
нальної опери для-народної сцени. В українському музичному репертуарі на 
той час були вже опери С. Гулака-Артемовського і М. Лисенка. До п’єси Т. Шев
ченка „Назар Стодоля” написав свої „Вечорниці”  П. Ніщинський. Але це був, 
по суті, вставний номер до драматичної вистави. Першу оперу на шевченків
ський сюжет створив М. М. Аркас” 4.

Високо підносить ім’я М. Аркаса, ставлячи його порад з іменем Т. Шевчен
ка, один з найвидатніших оперних співаків нашого часу — народний артист 
СРСР І. С. Козловський. В одному з листів до миколаївських аматорів само
діяльного мистецтва він писав: „Катерина” безсмертна своїм змістом, своїм 
лаконізмом, як yd  нетлінні цінності... Немає повісті печальнішої, ніж „Катери
на”  Шевченка. Перед автором опери треба зняти шапку і вклонитись. Думка 
висловлена високопоетично і дуже доступно. У цьому велич і Шевченка, 
і Аркаса” 5.

Композиторський талант М. Аркаса високо цінували й ті його сучасники, які
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професійно розбиралися у музичному мистецтві. Зразу ж після прем’єри опери 
„Катерина”  М. Кропивницький настійно заохочував Аркаса не баритися з на
писанням наступної опери хоч би за сюжетом Шевченкової „Наймички” або 
ж Гоголівського „Вія” 1. В листі від 23 лютого 1899 р. він напівжартома, напів
серйозно висловлював М. Аркасу побажання написати ще 20 опер2.

1 ДАМО. -  
Ф. 468. -  
On. 1 . -  
Спр. 8 (Лист 
М. Кропивниць- 
кого до 
М. А ркаса, 
14.02.1899). -  
А рк. 13,14.

2 Там же. -  
Спр. 6 (Лист
М. Кропивниць-
кого до 
М. А ркаса, 
23.02.1899).

МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ АРКАС 
З  СЛІПИМ КОБЗАРЕМ ТЕРЕНТІЄМ ПАРХОМЕНКОМ 

ТА ХЛОПЧИКОМ-ПОВОДИРЕМ.
ФОТО ПОЧАТКУ 1900-х РОКІВ.

Та цим побажанням не судилося збутися. Крововилив у мозок і слідом за 
тим невилікуваний параліч правої руки не дали змоги М. Аркасу більше сідати 
за фортепіано. Опера „Катерина”  залишилася єдиною у творчому доробку 
М. Аркаса-композитора. Він дуже сумував з цього приводу. Про це свідчить 
лист М. Аркаса до М. Лисенка -  видатного українського композитора дожовт
невої доби, корифея українського оперного мистецтва: „Шкодую тільки, -  
пише М. Аркас, -  що болість моя така дужа і навіки одібрала у мене можли
вість працювати на любому музикальному напрямку” 3.

М. Аркас з нашцирішою повагою ставився до М. Лисенка, називав його ве
ликим учителем і творцем рідної опери. У свою чергу й М. Лисенко в  одному

3 Там же. -  
Спр. 2 (Чернее 
к а листа 
М. А ркаса до 
М. В. Лисенка, 
1903).
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1 ДАМО. -  
Ф. 468. -  
On. 1. -  

Спр. 9. -  
А рк. 1.

(Лист М. В. Ли
сенка до 

М. М. А ркаса, 
9.03.1904).

з листів до М. Аркаса звернув увагу на їхню ідейну спорідненість: „Чув про Вас 
багато разів зі взгляду Вашого патріотизму українського, так кожному з нас 
цінного і дорогого... З Вашою Катериною за кілька років до її постанови позна
йомивсь я з клавіра, який до мене приніс був М. Л. Кропивницький. І тоді ще 
я зацікавився Вами, що помежи земляків -  на превелике диво -  узявсь писати 
на український текст”  К

МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ АРКАС 
З  ОНУКОМ МИКОЛОЮ (НАРОД. 1898 р .) 

ФОТО 1900-х РОКІВ.

2 Там же. -  
Спр. 2. -  

(Чернетка 
листа 

М. А ркаса 
М. Лисенку, 

1903).

3 Кауфман JL С. 
М. М. А ркас.

Нарис про 
життя і твор

чість. -  
С. 111.

М. Аркас дуже пишався своїм знайомством з М. Лисенком, якого називав 
„нашим єдиним великим музикою” 2. Коли 1903 р. святкувалося 35-річчя ком
позиторської діяльності останнього, надіслав до Києва докладного привіталь
ного листа. Його текст заверш увався таким високоемоційним і яскраво-образ
ним побажанням: „Щоб відгуки твоєї могутньої ліри на безмірне врем’я лунали 
по всій Україні: від високих Карпатів Галицьких, зелених долин Буковин
ських -  до снігових гір Кавказьких, привітних паланок козацьких, від тем
них гаїв Чернігівських, де сосни шумлять і верба зеленіє -  до славних степів 
Запорозьких, де Чорне море рокоче й висока могила де мріє” 3.
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До самої смерті М. Аркас продовжував цікавитися українським музичним 
фольклором. Як і раніше, запрошував на гастролі у Миколаїв кобзарів і бан
дуристів з усієї України. Знаючи про його захоплення, друзі радять встановити 
зв ’язки з найвідомішим знавцем кобзарського мистецтва, одним з найкращих 
художників-ілюстраторів книг творів Т. Г. Шевченка -  П. Сластьоном1. Та на 
той час у М. Аркаса з ’явилася нова сфера творчих пошуків -  він почав вивчати 
історію України. З початку нинішнього століття М. Аркас глибокого знайомить
ся з документальними матеріалами, а також з друкованим доробком професій
них істориків.

Мислилося все це проаналізувати й узагальнити у найдоступнішій формі, 
зрозумілій навіть підлітку з незакінченою середньою освітою. Адже хоча підхід 
М. Аркаса до справи з самого початку був найсерйозніший і цілком професій
ний, але кінцева мета визначалася найскромніша: створити рукопис (в одному 
чи кількох примірниках) для домашніх потреб: навчання і виховання онука 
Миколи. Аркас мав досить багату власну кількатисячну бібліотеку з україно
знавчої проблематики, яку поповнював протягом усього життя. Передплачу
вав різноманітну періодику, старанно фіксуючи в  ній щонайменшу замітку, 
будь-який малюнок, що й згодилося йому пізніше, коли він готував свій руко
пис до друку.

Ілюстраціям М. Аркас надавав не менше ваги, ніж тексту, бажаючи зробити 
видання популярним. Ось характерний уривок з чернетки одного з його тодіш
ніх листів, адресованих багатьом кореспондентам у різних містах: „Чи не по
радили б Ви мені, де й у яких книжках знайти за для моєї Історії портрети Геде- 
міна, Вітовта, Стефана Баторія, Владислава IV і пізніших королів польських?” 2.

М. Аркас налагоджує не тільки офіційні контакти з книгарнями, бібліотека
ми і видавництвами, а й знаходить компетентних людей, схильних підтримати 
його дослідницький інтерес, сприяти придбанню відповідної літератури у най
більших вітчизняних культурних центрах: Києві, Петербурзі, Одесі, Львові та 
інших. .

Василь Степаненко, наприклад, 13 лютого 1901 р. листовно інформує 
М. Аркаса, що шукає за його замовленням по всьому Києву книжки з історії 
України, написані Бопланом, Рігельманом, Бантиш-Каменським, що готується 
видання російською мовою повної узагальнюючої праці цієї ж тематики, напи
саної О. Єфименко, що значний інтерес являє собою підготовлений до друку 
Б. Грінченком Каталог Чернігівського музею українських старожитностей, 
зібраних славнозвісним меценатом В. В. Тарновським3. Цей же кореспондент, 
так би мовити добровільний книготорговий агент М. Аркаса у Києві, повідом
ляє його у листі від 24 грудня 1904 р. про новинку історичної літератури -  пра
цю С. Русової „Малорусские женщины XVI-XVII вв .” , обіцяє вислати IV том 
„Історії України-Русі”  М. Грушевського, праці галицького історика української 
літератури О. Барвінського, скаржиться на труднощі у справі придбання оригі
налу портрета Мазепи, репродукція з якого була вміщена в  одному з номерів 
журналу „Киевская старина” 4.

Щодо того ж самого портрета Євген Чикаленко у листах 1903-1905 років 
радив М. Аркасу звернутися до відомого київського історика О. І. Левицького 
(пізніше -  у роки Радянської влади одного з фундаторів Української Академії 
наук і одного з її президентів), повідомляв, що портрети Гедеміна, Вітовта, 
Баторія можна знайти у  польському виданні праці Гваніні, а також у книгах 
Петрова „Белоруссия и Волынь” , Сапунова „Витебская старина”

Так само серйозно, як свідчить його листування, підійшов М. Аркас і до 
апробації свого рукопису серед фахівців: у  ході його написання окремими час
тинами відправляв до Києва, а потім доопрацьовував їх згідно з висловленими

1 ДАМО. -  
Спр. 21 (Лист 
Є. Чикаленка до 
М. А ркаса).
А рк. 22 
(З  листа 
6 .1 2 .1 9 0 5 ).

Інтерес 
до історії

2 Там же. -  
Ф. 468. -  
On. 1. -  
Спр. 20 (Чер
нетки листів 
М. А ркаса). -  
А рк. 6 зв . 
(Чернетка листа 
до Є. Чикаленка).

3 Там же. -  
Ф. 468. -  
On. 1 .-
Спр. 18 (Листи 
В. Степаненка 
до М. А ркаса). -  
А рк. 9 (Лист 
24.12.1904).

4 Там же.
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зауваженнями. В даному разі звертаємо особливу увагу читачів саме на цю об
ставину для того, щоб зняти з автора здебільшого несправедливі нарікання 
М. Грушевського на адресу вже випущеної в  світ 1908 р. праці М. Аркаса.

Книга була видана нечуваним раніше для такого роду видань масовим 
семитисячним тиражем, який повністю розійшовся протягом кількох місяців.

МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ АРКАС 
З  ОНУКОМ ВОЛОДИМИРОМ (НАРОД. 1907 р.). 

ФОТО 1908 р.

1 Д АМ О .-  
Ф. 468. -  
On. 1. -  

Спр. Z -  
Арк. 8—8 зв . 

(Чернетка 
листа М. Аркаса 
до Є. Чикаленкд)

Справдилось переконання автора, до якого він дійшов, завершивши рукопис 
„Історії України-Русі” , що „вона надто корисна буде для нашого люду” 1, і що 
й побудило його випустити її у світ не тільки для навчально-виховних потреб 
власного онука. Тепер видання її відповідало громадським суспільно-політич
ним і культурним потребам національно-визвольного руху українського наро
ду у руслі загальнороеійської визвольної боротьби початку XX ст., яка зрештою 
завершилась вибухом першої російської революції. За рік до її початку В. Сте*
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паненко писав М. Аркасу, підбадьорюючи його наполегливу творчу роботу: 
„Вже то сумненько, що „Історія” України у Вас тугенько просувається -  її аж 
он як тепер треба, та ба, ніхто не друкує, не хочуть. Ви пишіть її потроху, бо Ви 
ж знаєте, який тепер рух між українцями -  дух радується, багацько надій єсть. 
Пишіть, спасибі Вам, від усіх буде Вам велика подяка” 1.

Ще більше подібного роду звернень від багатьох з тих, хто знав про наполег
ливу творчу роботу М. Аркаса над створенням узагальнюючої популярної праці 
з історії України, одержував автор у розпал революційних подій 1905 р. Ось 
типове тогочасне міркування одного з адресантів М. Аркаса: „Тим часом бажа
но по-українськи мати хоч і не повну історіїо, бо наш народ нічого про неї не 
знає. Історії Грушевського і по-українськи, і по-російськи не підходящі для на
роду, як Ви й самі знаєте” 2. Обговорювати питання про видання українською 
мовою популярної праці з історії України -  річ нісенітна і небезпечна в  Росій
ській імперії до 1905 р. Але революційний рух народних мас так налякав ца
ризм, що той змушений був відмінити свої суворі заборони щодо вживання 
української мови у друкові та освіті.

Перша російська революція створила умови для випуску в  світ „Історії 
України-Pyd” М. Аркаса, але для цього потрібні були кошти і грамотні 
друкарі. Разом з прихильниками реалізації його задуму М. Аркас обоговорив 
різні варіанти залучення коштів меценатів чи створюваних тоді у р ад  міст 
України культурно-освітніх організацій -  так званих „просвіт” . Однак зрештою 
грошові видатки взявся покрити сам автор, хоч це й підірвало його матеріаль
не становище.

Що ж до місця видання, то, „програвши варіанти” надрукування праці 
в  Одесі (передбачалося активне сприяння авторитетного громадського діяча 
у галузі українознавства М. Ф. Комарова)3, у Києві (українське видавництво 
„Вік” і видавництво журналу „Киевская старина” )4, М. Аркас передав своє ді- 
тище петербурзькій друкарні товариства „Общественная польза” . До цього 
спонукало М. Аркаса й те, що обраний ним редактор його „Історії України- 
Pyd” Василь Миколаєвич Доманицький (1877-1910) опрацьовував цей руко
пис 1907 р. у Петербурзі, здійснюючи безпосередній нагляд за його друку
ванням.

М. Аркас не побоявся вступити у ділові стосунки з особою, переслідуваною 
за революційну діяльність царською охранкою. З нею мав справу Василь у  Киє
ві ще в  90-х роках, коли навчався у гімназії, а потім на історико-філософському 
факультеті університету. Поліція завела на бунтівливого юнака „справу” , 
в  якій фіксувалися крамольні діяння Доманицького: поширення серед колег 
закордонних періодичних видань, що друкувалися у Львові, розсилку відозв 
„До пожертвувань на святкування 25-річного ювілею літературної діяльності 
соціаліста Івана Франка” , участь в  „українофільських гуртках” у Київській та 
Чернігівській губерніях. Так він потрапив з 1899 р. під гласний нагляд поліції5.

В період революції 1905-1907 років царська охранка інкрімінувала Василеві 
та його брату Платону ініціативу заснування 1905 р. у їх рідному селі Колоди- 
стому на Київщині селянської споживчої кооперації, читання селянам різної 
забороненої літератури з тим, щоб виховувати їх „у  дусі соціал-демоісратичних 
ідей” .

В кінці липня 1905 р. Платона заарештували, а Василь за кілька днів до того 
виїхав з села і більше туди не повернувся. Протягом двох з половиною років 
поліїдя розшукувала В. Доманицького по всій країні, його фото і опис прикмет 
одержали всі губернські і повітові жандармські управління, а він у цей час не
легально мешкав на квартирах друзів у самій столиці Російської імперії.

Більше того: займався активною політичною, журналістською, науково-твор-

1 ДАМО. -  
Спр. 18. -  
А рк. 7 (Лист 
В. Степаненка 
до М. А ркаса,
21.02.1904) .

2 Там же. -  
Ф. 468. -  
On. 1. -  
Спр. 21. -  
А рк. 8 зв .
(Лист Є. Чика- 
ленка до
М. А ркаса,
17.08.1905) .

Сподвижник
творчих
задумів

3 Там же. -  
А рк. 15 
(Лист Є. Чи- 
каленка до 
М. А ркаса,
19.05.1906) .

4 Там же. -  
А рк. 16 зв . -  
17 (Лист
Є. Чикаленка 
до М. А ркаса,
24.04.1906) . 
Арк. 21 зв . 
(Лист 
6.12.1905).

5 Лобач-Жу- 
ченко Б. Б.
З  нових мате
ріалів про 
Василя Дома- 
ницького//Ра- 
дянське літе
ратурознав
ство. -1 9 7 0 . -  
№ 8. -  С. ЗО.



- 2 0 -

1 Державшій 
музей 

Т. Г. Ш евченка 
у  Києві. -  

А -78. -  
Спр. 9 

„Про п’ять 
видань тво

рів Т. Г. Шев
ченка”, 

Державний 
архів Дні

пропетров
ської обла

сті” . -  
Ф. 11. -  
On. 1. -  

Спр. 1178. -  
А рк. 83.

2 Чистому 
серцем.

Пам’яті Васи
ля Дома- 

ницького. 
Біографія, 
спомини, 

похорон. -  
К ., 1912. -  

С. 28.

3 ДАМО. -  
Ф. 468. -  
On. 1. -  

Спр. 18. -  
А рк. 11 (Лист 

В. Степаненка 
до М. А ркаса, 

27.05.1906).

чою і редакторсько-видавничою діяльністю, зокрема, допомагав готувати 
промови селянським депутатам з України у Державній думі, співробітничав 
у виданні петербурзької української періодики часів першої російської рево
люції (журналу української думської фракції -  „Украинский вестник”  і попу
лярної селянської газети „Рідна справа” ). Кореспондував до київської періо
дики („Нова громада” , „Рада” , „Киевская старина” ), львівських „Записок 
Наукового товариства ім. Шевченка” та „Літературно-наукового вістника” . 
Публікував тут свої публіцистичні нариси і наукові літературознавчі розвідки, 
пов’язані з дослідженням творчої .спадщини Т. Шевченка, Марка Вовчка, 
П. Куліша, 3. Доленги-Ходаковського. В той же період у Львові вийшли окре
мим виданням брошури Доманицького з історії українського населення Гали
чини та Буковини.

Та найвидатнішим науково-творчим доробком Доманицького вважається 
науково-редакторська підготовка першого повного видання Шевченкового 
„Кобзаря”  (два тиражі: десятитисячний і двадцятип’ятитисячний, видані 
у Петербурзі 1907 і 1908 р. були швидко розпродані). Текстологічною підготов
кою такого фундаментального видання Доманицький займався ще до револю
ції 1905 р., опрацювавши сотні Шевченкових автографів, розкиданих на той час 
в  архівосховищах Румянцевського музею-бібліотеки у Москві, музею ім. В. Тар- 
новського у Чернігові, редакції журналу „Киевская старина” у Києві. Револю
ція відкрила доступ до архівних фондів департаменту поліції, опосередковано 
через перших допущених туди дослідників Доманицький зміг ознайомитися 
з трьома авторськими зошитами Шевченкових поезій, що пролежали без руху 
з 1847 до 1905 року.

Наукові проблеми підготовлюваного в  нелегальних умовах видання 
Шевченкового „Кобзаря”  Доманицький листовно обоговорює з І. Я. Франком. 
Великий Каменяр вітав і здійснені Доманицьким видання повного „Кобзаря” , 
і опублікування ним у чотирьох номерах журналу „Киевская старина” за 
1906 р. грунтовного дослідження „Критичний розслід над текстом „Кобзаря” .

Виданий В. Доманицьким Шевченків „Кобзар” був у вільному обігу зовсім 
недовго. 50-річчя з дня смерті Т. Г. Шевченка у 1911 р. царизм ознаменував 
повного забороною всіх трьох видань (останнє вийшло у 1910 р. -  у  рік смерті 
редактора-упорядника, заарештувати якого царським властям так і не 
вдалося)1.

Коли без присутності В. Доманицького на основі слідчих матеріалів про його 
революційну діяльність на селі 1905 р. суд у грудні 1907 р. нарешті виносить 
ухвалу вислати політичного злочинця на три роки до Вологодської губернії, 
цей вирок так і залишився на папері. За місяць до цього, завершивши свою 
творчу роботу над підготовкою до друку як „Кобзаря”  Т. Шевченка, так і „Іс
торії України-Русі”  М. Аркаса, Доманицький у зв ’язку із загостренням своєї 
давньої хронічної хвороби (туберкульоз легенів) негайно виїхав на лікування 
до закордонного курорту Закопане2 на польській території, що перебувала тоді 
під владою Австро-Угорської імперії.

Редакторською роботою М. Аркас залишився цілком задоволений. Характе
ристика В. Доманицького як історика, яку дали йому, рекомендуючи до спів
праці з М. Аркасом С,На його можна цілком покластись, бо він знає історію не 
менш Грушевського”)3 виявилася справедливою.

Друзі-однодумці щиро вітали талановитого автора і висококваліфікованого 
редактора книги, семитисячний тираж якої розійшовся протягом кількох мі
сяців -  явище рідкісне на той час, особливо для книги, виданої українською 
мовою (за два роки перед тим українську мову було легалізовано після най- 
суворіших царських заборон, але вона так і не стала мовою народної освіти).
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Після виходу книги у світ М. Аркас одержав багато схвальних і водночас 
вимогливих листів, автори яких дякували за першу написану українською 
мовою, доступну розумінню навіть малоосвічених читачів популярну книгу 
з історії України, підкреслюючи її величезне громадське значення для піднесен-

МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ АРКАС. 
ФОТО 90-х РОКІВ X IX  ст.

ня національної та історичної свідомості народу, дорікали за недостатній тираж, 
вимагали другого видання. Ті листи, дуже колоритні і дуже багатозначні для 
точного визначення місця книги М. Аркаса у сучасному йому культурно-осві
тньому та суспільно-політичному процесах, допомагають оцінити сьогодні цю 
працю як визначне явище вітчизняної історичної науки дожовтневого періоду, 
яке успадковує і критично засвоює радянська історіографія.

„...Після
„Кобзаря”
найкорис
ніша”
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1 ДАМО. -  
Ф. 468. -  
On. 1. -  
Спр. 14 

(Лист бібліо
текаря Одесь

кої ,ДІросвіти”  
А. В. Н іков- 

ського). -  
Арк. 7 зв . -  

8 зв .

2 Там же. -  
Ф. 468. -  
On. 1. -  
Спр. 21 

•(Листи ре
дактора 

„Ради Є. Чи- 
кален ка). -  

Арк. 36—36 зв .

3 Там же. -  
Спр. 4 (Листи 

Б. Грінченка). -  
А рк. 23 зв .

Це й спонукає нас більш-менш докладно познайомити читачів цього радян
ського видання „Історії України-Русі”  М. Аркаса з найбільш характерними від
зивами, які давали у листах до автора його сучасники.

Отже, бібліотекар одеської „Просвіти” А. В. Ніковський (6.01.1908 р.):
„Коли я передивився книгу, то побачив, що автором зроблено все, щоб зміст 

книги легко й хутко і надовго западав у голову читачеві -  це і ілюстрації 
і, особливо, помітки на полях, котрі мають уявляти з себе конспект.

Таким побитом, додавши те, що написано популярно й пристосовано до 
середнього читача, можна гадати, що „історія”  буде корисною для гімназій, для 
учителів народних шкіл, а поки що для кожного українця. Бо ж зараз ми такої 
історії не маємо.

Візьміть Грушевського -  велику в  п’яти томах -  до неї бояться підходити. 
„Очерк истории украинского народа” мав зіграти деяку роллю, коли ж напи
сано важко і це одбирає. охоту до читання. На що Вам краще: за весь час існу
вання Одеської Просвіти її продано було всього 5 примірників!

З історією Єфименкової (вид. Брокгауз і Єфрон) -  ще гірше.
Отак пильно переглянувши Вашу книгу і зауваживши, що написано її мо

вою українською, я привітав її як з ’явгаце великої ваги -  це учебник для бу
дущих гімназій, це підручник для учителів майбутньої нижчої школи, а зараз 
це книга, якої недоставало, яка дуже потрібна. Вона будитиме свідомість у лю
дей і підміцнюватиме вже свідомих інтелігентів і робітників.

Це вклад в  сучасну справу українську ще більший в значній мірі, ніж 
коштовна „Катерина” .

Я уявляю собі, скільки праці Вам, не спеціалісту, довелося потратити 
і в  „Історії” , і в  „Катерині” .

Це гарні посіви на рідну ниву і свідчать вони про велике кохання до дорогої 
української справи” 1.

Своє враження від „Історії України-Русі” поспішає висловити 9.1.1908 р. 
один з активних діячів народженої першою російською революцією україно
мовної преси різних політичних напрямів, редактор наймасовішої буржуазно- 
ліберальної газети „Рада”  Є. Чикаленко:

„Написали Ви її не для баришів, а для того, щоб пролить свідомість в  широкі 
маси. І треба оддати Вам справедливість, Ви зробили своєю історією багато, так 
багато, що й сподіватися того не можна було. Я без перебільшення скажу, що 
Ваша книжечка після „Кобзаря” єсть найкорисніша. Вона розходиться добре, 
читається з великим інтересом, будить любов до свого краю, його минулого 
і пробуджує надії на будуще.

Одним словом, ся книжечка, на мою думку, повинна стать наряду з „Коб- 
разем” настольною книгою у кожного українця, і се повинно буть, до сього 
треба йти” 2.

А вже через рік у листі від 16.01.1909 р. підбадьорює М. Аркаса у його намі
рах братися за підготовку другого видання „Історії України-Русі”  голова Київ
ської „Просвіти” , видавець і редактор журналу „Нова громада” , упорядник 
епохальної мовознавчої праці „Словарь української мови” Б. Грінченко: „Ви не 
дивіться, що дехто на Вас косо дивиться і шкварчить. Хай собі шкварчать, бо їх 
завидки беруть за Вас... Не вже ж Ви не постерігаєте, як Вас усюди, і всі люб
лять за Вашу Історію? А як би вся ця біднота зустріла радо та прихильно „нову” 
та ще й повнішу Історію” 3.

Ми вже розповідали про Василя Степаненка як активного постачальника 
літератури М/Аркасу під час його роботи над рукописом „Історії України-Русі”. 
Коли ж книга вийшла у світ і за її розповсюдження взялася „Українська кни
гарня у Києві” , прямо причетний до цієї справи В. Степаненко регулярно ін
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формує автора; 4.04.1908 р. „Чи готуєтесь до другого видання Історії? Швидчій 
готуйтесь, бо скоро вже не буде чого продавати. Знайте, що Ваша книжка так 
йде, як ні одна, і я страшенно радий цьому, бо гарна річ” 1.

16.04.1908 р.
„Радую Ваше серце, що продали Ваші Історії.
Забирають її на Вкраїну, в  Московію, в  Галичину, Америку, навіть і Швей

царію -  добре йде, аж дух радується.
Сьогодні виряжено в  Америку 50 штук в  оправах” 2.
А ось пряма звістка з Галичини, відокремленої тоді від України у складі 

Російської імперії державним кордоном. її написав того ж 1908 р. М. Аркасу зі 
Львова Гнат Хоткевич -  відомий український громадський і культурний діяч 
(письменник, етнограф, музикознавець), який опинився за кордоном за актив
ну участь у революції 1905-1907 років: „Певна річ, є хиби в  Вашій історії, але де 
їх нема? Я прислухався до голосу людей -  і не чув неприхильних, всі відзи
ваються з надзвичайною прихильністю. Галичина бідна, книжок мало, але 
Вашу книжку цілували... Та сам той факт, що книжка Ваша так скоро, майже 
нечувано скоро (як на українські стосунки) розійшлася -  хіба се не свідчить, 
що Ваша книга сподобалась, що вона потрібна” 3.

Листи з проханням допомогти придбати Аркасову книгу надходили на 
миколаївську адресу автора навіть після його смерті. Так і залишилася без 
відповіді в  особовому архіві М. Аркаса поштівка, яку одержала 1912 р. з  Усть- 
Сисольська Вологодської губернії вдова М. Аркаса Ольга Іванівна: „Ми -  полі
тичні засланці. Здобутися на кошти ми ніяк не можемо, труд же М. Аркаса 
остільки популярний і змістовний, що здобуть його являється нашим сердеч
ним бажанням, тому ми взяли на себе сміливість звернутися до Вас з цією 
просьбою” 4.

Не міг автор задовольнити своїх прохачів і за життя, бо право на продаж 
книги було віддане київській книгарні. Видатки на видання „Історії України- 
Pyd” , будівництво і утримання школи з українською мовою викладання у  селі 
Христофорівці, де були залишки його маєтків, до того ж давно здані в  оренду, 
благодійні пожертви на таланти з народу, на організовану ним у Миколаєві 
у 1905-1907 роках „Просвіту”  -  все це фактично розорило М. Аркаса. При 
цьому, десять останніх років свого життя М. Аркас перебував у відставці і вже 
не займав значних „прибуткових”  посад у губернському правлінні. Отже, для 
того, щоб видати „Історію України-Pyd” , М. Аркас змушений був позичити 
10 тис. карбованців під великі проценти. 1908 р., коли книга вийшла у світ, 
М. Аркас уже не мав жодної зайвої копійки.

25 квітня 1908 р. у листі до Б. Грінченка М. Аркас відверто зізнається: 
„Скрізь прохають помочі, і скрізь потрібно б дати, та ба! Видавши „Історіїо” 
свою, ускочив. Власних грошей не було, довелося позичати” 5. А десь восени 
змушений про те саме писати Лесі Українці -  уже на той час славнозвісній 
українській поетесі з революційно-демократичним світоглядом: „За останні 
роки матеріальний добробут мій так розхитавсь, що у цей час я ледве спромо
жусь дотягти року без великих дефіцитів і як довелося видавати свою зло
щасну Історіїо України, то я примушений був на дуже тяжких умовах позичити 
гроші у лихварів і досі виплачую цей борг, який так страшенно гнітить мене 
і завдає великого клопіту” 6.

Матеріальні нестатки, в  яких вш  жив в  останні роки свого життя, переслі
дували родину М. Аркаса і після його смерті 13 березня 1909 р. Щоб організува
ти пристойне поховання, родина змушена була продати останні залишки маєт
ку у Христофорівці. Щирі співчуття родині надійшли з усіх кіїщш України, але 
чи не найбільший біль неповоротної втрати і чи не найщиріїиу любов та шану
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Ф. 468. -  
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М. А ркаса). -  
А рк. 14 зв .

2 Там же. -  
Арк. 17 зв .

3 Там же. -  
Спр. 23 
(Листи Г. Хот- 
кевича до 
М. А ркаса). -  
А рк. 10.

4 Там же. -  
Ф. 468. -  
On. 1. -  
Спр. 9. -  
А рк. 11-11 зв .
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1 Справоздання 
українського 

Товариства 
„Просвіта”  

у  М иколаєві 
На 1 січня 

1909 року. -  
Н иколаев, 1909. -  

С .5 .
„М . М. Аркас 
2-й”  -  це син

виявили миколаївські земляки М. Аркаса. Адже вони втратили в  його особі 
й фундатора та першого керівника миколаївської „Просвіти” . До активної 
роботи в  ній М. Аркас залучив і свою дружину Ольгу Іванівну, і сина Миколу 
Миколаєвича.

З своїх власних суттєво збіднених грошових статків і родинного майна ро
били й значні матеріальні пожертвування на користь Миколаївської „Просві
ти” . У її надрукованому звіті за 1908 р. читаємо: „На протязі 1908 року на ко
ристь „Просвіти” зроблені такі пожертви: Грішми: М. М. Аркас 1-й. Різними ре
чами: О. І. Аркас, М. М. Аркас 1-й, М. М. Аркас 2-й” *. У пій же книжичці зві-

МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ АРКАС 
СЕРЕД САМОДІЯЛЬНИХ АКТОРІВ „ПРОСВІТИ”  м . МИКОЛАЄВА. 

ФОТО 1900-х РОКІВ.-

М иколи Ми- ту» яка вийшла у світ після смерті М . Аркаса, зазначено, що „над усе небіжчик 
колайовича, приймав до серця найменшу дрібницю української справи, він переживав

теж -  М икола душею кожний прояв її успіху, журився її безталанними пригодами” 2. 
М иколайович.- , ,  .. „  . „  ^  ^  . .

В. с. Миколаївська „Просвіта була третім (однаково любим, як і два інші -
„Катерина” та „Історія України-Русі” ) дітгацем М. Аркаса, і коштувала йому не 
тільки значних матеріальних витрат, а й здоров’я. Адже царські власті на діяль- 

2 Там же. -  ність „Просвіт” дивилися з підозрою, а учасників їх так чи інакше пересліду- 
С. 46. вали. Не уникнув цього й М. Аркас, незважаючи на свої високі чини і звання,

здобуті на державній службі.
„Українофіли” , до яких вони відносили й М. Аркаса, ніколи не викликали 

у царських властей добрих почуттів. Вони знали про його знайомства і листу
вання з багатьма діячами українського національного і культурного руху, його
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спілкування з кобзарями і бандуристами „з народу” , його оперу „Катерина” . 
До того ж його участь в  урочистому відкритті пам’ятника І. П. Котляревському 
в  Полтаві, адже всі учасники цієї події були взяті на замітку царською охран
кою. В арсеналі ж засобів таємних спостережень поліції за підозрілими була 
й перлюстрація їх листування. Можливо, під пильну увагу жандармів потрапив 
і лист М. Аркаса, написаний під час першої російської революції і сповнений 
співчуття до селянських мас, що піднялися на боротьбу проти поміщицького 
гноблення, а потім за це зазнали найжорстокіших тортур від царських ка
рателів: „Прямо страшно робиться. А якої нелюдської кари завдають по селах? 
Оце в  мене були якось наші селяни і оповідували, як жорстоко катували ко
заки по деяких селах, де скаржились на людей поміщики. Страшно й виголо
сити. Нагаями так пороли, що місця живого не зоставляли... Двоє померло. 
Побитих заборонено везти у больниці і їх пользують бабки” 1.

За написаний же М. Аркасом вірш „На смерть лейтенанта Шмідта” , відверто 
революційного спрямування, якби його знайшли охоронці царизму, авторові 
загрожували б, м’яко кажучи, величезні неприємності. Вірш було надруковано 
вже за часів Радянської влади2.

Він допомагає глибокому розумінню демократичних основ світогляду 
автора і оспівуваного ним славнозвісного героя першої російської революції 
(М. М. Аркас і П. П. Шмідт були знайомі):

Прощайте, браття, я  вмираю ...
Не буде Ш мідта, але є 
Багато Ш мідтів в  ріднім краю,
З і мной ідея не ум ре,
Ї ї  вам , друзі, доручаю.
Я бачу вж е життя нове,
Н ове, щ асливе, вільне, братське,
Задля всіх рівне, дороге...
Іде воно, воно іде...
Безповоротне і могутнє,
Я к  повідь бистра весняна 
Все на ш ляху своїм  зм и ва...

Радують М. Аркаса і вісті з столиці Російської імперії про зародження укра
їнського національного парламентаризму та ще пов’язаного з діяльністю селян
ських депутатів у Державній думі. В один з весняних днів 1906 р. він одержує 
з Петербурга листа, в  якому повідомлялося, що „...в  Думі заснувалось україн
ське коло послів, до його пристав і Максим Ковалевський, всесвітньовідомий 
учений по государственному праву, основатель руського університета в  Пари
жі, а ще важніше, що до українського кола записалось 32 селянина, а є надія, 
що їх пристане далеко більше. Це коло зробить популяризацію по всій Україні 
нашої національної справи” 3.

М. Аркас і сам намагається втрутитися у визвольну боротьбу періоду ре
волюції 1905-1907 років. Найулюбленішою сферою його громадської активності 
стає просвітня діяльність, яка завжди була на Україні якнайтісніше пов’язана 
з визвольним рухом за право вільного розвитку української культури і мови, 
а у роки першої російської революції і поготів висунулася на передній край, 
бо стосувалася загальнонародних інтересів, навколо яких згуртовувалися різ
норідні класи і соціальні верстви, зокрема чи не всі прошарки української 
інтелігенції. Специфічно українською національною формою культурно-освіт
ньої діяльності стали „просвіти” , які виникли у багатьох місцевостях Украї
ни -  містах, містечках, селищах і селах. І хоч виникли вони на основі політич
них свобод, проголошених маніфестом царя Миколи II від 17 жовтня 1905 р., 
але царські власті весь час тримали українські просвіти під підозрою антисамо-

1 Д А М О .- 
Ф. 468. -  
On. 1. -  
Спр. 2. -  
А рк. 20 
(Чернетка лис
та М. М. А ркаса 
до М. К . Са- 
довського).

2 Життя і ре
волю ція. -  
1 9 2 6 .-№ 2 .

3 д а м о . -
Ф. 468. -  
On. 1. -  
Спр. 21 (Листи 
редактора 
газети „Рада”
Є. Чикаленка). -  
А рк. 12—12 зв . 
(Лист Є. Чика
ленка до 
М. А ркаса, 
30.04.1906).
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6 Там же. -  
Лист М. Аркаса 

до М. Комарова, 
26.0Z1907. -  

А рк. 1Z

державної діяльності, в  усякому разі вбачали в  них порушників непохитних 
державних устоїв, утискували і переслідували їх на кожному кроці.

Ось, наприклад, свідчення В. М. Доманицького, який брав участь у роботі 
однієї з найперших виниклих на Україні під час революції 1905-1907 років 
„просвіт” -  Київської. Про неї він пише у листі до М. Аркаса: „...не дають їй 
життя, бо синьомундирні з великого розуму -  кожного, хто тільки вступився 
до „просвіти” вважають за соціал-демократа та члена „Спілки” , органом якої 
є „просвіта” з „Радою” . От дурні царя небесного! А робити тим часом не 
дають” 1. Узагальнюючи перші досягнення у культурно-освітній діяльності 
„просвіт”  на Україні, україномовний тижневик „Слово” , який також вийшов 
лише завдяки першій російській революції, відзначав в одному з своїх номе
рів 1907 р., що декламування віршів, співи та танці української тематики, 
українське народне вбрання і особливо українська мова, яка лунає на всіх 
масових заходах „просвітян” притягує до українського руху навіть міщан, ви
робляє з них „якщо не свідомих українців, то в  усякому разі „спочувателів” 
української ідеї” 2. Того ж року А. Ніковський, один з керівників одеської 
„Просвіти” , писав М. Аркасу: „...гарно те, що „просвіта” захоплює щоразу біль
ший і повний гурт громадянства, що люди нас бачуть і знають і з повагою став
ляться до „просвіти” 3.

Миколаївська „Просвіта” , яка виникла 1907 р. з ініціативи М. Аркаса, мала 
чітко розроблений статут своєї діяльності. Ним передбачалося:

„§ 1. Товариство має на меті допомогти розвоеві української культури і 
першим чином -  українського народу, його рідною мовою, працюючи в 
м. Миколаєві; § 2. Для цього товариство має: а) видавати книжки, журнали, 
часописи і т. і. українською мовою; б) запровадити свої книгозбірні, музеї, 
читальні книгарні і т. і.; в) впоряжати публічні лекції й відчити, загальнопро- 
світні курси, спектаклі, літературно-музичні вечори, концерти і т. і.; г) заводити 
стипендії, школи, бюро праці, просвітні і добродійні заклади; д) оповіщати 
конкурси і премії за найкращі твори письменства, умілості та ін.” 4.

Миколаївську „Просвіту”  М. Аркас заснував як виконання відповідного 
заповіту Т. Г. Шевченка про найширшу освіту народних мас, прилучення їх до 
віковічних багатств української культури. Пропагуючи ці багатства, М. Аркас 
насамперед мав на увазі творчу спадщину геніального Кобзаря. Повідомляючи 
27 січня 1907 р. свого однодумця в  Одесі -  також активного діяча „просвітян
ського”  руху М. Ф. Комарова про те, що незабаром відбудеться урочисте від
криття „Просвіти” у Миколаєві, М. Аркас писав: „Я тепер дуже заклопотаний із 
цією справою і з упорядкуванням Шевченкових роковин, які хочемо справити 
цей рік якнайбучніше, користуючись відкриттям „Просвіти” ...” 5.

Рівно ж через місяць цей же адресат отримав від М. Аркаса нового листа, 
в  якому з почуттям величезного піднесення сповіщалося, що „Просвіта” 
у Миколаєві нарешті відкрилася, до неї записалося понад 100 чоловік, і все це 
було присвячено роковинам Т. Г. Шевченка6. Під час урочистого відкриття 
миколаївської „Просвіти”  фундатор її виголосив блискучу промову на захист 
права українського народу розвивати свою національну культуру рідною 
мовою, сміливо згадавши Шевченка як борця за народну справу, зразок для 
наслідування і нещадно затаврував пригноблювачів геніального поета. Ось 
яскравий уривок з цій промови, сповненої високої громадянської мужності:

„Усі народи більш-менці мали спроможність здобувати собі освіту на своїй 
рідній мові, клопотались за розвиток своєї національної культури. Над нами 
ж, українцями, важким гнітом на протязі більш століття лежала заборона рід
ного слова. За те, що ми з’являємо з себе самостійний народ, що ми маємо свою 
історію, що ми переживали свої окремі важкі історичні часи, ми не мали права
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на те, прилюдно балакати, а навіть мислити, а як траплялись такі люди, яким 
не сила була ховати в  собі національні почуття, і вони виривались в  них на по
верх правдивим словом, то їх, як наприклад Шевченка і інш., скоро приборку
вали, і усе знову замовкало на довгий час” 1.

З ім’ям Шевченка було пов’язано і перший масовий захід щодо пропаганди 
української культури, який незабаром здійснила у Миколаєві самодіяльна 
організація. Це було урочисте святкування Шевченкових роковин у вигляді 
великого літературно-музичного концерту на сцені місцевого театру. Пізніше 
такі концерти (незмінною частиною їх стало виконання фрагментів з опери „Ка
терина” ) увійшли в  традицію, і царські власті змушені були миритися з цим. 
Хоча самому Аркасові не робили спуску, і він нерідко зазнавав найсуворіших 
вичитувань, які псували його життя, але він щонайменше не поступався своїми 
принципами.

Через кілька років після його смерті у місцевій пресі з ’явився опис однієї 
з сутичок М. Аркаса з миколаївським градоначальником Зацаренним (йому 
підлягав Микола Миколаєвич за посадою мирового судді, яку він продовжу
вав займати):

„Розповідають такий епізод. Колишній градоначальник Зацаренний дозво
лив у пам’ять роковин Шевченка постановку „Катерини” .

Аркас дав слово, що все обійдеться благополучно і що від слів Шевченка 
і музики його, Аркаса, небо не впаде на землю і навіть ветхий сарай Шеффера* 
не зруйнується. До часу, звичайно.

Зацаренний був у ложі... У театрі, заповненому глядачами, відчувався 
урочистий і благоговійний настрій, особливо коли на сцені артисти заспівали 
Шевченків „Заповіт” .

Як тільки-но сумна, тоскна мелодія полилася в  зал, усі глядачі, як один, 
встали. Пе був мимовольний, невідомо ким підказаний рух.

Після першого хвилювання очі всіх полинули у ложу градоначальника, де, 
за розповіддю очевидців, відбувся такий діалог:

Зацаренний: Що це означає? Ви обманули моє довір’я. Я цього так не 
залишу.

Аркас Ваше превосходительство, психіка глядачів мені непідвласна. Рух 
ледве чи свідомий.

Зацаренний: Досить, Ваше пояснення мене не задовольняє. Я категорично 
Вам заявляю: якщо Ви бажаєте служити, пропоную піти з „Просвіти” , якщо 
ні -  зніміть мундир.

А ркас Вашому превосходительству бажано було так гостро поставити вибір, 
що ж я його роблю: знімаю мундир і залишаюсь членом „Просвіти” .

Однак відставки Зацаренний не допустив, але „помилування”  сталося без 
єдиного слова прохання з боку Аркаса” 2.

Масові культурно-освітні заходи миколаївської „Просвіти” здійснювалися, 
як правило, завдяки високому особистому авторитету серед громадськості 
міста її керівника, з чим змушені були рахуватися місцеві можновладці. Та 
й слава про історичні заслуги батька й дядька Миколи Миколаєвича у культур
но-освітньому і суспільно-політичному розвитку міста були широко відомі 
мешканцям. Але варто було М. Аркасу на якийсь час відлучитися з Миколаєва, 
як  на шляху діяльності „Просвіти”  місцеве начальство висувало всілякі 
перепони. „Читав я, що в  Миколаєві вечір „Просвіти” не дозволено, бо Вас не 
було в  місті” 3, -  із співчуттям пише в  одному з листів до М. Аркаса В. Дома- 
ницький.

Мабуть спеціальне вивчення на основі першоджерел історії миколаївської 
„Просвіти”  (як і таких же тодішніх „Просвіт”  в  інших місцях України) могло

1 Річне спра- 
воздання 
з діяльності 
Українського 
Товариства 
„Просвіта”  
у  М иколаєві 
за  1907 рік . -  
М иколаєв, 
1908. - С . 1

2 Партизан.
Из недавнего 
прошлого 
//Н иколаевские 
отголоски. -  
1 9 1 2 .- 
22 марта.

здамо. -
Ф. 468. -  
On. 1. -  
Спр. 23 
(Лист В. До- 
маницького до 
М. А ркаса, 
11(24).07.1908Х-
А рк. 3.

*  Йдеться про 
приміщення 
м иколаївського 
театру. -
в. а
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1 Справоздання 
Українського 

Товариства 
„Просвіта”  

у  М иколаєві.
На 1 січня 

1909 року. -  
Н иколаев, 

1908.- С .1 .

2 О деська дер
ж авна наукова 

бібліотека 
ім . О. М. Горь
кого. — Відділ 

рукописів. -  
Ф. 28. А рхів 

М. Ф. Комаро
ва. -  Лист до 

М. Аркаса, 
4.02.1907. -  

А рк. 12.

3 Справоздання 
Українського 

Товариства 
„Просвіта”  

у  М иколаєві 
На 1 січня 

1909 р .- С . 1.

4 Там же.

5 ДАМО. -  
Ф. 468. -  
On. 1. -  

Спр. 14 (Лист 
А. Н іковського 

до М. А ркаса, 
27.08.1907). -  

А рк. 5.

6 Справоздання 
Українського 

Товариства 
„Просвіта”  

у  М иколаєві.
На 1 січня 

1909 року. -  
С. 6-7 .

б наочно розкрити всю нещадну самодержавну систему „проволочок” , цьку
вань і переслідувань, спрямовану проти найменших спроб публічно пропагу
вати українську мову і культуру. В офіційному друкованому звіті миколаїв
ської „Просвіти” за два роки її існування (1907-1908) під керівництвом 
М. Аркаса ця часом відверта, а часом прихована національно-гнобительська 
система викрита у такому обережному, але водночас зрозумілому для сучас
ників узагальненні: „Миколаївське товариство „Просвіта” розвинуло свою 
діяльність до меж дозволених своїми невеликими силами і обставинами сучас
ного життя, яке на кожнім кроці ставило тій діяльності великі перешкоди” 1. 
А ще й доводилося на біду тим самим миколаївським „просвітянам” долати 
рутину знизу. Миколаївські обивателі якщо й не засуджували, то дуже боя
лися виявляти які-небудь виразні симпатії до української культури і мови, 
а тим більше -  до визвольної боротьби за утвердження всього цього в житті 
суспільства. М. Аркаса дуже турбувало, що на той час у Миколаєві був боязкий 
народ, „дуже байдужі, несвідомі і досить неприємні відносини у всіх до святої 
праці нашої, багато галушкових патріотів, та мало щирих українців” 2.

Однак під керівництвом М. Аркаса миколаївська „Просвіта” розгорнула 
досить плідну культурно-освітню діяльність. Тільки протягом 1908 р. відбулося 
майже півсотні літературно-музичних вечорів, на яких крім виступів малими 
формами (декламації та співи), пройшли вистави опер „Катерина” , „Запоро
жець за Дунаєм” , „Наталка-Полтавка” , п’єс І. Карпенка-Карого „Мартин 
Боруля” , „Бондарівна” , „Сто тисяч” , „Наймичка” , „Розумний і дурень” , 
М. Старицького -  „Зимовий вечір” , Г. Квітки-Основ’яненка -  „Шельменко- 
денщик” , Б. Грінченка -  „Нахмарило” , водевілей-„жартів”  -  1. Котляревсько
го, Л. Яновської, А. Чехова. Причому, як підкреслювалося у дворічному звіті 
„Просвіти” , на її театральних виставах і літературно-музичних концертах 
побувало „велике число української і других націй людності” 3.

Хоча „Просвіта”  й ставила одним з своїх першорядних завдань розвивати 
„національну самосвідомість між своїм народом” 4, у діяльності своїй вона не 
замикалася у вузьконаціональні рамки, й двері для членства в  ній були широ
ко відкриті представникам будь-якої національності. Ще 1907 р., у період орга
нізації „Просвіт” у Миколаєві та Одесі їх фундатори М. Аркас і А. Ніковський 
дійшли одностайної позитивної думки „про прийом жидів” 5. Термін „жид” 
у тодішній народній і літературній українській мові означав лише певну на
ціональну належність і не мав принизливого чи образливого значення. Так 
само він вживався в  українській класичній літературі (від Т. Г. Шевченка до 
І. Я. Франка) та в  розмовно-побутовому спілкуванні. До речі, у цьому ж листі 
А. Ніковського наводиться список виданих за роки першої російської революції 
українських книжок, які поширювала одеська „Просвіта” . Серед них брошура 
під назвою „Убогий жид” .

Отже, якщо проглянути список членів хоч би миколаївської „Просвіти” , то 
там можна побачити і українські, і російські, і єврейські, і німецькі та інші прі
звища (Г. Я. Біленко, Г. М. Блоха, М. М. Ващенко, Н. В. Кудрявцева, Г. Т. Єме- 
льянов, В. Є. Іванов, І. Я. Бердичевський, М. І. Левин, Л. Г. Раткер, А. Ю. Міллер, 
Е. Е. Елертта ін.)6.

З  величезною пошаною ставилася миколаївська „Просвіта” до справжніх 
світочів прогресивної, гуманістичної російської культури. 1 липня 1908 р., 
у день 80-річчя Л. М. Толстого, на адресу відомої всьому світові Ясної Поляни 
було надіслано телеграму, в  якій у високоемоційному стилі відбилося захоп
лення талантом великого письменника. Ось її текст:

„Великий Учителю і Сонце правди і любові! Українське Товариство „Про
світа” у Миколаєві цим листом своїм просить прийняти його глибоке вшану
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вання з щасливим днем 80-х роковин того, хто увесь довгий вік свій отдав 
високій праці на користь братів своїх, хто завше стояв оборонцем покривдже
них. Ображені у своєму національному почутті відносинами місцевої комісії по 
вшануванню цього великого вселюдського свята, ми не мали можливості 
прийняти участь у прилюдному святкування, через що і шлемо Вам наші щирі 
бажання ще на довгі, довгі роки щасливого життя і сили своїм натхненним 
словом сіяти правду, любов і щастя серед людей і збуджувати її у тих, хто не 
має ще бога у собі самому” 1.

ГРУПА УЧАСНИКІВ ВИСТАВИ ОПЕРИ „КАТЕРИНА”  
У МИКОЛАЄВІ 26 КВІТНЯ 1910 р., 

ПРИСВЯЧЕНОЇ ПАМ’ЯТІ М. М. АРКАСА.

Та мабуть найпослідовніше і найполегливіше вела миколаївська „Просвіта” 
боротьбу за впровадження української мови у народну освіту. З цього приводу 
тільки протягом одного 1908 р. від миколаївської „Просвіти” було послано: 1) 
„прохання члену Державної Думи проф. І. В. Лучицькому домагатися за 
націоналізацію школи” ; 2) „листа Петербурзькій Українській Громаді за те, щоб 
висловлено було перед З ’їздом представників від учительської спілки, який 
відбувався на той час у Петербурзі, бажання і прохання миколаївської „Про
світи” за заведення скрізь на Україні шкіл, у яких викладовою мовою була 
б рідна українська” ; 3) „лист до Празького всеслов’янського студентського 
з’їзду з привітанням і проханням підняти питання за те, щоб по Українських 
університетах було заведено -  кафедри українознавства, а скрізь на Україні -  
школи з українською викладовою мовою” 2.

Не сподіваючись не те, що царські власті підуть назустріч усім цим побажан
ням, М. Аркас власними рішучими діями давав приклад самочинного розв’я
зання справи на користь народним масам. 16 травня 1908 р. давній друг

1 Справоздання 
Українського 
Товариства 
„П росвіта”  
у  М иколаєві. 
На 1 січня 
1909 року. -  
С .7 .

2 Там же. -  
С. 6-7 .
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1 Д А М О .- 
Ф. 468. -  
On. 1. -

D ip. 6. -  
А рк. 35.

2 По Україні.
3  Херсотци- 

ни//Рада. -  
1907. 6 м ая

(травня).

3 Одеська 
державна 

наукова 
бібліотека 

ім . О. М. Горь
кого. -  

Відділ руко
писів. -  

Ф. 28. А рхів 
М. Ф. Комаро

ва. -Л и ст 
М. А ркаса до 

М. К омарова. -  
26.02.1907. -  

А рк. 13.

4 ДАМО. -  
Ф. 468. -  

On. 1., спр. 14 
(Лист А . Пс

ковського до 
М. А ркаса, 

8.12.1908). -  
А рк. 13 зв .

Книга 
М. Аркаса 

ІМ . Гру- 
шевський

М. Аркаса М. Кропивницький надіслав йому листа такого змісту: „Любий дру
же, Миколо! Будь ласка, не одмов сповісти мене, чи правда тому, что ти засну
вав у своїй слободі школу з українською вик ладною мовою і як це пощастило? 
Навчи й мене, бо скортіло й мені заснувать невеличку школу і в  цім случаї 
найкраще придержатись одного напрямку” 1. Запитання і прохання поради 
у данному разі були цілком правомірні. Протягом двох років у селі Богданівні 
працювала на кошти М. Аркаса чотирирічна школа з українською мовою викла
дання. Вона не тільки навчала письменності та основам наук, а й виховувала 
учнів і їх батьків у дусі української національної свідомості. Богданівські се
ляни першими на Україні ще під час революції 1905-1907 років заходилися зби
рати кошти на пам’ятник Т. Г. Шевченку2. Правда, як тільки-но революція 
зазнала поразки, царські власті, скориставшись доносом місцевого священни
ка, ображеного тим, що йому не знайшлося місця для викладання „закону 
божого”  російською мовою в  українській школі с. Богданівка, негайно за
крили її.

Та миколаївська „Просвіта” , керована М. Аркасом, не припиняла наполегли
вої і послідовної боротьби за впровадження української мови у народну освіту. 
Українські видання навчальної, художньої та історичної літератури мико
лаївська „Просвіта” намагалася поширювати як у місті, так і в  селах, нала
годжувала систематичний обмін книжковими новинками з одеською та 
київською „Просвітами”

Великого значення надавав М. Аркас і обміну з цими ж „просвітами” лек
торами, співцями, музикантами, тощо „щоб люди бачили, що в  наших Просві
тах є єдність, щоб таким побитом ми обмінювались і думками, і поглядами, і 
йшли в  однім напрямку” 3

Значний інтерес виявляла громадськість до пізнання вітчизняного історич
ного минулого. Задоволенню цієї потреби служила, наприклад, написана відо
мим українським культурно-освітнім діячем, одним з керівників одеської 
„Просвіти” М. Ф. Комаровим брошура „Запорізькі вольності” . М. Аркас 
звичайно виступав з лекцією про Задунайську Січ перед кожною виставою 
опери „Запорожець за Дунаєм”  силами артистів-аматорів миколаївської 
„Просвіти” .

Лекційна пропаганда посідала у діяльності миколаївської „Просвіти” 
вельми поважне місце. Як правило, лектори за свої виступи грошей не брали. 
1908 р. для широкої громадськості читалися лекції про життя і діяльність 
І. Котляревського, М. Заньковецької, І. Карпенка-Карого, П. Ніщинського, 
М. Драгоманова, Б. Хмельницького. М. Аркас, завершивши роботу над рукопи
сом „Історії України-Русі” , прочитав на цю ж тему цілий лекційний курс 
з 14 лекцій. Після виходу книги в  світ найближча до миколаївської одеська 
„Просвіта” негайно виявила бажання взяти певну кількість книжок для ко
місійної торгівлі: „...чекають книжки з нетерпінням, писав автору А. Ніков- 
ський. -  Та й Ви самі добре знаєте, яка велика потреба у нас в  докладній і ра
зом з тим популярній Історії України” 4.

Один з сучасників М. Аркаса і до того ж спеціаліст у галузі історії В. Біднов 
так оцінив історіографічний факт виходу в  світ Аркасової книги: „Ні одна 
українська книжка, крім „Кобзаря” , не мала такого поспіху, який випав на 
долю труда М. Аркаса; його купували, читали; читали з захопленням і щиро 
дякували авторові за його книгу, надсилаючи до нього листи. Видно було, що 
М. Аркас зрозумів ту велику потребу в  популярній Історії України, котра по
чувалася в  широких колах нашого громадянства. Автор цих рядків був свід
ком того, як книжка Аркаса поширювалась серед робітництва і селянства 
Катеринославщини, роблячи скрізь надзвичайно велике враження на своїх
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читачів і пробуджуючи в них національну свідомість. Автор її безумовно зро
бив велику послугу нашому національному рухові; наукові та художні хиби 
не заважали їй робити свій вплив на ті кола, серед котрих книга розповсюджу-

ОБКЛАДИНКА ПЕРШОГО ВИДАННЯ (1897 р .) 
КЛАВІРУ ОПЕРИ М. М. АРКАСА „КАТЕРИНА” .

валася. Досвід наших днів дає нам яскраві докази того, що не науковість за
хоплює громадянство, а щось інше, протилежне першій” 3.

Так само і у період нинішньої революційної перебудови дуже посилився 
потяг мас до пізнання свого історичного минулого. Нинішнє перевидання „Істо
рії України-Русі”  М. Аркаса є однією із спроб задоволення цього стихійно ви-

1 Біднов Я  
Що читати 
по історії 
України 
(Коротенька 
історіографія 
України). -  
Камінець-По- 
дільський, 
1919. — С. 50.
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1 Лотоцький О. 
Сторінки мину

лого. -  Ч. 3. -  
Варш ава, 1934. -  

С. 148.

2 Перед загаль
ними зборами 
Н аукового то

вариства 
ім . Ш евченка. -  

Л ьвів, 1913. -  
С. 8, 6.

3 Л ьвівська 
бібліотека 

АН УРСР. -  
Відділ руко

писів. -  
Ф. В. Гнатю ка. -  

Спр. 193 (Лист 
В. Доманицького 

до В. Гнатю ка, 
23.01.1904). -  

А рк. 2 зв .

4 ДАМО. -  
Ф. 468. -  

On. 1. -  Спр. 18 
(Листи В. Сте- 

паненка до 
М. А ркаса). -  

А рк. 7 зв . -  
8 зв .

никлого масового інтересу. Йдеться про працю, факт виходу якої у світ відо
мий мемуарист українського національного руху кінця XIX -  початку XX ст. 
О. Лотоцький оцінив так: „Се була перша книжечка нашої історії, написаної для 
широкої публіки, й популярність її в  свій час була надзвичайна. „Ілюстрована 
історія України” М. С. Грушевського появилася пізніше й не мала такого успіху 
у широкого читача, як „Історія України” Аркаса-Доманицького” 1.

Мемуарист не випадково згадав Грушевського та його популярний нарис 
з історії України, бо з цим пов’язані наступні смутні й трагічні події, що звели 
у могилу Аркаса і Доманицького. Найвидатніший професійний історик України 
відіграв у цих подіях негативну роль. Схильний до монополізації своєї науко
вої діяльності у галузі історії України, він відзначався крайньою нетерпимістю 
до будь-кого, хто вторгався у досліджувану ним проблематику чи виступав 
конкурентом його творчих задумів. Колеги по Львівському Науковому това
риству ім. Шевченка, в  якому М. С. Грушевський головував, вказували на 
його вміння „вивисшати себе коштом других” -  „коротко кажучи, безцеремон
ним насадженням культу своєї особи та інтригантським видворенням тих, хто 
виступав проти нього” („А горе тому членові, ЩО виявить охоту до дискусії, до 
критичного провірювання справи, не кажучи вже про опозиціїо. Він стягне на 
себе нескриваний гнів голови, що скоро переходить у терор і брутальну 
тм сту...” )2.

Так, не без впливу М. С. Грушевського редакція журналу „Киевская ста
рина” відмовилася друкувати 1904 р. написану згідно з оголошеним нею кон
курсом узагальнюючу працю „История украинского народа” О. Я. Єфименко. 
„А се тим охітніше зробили, що в  Петербузі друкується той курс Історії України 
Михайла Сергієвича, який він читав у Парижі” , -  пише 23 січня 1904 р. у листі 
до В. Гнатюка В. Доманицький. І тут же з гіркими сарказмом коментує цю 
подію: „Колись буде чудовий матеріал для якогось драматурга для історичного 
водевілю...” 3 21 лютого того ж року про конфліктну ситуацію, що утвори
лася внаслідок відмови редакції „Киевской старины” друкувати працю 
О. Я. Єфименко, повідомив у своєму листі до М. Аркаса В. Степаненко4. 
Хіба він міг уявити тоді, коли робота над рукописом Аркасової „Історії 
України-Русі” лише розпочиналася, що через кілька років, коли вона 
вже вийде у світ, на шляху поширення її серед читачів і підготовки дру
гого видання також встане все той же Грушевський. В цьому разі його 
слова і дії відзначалися двозначністю, нещирістю: одне говорилося в  особистих 
розмовах, і зовсім протилежне висловлювалося публічно -  для громадської 
думки. Маловиразні (для годиться!) компліменти загального характеру тонули 
у зливі упереджених паплюжень, які викликали рішучий протест і одностайне 
обурення навіть у близьких знайомих і однодумців М. С. Грушевського.

Спочатку Грушевський нібито й не сприймав усерйоз М. Аркаса як конку
рента. До відвертого ж цькування Аркасової „Історії Україна-Русі” він вдався 
тоді, коли дізнався про підготовку другого видання. Повідомив його про це 
В. Доманицький. Ось як він описує у листі з села Криворівні у Карпатах до 
М. Аркаса розмову з Грушевським з цього приводу:

„Балакав я вчора з професором Грушевським про всячину і між іншим 
він заявив, що з осені сідає писати ілюстровану історію і за півроку її ви
пустить. Я йому сказав, що ви заходжуєтесь коло 2 видання, і він був здивова
ний, бо не знав, як книжка добре пішла: думав що її ще на 1/2-2 годи вистар- 
чить. Признався, що торік ми йому дорогу загородили своїм виданням, тим-то 
він і не брався досі писати. Тепер він хоче видати 10 000, рахуючи, що літ за 
5 -6  гроші вернуться. Очевидно, що два видання (наше 2-е і його) після того, як 
„ринок насшцен”  вже нашим першим, було б вже занадто: і те туго йшло б,
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і друге. Я говорив, що Ви вже розпочали заходи коло 2-го видання і мабуть 
замовили художникам малюнки, але що сьогодні ж повідомлю Вас про стан 
речей. Він сказав, що малюнки, коли вони замовлені, він міг би перейняти й на 
себе, якби Ви зреклися видавати друге видання, а зрештою -  робіть, мовляв,

ОБКЛАДИНКА ВИДАННЯ (1901р.) РОМАНСУ М .М .А РК А СА  
„Я  БОЮСЯ ТОБІ РОЗКАЗАТЬ ПРО ЛЮБОВ”.

як знаєте. Оце я  переказую, яка була розмова, а як тепер далі бути, то мір
куйте вже Ви.

...Я особисто не стою за те, щоб нам конче уступати з  дороги.
Цими днями прочитаєте у „Літературно-науковому віснику”  рецензію 

Д. Липинеького” 1.

1 Д А М О .- 
Ф. 468. -  О п .1 . -  
Спр. 23 (Лист 
В. Доманицького 
до М. А ркаса, 
11(24).07.1908). -  
А рк. 1—2 зв .
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ОБКЛАДИНКА РА Д Я Н аК О ГО  ВИДАННЯ (1956 р .) 
КЛАВІРУ ОПЕРИ М . М. АРКАСА „КАТЕРИНА”.

Отже, Грушевський же повідомив Доманицького (а той Аркаса) про на* 
ступну публікацію у  редагованому ним журналі рецензії В. Липинського на 
Аркасову „Історію України-Русі” , але промовчав, що S  супроводжуватиме 
його власна підсумкова рецензія. Між тим остання не тільки не висловила 
щонайменшого доброго слова про книгу М. Аркаса, а й фактично кинула тінь 
на рецензію В. Липинського, який спробував дати всебічно об’єктивну оцінку, 
відзначивши як позитивну основу змісту та форми викладу, так і хиби та 
помилки конкретного характеру у  висвітленні окремих подій і явищ історич
ного процесу в  рецензованій праці.

Що ж позитивного в  ній побачив сам історик-професіонал, добрий знавець 
історії українського народу В. Липинський, з  першого ж речення своєї рецензії 
констатуючи незаперечний факт: „Історія України-Русі” , написана д. Аркасом
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і виправлена до друку д. Доманицьким, придбала собі чималу популярність на 
Україні” 1. По-перше, мова авторського викладу, яку повсякчас можна почути, 
перебуваючи на селі, і яка робить книгу приступною широким селянським 
масам. По-друге, форма авторського викладу легка, відповідав для популярної 
історії С,Легевди, яких у  книжці багато, оживляють виклад, особливо в  давнім 
періоді нашої історії, і зацікавлюють читача, не шкодячи здебільшого вірному 
освітленню фактів, бо автор звичайно відмежує легенду від історичної мож
ливості...” 1). Потрете, спокійний, об’єктивний, літописного характеру тон ви
кладу, який, не шкодячи науковій популяризації, значно полегшує читання 
книги не фахівцеві-історику. По-четверте, незважаючи на схематичність і штуч
ність авторського поділу історії на періоди і на дрібніші розділи, позначені на 
полях сторінок, він є дуже корисним для широкого читача, бо також полегшує 
йому знайомство з книгою. По-п’яте, повнота і широчінь оброблення автором 
фактичного матеріалу історії. І нарешті, по-шосте, те, „що автор зумів розказати 
історію свого народу з великим почуттям любові до нього; се почуття пере
дається і читачеві, воно будить в  нім національну свідомість та національну 
самоповагу” 2.

Разом з  тим В. Липинський висловив свій жаль з приводу того, по-перше, що 
„автор дуже мало та надто вже побіжно говорить про соціальну еволюцію 
українського народу” , стисло подану в  кінці кожного періоду в  тематично 
тотожніх розділах „Устрій і відносини”  (позитивний виняток, на думку рецен
зента, становить лише відповідний розділ до „польського періоду” , „а  також 
гарно змальований устрій Січі Запорозької” ); по-друге, що історія України з кін
ця XVIII до початку XX ст. розказана скоромовкою (на 13 сторінках з  384 
усього тексту); по-третє, що автору бракує єдиної концепції історії України, 
а у  свою чергу це не дає читачеві до кінця зрозуміти об’єктивний взаємозв’я
зок її найдавніших часів з  усіма наступними; по-четверте, що автор іноді 
вдається до безпідставного гіпотезування „що, мовляв, як би і т. д.” , яке „для 
історії взагалі не годиться” ; по-п’яте, що автор стосовно „часів відродження” , 
тобто періоду з кінця XVIII ст. беззастережно вживає поряд один з  одним тер
міни „Україна”  і „Галичина”  -  тим самим нібито протиставляючи їх, а, мовляв, 
„не помогає поширенню почуття національної єдності серед широких кругів 
українського народу” 3.

Аналізуючи всі ці закиди сьогодні, можемо дещо реабілітувати М. Аркаса 
і В. Доманицького, що готували свій рукопис до друку як підцензурне 
видання. Де вже було їм тут докладно розповідати й про соціальну еволюцію 
українського народу, і про період його „відродження” ! Що ж до невиразності 
авторської позиції щодо зв ’язку з історією України найдавніших сторінок, які 
тепер радянська історіографія відносить до історії кожного з трьох братніх 
східнослов’янських народів -  українського, російського і білоруського, то на 
об’єктивне виправдання М. Аркаса можна сказати, що за його життя ще велися 
дискусії навколо цієї проблеми далекого хронологічного, але політично 
актуально-гострого історичного минулого.

Цілком справедливими є чимало критичних зауважень В. Липинського 
щодо необхідності уточнення в  Аркасовій „Історії України-Русі”  цілого ряду 
окремих фактів (ці зауваження враховані у  науковому коментарі до даного 
фототипічного видання). Проте після ним же висловлених основоположних 
позитивних оцінок, і ці зауваження виглядають як цілком нормальна конструк
тивна і доброзичлива критика, спрямована як на більш глибоке пізнання 
читачами фактичного матеріалу з історії України, так і на дальше його опрацю
вання автором з метою поліпшення і внесення необхідних виправлень. Напро- 
тивагу цьому критика М. Аркаса М. Грушевським носила деструктивний, ни-

1 Липинський В. 
Історія України 
М ик. А ркаса 
//Літературно- 
науковий 
вістник. -  
1908.-№ в .-  
c. 307.

2 Гам  ж е. -  
С. 311.

3 Там же. -  
С. 309-310, 
314,317.

2*
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4 Грушев
ський М. 
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С. 129,131
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ницького//Ра- 
дянське літе

ратурознав
ство. -1 9 7 0 . — 

№ 8 .-С .3 6 .

Заклики 
не залишати 

перо 
історика

щівний характер. Якщо В. Липинський розпочинав свою рецензію так би 
мовити „во  здравіє” , то Грушевський з перших же слів своєї розносної рецензії 
відспівує М. Аркасові заупокойну. Він, не криючись, гнівно обурюється 
великою популярністю книги, широкому розповсюдженні її, виносить їй най- 
суворіший вирок: „Се значить, що на довгі літа ся книжка буде книгою пре
мудрості по українській історії для дуже і дуже багатьох українців, а сей факт 
дістанеться сумною пам’яткою необачності та несолідності нашої інтелігенції, 
яка нагодувала широкі маси свого народу, жадні самопізнання, таким не
щасливим -  і з  наукового, і з  національного, і просто з просвітно-педагогічного 
погляду виробом, як книга д. Аркаса” 1.

А далі -  лайка, глузування, висміювання, приниження -  все це на адресу 
рецензованої книжки з дивовижною на тЩ зливи суцільних обвинувачень 
компліментарною обмовкою: „Знаю автора як чоловіка щиро прихильного 
українству і не сумніваюся ні на хвилину в  його добрих замірах, які водили 
ним в  писанню і видаванню сеї книжки” 2. З  кожної фрази віє недоброзичли
вістю, бажанням скомпрометувати „Історію України-Pyd”  М. Аркаса перед 
усією читацькою громадськістю. Як тільки не вправляється М. Грушевський 
у  своєму явно упередженому кепкуванні, проголошенні найпринизливіїпих 
епітетів і найобразливіїпих таврувань: авторські недогляди і фальші -  стра
шенні; замітки -  чисто сміхотворні; вислови і погляди -  просто дикі, предив
ні убогістю, неповністю змісту і масою фактичних помилок; виклад сухий, схе
матичний, неінтересний, незручний і примітивний, стереотиповий, банальний, 
бідний; книжка -  „шкодлива з наукового, просвітного, національного погля
ду” , „джерело безконечних баламутств” , „історія без історії, без культурного, 
суспільного і політичного змісту” 3.

Від такої незаслуженої огульної критики зразу ж відмежувався В. Липин
ський, опублікувавши у  києвській газеті „Рада”  статтю на підтвердження свого 
загалом позитивного ставлення до книги М. Аркаса. В іншому номері „Ради” 
того ж періоду -  ще одну статтю на захист „Історії України-Pyd”  від неспра
ведливої критики М. Грушевського опублікував співробітник цієї ж газети 
В. Піснячевський. Під натиском цих рецензій М. Грушевський був змушений 
публічно виправдовуватися на сторінках одного з наступних номерів „Літера
турно-наукового вістника” . Нам ця досить обширна стаття найціїсашша тим, що 
в  ній він найвідвертіше зізнається, чим його не влаштовувала книга М. Аркаса. 
Виявляється тим, що, по-перше, „тої ідеології, яка була б нам бажана, того 
освітлення історії України, в  якім ми її бачимо -  в  книзі Аркаса нема” , і, 
по-друге, „що д. Аркас цілу стару Україну перебрав „на московський кшталт” 4.

Отже М. Грушевського не влаштовувала проросійська, як він вваж ав, кон
цепція (а вона-таки у  нього була!) М. Аркаса -  В. Доманицького. Гадаємо, що 
цілком правий був один з радянських біографів останнього -  нащадок 
видатної української і російської письменниці М. О. Віліїгської (Марко Вовчок) 
Б. Б. Лобач-Жученко, який дійшов висновку, що В. Доманицький розійшовся з 
Грушевським на ідейному грунті, незважаючи на матеріальну залежність від 
нього5. Ще більше не влаштовувала Грушевського „Історія України-Pyd” 
Аркаса -  Доманицького як конкурент не тільки виданих, а й лише замис
люваних його книг.

В опубліїсованому щоденнику близького знайомого Грушевського, дуже 
поінформованої людини у  справах українського національного руху кінця 
XIX -  початку XX ст., редактора-видавця „Ради”  Є. Чикаленка можна прочита
ти таке щодо рецензування „Історії України-Pyd”  М. Аркаса -  В. Доманиць
кого:

„...незаслужено гостра критика Грушевського на цю працю болюче вразила
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Доманицького. Матушевський особливо докор5ю Грушевському за те, що він 
пішов до хворого Доманицького і навмисне забув у нього коректуру своєї 
рецензії. Коли Доманицький її прочитав, то в  нього пішла кров горлом, і він 
з того часу вже не міг поправитись”  .

Коли я докоряв Грушевському за цю рецензію, то він виправдувався тим, 
що він не навмисне забув її у Доманицького і писав її по ,долгу науки” , але 
всім очевидно, що рецензія написана необ’єктивно, з роздразненням, наче з заз
дрості, що праця Аркаса -  Доманицького придбала собі таку велику популяр
ність” 1.

Лише два роки прожив В. Доманицький після розгромної рецензії М. Гру- 
шевського, та й то майже весь час по лікарнях та санаторіях. Ще менше з часу 
тої ж публікації прожив М. Аркас: лише півроку. Він боляче переживав всі не
справедливі обвинувачення на свою адресу і ледве чи не впав у  розпач 
з приводу продовження роботи над підготовкою до друку другого доопрацьо
ваного доповненого і поліпшеного видання „Історії України-Русі” .

„Ви розумієте, що воно таке, коли чоловік загубив віру у  свої сили?! -  пише 
він Б. Д. Грінченку. -  Ні до чого не сила узятись, стоїть як сувора пересторога: 
„З  праці твоєї може вийти тільки велика шкода для рідного краю” . Щ слова 
у вухах, а свідомість, що ти дійсно тільки нікчемнісінький дилетант, припи
няють усякі заходи до будь-якої праці.

Я навіть радий, що брак грошей, тяжке становище, яке доводиться пережи
вати... не дадуть мені аніякісенької можливості заходитись коло другого 
видання своєї злочинної „Історії” 2.

В цей час М. Аркас одержує багато листів від різних людей, які бажали під
тримати його співчуттям, порадою, консультацією, сприянням і допомогою.

„Хочу сказати про вашу „Історію” , -  писав Грінченко. -  Я чув, що Ви 
думали видавати її другим виданням і дуже зрадів, це почувши. Але тепер зно
ву чутка -  мов би Ви вже залишили цю думку. Це шкода. Тепер Ви могли 
б скористуватися з тих фактичних уваг, що Вам наробили рецензенти, і випус
тити друге видання, поправивши деякі помилки, без яких, звичайно, не обхо
диться ніяка робота людська, навіть і така, що виходить з рук дуже вчених 
і гострих професорів-критиків, охочих думати, що сам Господь Бог, творець 
усесвіту, передав їм монополію на їх науку. От саме про одного з таких 
критиків. Кожен знає, що проф. Грушевський чоловік дуже заслужений і ко
жен йому дякує за ту роботу, що він зробив, але нащо йому схотілося показати 
людям, що він може бути дуже не справедливий до своїх товаришів у роботі. 
А його рецензія на Вашу книгу показує це дуже добре.

Замість, щоб дякувати Вам, що Ви своєю популярною, легко написаною Істо
рією, готуєте широкого читача до читання трудніших історичних книжок 
(навіть таких тяжко написаних, як книги самого Грушевського), збуджуєте 
в  йому цікавість до минулої долі українського народу, допомагаєте розвива
тися національній свідомості нашій -  замість, що за все це дякувати, кажу Вам, 
пан професор, не зважаючи на обставини і на факти накидається на Вас мокрим 
рядном і аж лиходія з Вас робить.

Ця рецензія робить прикре враження не Вам (бо, знов кажу, не помиляється 
тільки той, хто нічого не робить), а самому рецензентові.

От через те я дуже прохав би Вас і од себе, і од деяких Ваших читачів, щоб 
Ви не покидали думки, дати друге видання Вашої книги. Його треба, і воно 
зробить добре діло” 3.

Книготоргівель В. Степаненко -  людина щонайкраще поінформована про 
стан громадського попиту на літературу взагалі, й історичну зокрема, катего
рично заявляє: „Загальне громадське „м нете”  на Вашім боці. Селяни в  захваті
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праці

від Вашої „Історії” 1.1 тут же про рецензію Грушевського: „Думаю, що бомбу він 
випустив пусту, та ще так випустив, що оскілками сипнуло прямо на нього” 2.

Художник, музикант, письменник Г. Хоткевич, що, як  і В. Дпмдницмсий, 
проживав з  ним разом у  Галичині на становищі політичного емігранта, пише 
М. Аркасу:

„Те, що зробили Ви, того не зробить д. Грушевський, і навпаки -  отже чому 
Ви маєте стояти один одному на дорозі. „

д. Грушевський, правда, має таку наукову ерудицію, котрої Ви певне не 
маєте, але з того ще зовсім не виходить, ніби тільки він один має право писать 
історію. Та потім врешті можна бути певним, що будуча популярна історія 
д. Грушевського, власне не буде популярною, бо стиль д. Грушевський має 
тяжкий і до популяризації непридатний. А потім іще й те: Ваша історія вже 
готова, друге видання зробити -  це ж уже тільки надбудовувати, а  не закла
дати фундамента і виводити стіни, а д. Грушевський тільки ще буде писати. 
Коли він напише (і як), се ще невідомо. А рисунки? А друк? Та боже мій -  на 
який то все час затягнеться?

Та взагалі навіть смисла немає в  тім, аби складати все в  одні руки. Нехай 
якнайбільше буде у  нас творів, нехай буде конкуренція -  то ж не буде на 
шкоду, а лиш на користь.

...Що з того, що Ді Грушевський хоче писати історію сам і посередньо пропо
нує Вам зняти свою працю? Чи не таким же точно правом могли би Ви зверну
тися до пана Грушевського з  пропозицією: „Не пишіть, пане добродію, історію, 
бо я  вже пишу” 3.

„Ваша історія не побоїться конкуренції, -  заспокоює М. Аркаса 25 липня 
1908 р. Є. Чикаленко -  людина також дуже добре обізнана з видавничою спра
вою, -  бо вона написана дуже, дуже популярно; само собою, що треба виправи
ти дефекти, на які завважила критика” 4.

А ще через місяць (після ознайомлення з рецензіями В. Липинського 
і М. Грушевського): „Може в  книжці Вашій і єсть дрібні помилки проти науки, 
але висловлюватись за неї, як висловився Грушевський, не слід би було, що 
я  йому й скажу, як побачусь.

На всіх нас його рецензія зробила дуже, дуже неприємне враження. Нехай 
Вам се буде моральним удовлетворенієм.

Всі в  один голос кажуть, що Грушевський своєю рецензією принизив себе, 
що ніхто од його не сподівався такої роздратованої, ненаукової критики.

На всякого мудреця досить простоти!
Думаю, що Ви якнайрозумніше зробили б, якби не звернули зовсім уваги на 

сю рецензію, а рецензією Липинського скористувались для другого видання” 5.
І нарешті лист Є. Чикаленка після його зустрічі з  М. Грушевським: „Сими 

днями я висловив свій погляд і панові професорові, я  казав йому, що рецензія 
його не академічна, повна роздратування заінтересованої людини, яка, як 
люди кажуть, розчищає дорогу для своєї книжки.

На се мені професор відповів, що він написав рецензію „по долгу історика”  
і не одзивався про неї, поки вона не розійшлась, щоб не пошкодить виданню, 
а коли люди вбачають в  його рецензії особистий інтерес, то своєї історії він і ви
давати тепер не буде” 6.

Незважаючи на те, що М. Грушевський нібито не збирався видавати свою 
„Ілюстрфвану історію України” , вона вийшла у  світ першим виданням 1911 р.

Наступного року видано книгу, на обкладинці якої значилося: „Історія 
України-Русі з малюнками. Написав Микола Аркас. Друге видання. Краків. 
Накладом Ольги Аркасової. 1912” . Проте це вже не був Аркасів твір. Самого 
автора вже не було в  живих, коли В. Доманицький, перебуваючи на лікуванні
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за кордоном, взявся за  редагування другого видання „Історії України-Русі”  на 
пропозицію дружини М. Аркаса -  Ольги Іванівни. Одночасно з власної іні
ціативи В. Доманицький почав готувати третє повне видання „Кобзаря”  
Т. Г. Шевченка. Добре усвідомлюючи кепський стан свого здоров’я, Домяншп.- 
кий признавався близьким знайомим, що „невеличкий клапоть”  життя, який 
йому зостається, призначає для того, щоб „хоч Аркаса видати та третє видання 
„Кобзаря” . А там вж е...” 1 Своє основне завдання як редактора він розумів 
так: зробити книгу ще більш доступною для найширших народних мас. З  най- 
щирішою повагою він ставився до автора, добре знаючи, що у  Нього „Історія 
України-Русі”  була найулюбленішою дитиною, бо він вваж ав своїм почесним 
обов’язком перед рідним народом показати всім, що було доброго і що злого 
в  його історичному минулому, за що треба той народ любити і як його любити2.

Після смерті Аркаса В. Доманицький сподівався завершити підготовку до 
друку рукопису другого видання з виправленням фактичних неточностей 
і з  необхідними доповненнями. Та, на жаль, тяжко хворий, він здатний був 
працювати вже тільки у  напівсили, здебільшого в  лікарні. Люди, які гілкували
ся ним у  той період, пізніше згадували: „Турбувало його дуже, що недуга 
стоїть йому на заваді й не дає змоги працювати до схочу, що він не матиме змо
ги довести до кінця обов’язків, що взяв на себе перед видавцем „Історії Укра
їни”  і що гоїння йому так коштує багато, а користі нема ніякої” . Свідки справ
ді звитяжної праці прикутого до ліжка Доманицького пізніше розповідали, що 
лежав він „між двома сотнями зденервованих і кашляючих хворих на вели
чезній веранді”  і в  таких жахливих умовах все ж „перейняв цілу книгу з олів
цем в  руках, повписував те, що прислав покійний Аркас, і те, що сам він, До
маницький, вваж ав потрібним додати або змінити” 3.

Та незабаром обставини, за яких працював В. Доманицький, перебуваючи 
водному з лікарняних пансіонатів польського містечка Закопане (поблизу 
Кракова), ще більше ускладнилися, оскільки у  зв ’язку з  різким погіршенням 
здоров’я  внаслідок душевної травми, нанесеної несправедливою рецензією 
М. Грушевського, йому довелося терміново виїхати до французького курорту 
Аркашону. Тут клімат і лікування були кращими, але ж це, по-перше, дуже 
віддалило хворого від рідної України, радощі і горе якої він переживав по
стійно, і, по-друге, дуже утруднився зв ’язок з  Краковом, де мало друкуватися 
друге видання Аркасової книги.

Хворого в  останній стадії туберкульозу найбільше хвилювали сумні вісті 
з  України, де зміцніле внаслідок проведених реформ царське самодержавство 
знову перейшло в  наступ проти сил революції, прогресу і демократії. Посили
лося переслідування україномовної преси, 1910 р. за наказом царських властей 
були закриті українські „просвітянські”  організації.

Саме тоді в  одному із своїх листів Доманицький з розпачем констатує: 
„...нас вже нема: закрито 8 українських і польських товариств. Значить -  до
сить вже! „Побаловались четыре годика -  и гайда в  подвал” 4. А тут ще нові 
знущання царських властей та їх усіляких прислужників (навіть з табору реак
ційних церковників!) над „Кобзарем”  Т. Г. Шевченка. 15 квітня 1910 р. Дома
ницький пише до Києва М. М. Требинській:

„Мабуть Ви чули вже, що вчинили київські попи з „Кобзарем” . Як Ви знає
те, Ситін взявся друкувати третє видання „Кобзаря”  за моєю редакцією. Адеж 
ж бо хтось з прислужливих земляків умістив у  „Киевских известиях” , здаєть
ся, повідомлення про нове видання у  Москві, то київські попи зразу ж настро
чили „донесение”  до московської не то цензури, не то градоначальства, щоб не 
допустили виходу у  Москві „Кобзаря” , бо там богохульні речі є, як  наприклад, 
„Марія” . Очевидно такі клопотання негайно задовольняються. Ситіна закли-
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кали й „попередили” . Ситін тоді у  Петербург, до петербурзьких українців, як 
бути? Ті написали, що на скорочення не згодні. Ситін повернув їм оригінали і на 
тому справа й кінчилася. Моїх 400 крб. ухнули. Слідом за одержанням вісті про 
це я  написав додому кучу „гірких” істин на адресу „вдячного”  духовного 
донощицького стану... Очевидно мій „Аркас”  у Росію тепер хай і не думає 
появлятися. А шкода було б таку працю для самих галичан видавати” 1.

Смерть В. Доманицького в  Аркашоні перервала розпочату ним роботу над 
підготовкою другого видання „Історії України-Русі” . Всі рукописи з редактор
ськими правками так і не повернулися до Кракова, де праця мала друкувати
ся. За підписом М. Грушевського „Літературно-науковий вістник”  опублікував 
некролог про В. Доманицького. Читачів, які лише недавно читали за тим же 
підписом і в  тому ж журналі розгромну рецензію М. Грушевського на Аркасову 
„Історію України-Русі” , звичайно, не здивувало, що у досить докладному не- 
кролозі жодним словом не названа праця, якій стільки сил і здібностей віддав 
редактор. Цього разу М. Грушевський не скупився на схвальні слова, адже кон
курент зійшов зі сцени.

Проте завдяки наполегливості Ольги Іванівни Аркас, яка спочатку послала 
свого довіреного, а потім сама поїхала до Кракова, справу підготовки другого 
видання твору її чоловіка було продовжено. Правда, далеко не так за змістом, 
як передбачали це робити автор і редактор. Довести працю до друку взялися 
корінні галичани Богдан Легкий та Вячеслав Липинський, а також україн
ський емігрант з Харкова Микола Левитський. І хоча у  листуванні з Ольгою 
Іванівною Аркас нові „гуртові” , якщо можна так назвати, редактори запевня
ли, що редакторську роботу стараються вести так, як почав її В. Доманицький, 
текст був перероблений до невпізнання як за формою, так і за змістом.

Перша ж грунтовна рецензія, опублікована в  єдиному на той час на Україні 
в  складі Російської імперії україномовному і українознавчому журналі .Дні
прові хвилі”  звернула увагу читачів на те, що перед ними вже зовсім не твір 
М. Аркаса і В. Доманицького і розкритикувала те, що було названо другим 
виданням „Історії України-Русі” , і за мову, „незвичну для вуха російського 
українця” , і за невиправлені та залишені без відповідних наукових коментарів 
помилки першого видання, і за допущені нові помилки, і за різке погіршення 
ілюстрування (хоча воно критикувалося і в  першому виданні), невідповідне 
історичній дійсності, бо багато цікавих малюнків замінили тепер „якісь наївні 
дитячі малюнки -  вони підійшли б може для дешевенького популярного ви
дання, але дивно бачити їх у  солідній книзі” . І ось загальна критична оцінка, 
дана у  цій рецензії другому виданню книги М. Аркаса разом з розповіддю про її 
важкий шлях до читачів:

„Друге видання дуже популярної серед українського громадянства Історії 
Аркаса вийшло після смерті і автора і редактора (Василя Доманицького) й за
знало стільки усяких незручностей, перешкод і взагалі усяких митарств, як 
рідко яка інша книжка. Після смерті Доманицького рукопис опинився в  чужих 
руках, друкувати довелося за кордоном -  у  Кракові, кінчали видання зовсім 
нові люди. Отже нема чого дивуватися, що друге видання вийшло далеко не 
таким, як  того хотіли автор і редактор, і як того сподівалися наші читальники. 
Зовсім уже не той чепурний вигляд, а що найважніше -  і не тая проста 
популярна мова, яка так припала до вподоби усім і здобула велику по
пулярність книзі. Мову виправляли востаннє галицькі письменники, які не 
вміли або не схотіли рахуватися з мовою, що вже виробилася в  письменстві 
наддніпрянської України” 2.

Не пощастило другому виданню і в  розповсюдженні його серед широких чи
тацьких мас. По-перше, частина тиражу, замовлена Ольгою Іванівною, була
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затримана таможнею на російсько-австрійському кордоні. Вимагалося велике 
мито, із-за відсутності належних коштів, О. І. Аркас могла викупляти тираж 
поступово, окремими частинами. По-друге, вся решта тиражу була вивезена 
з Кракова до Львова, але й там майже не виставлялася у  продаж, бо на той уже 
час і М. Грушевський видав свою „Ілюстровану історію України”  і дуже по
піклувався про S  впровадження в  читацькі маси. Отже, в  основному так і про
лежавши на складі львівської книгарні Наукового товариства ім. Т. Г. Шевчен
ка, основна частина тиражу під час першої світової війни була вивезена зі 
Львова відступаючими звідти російськими військами і по дорозі спалена1.

Автору цих рядків вдалося познайомитися з  примірником другого видання 
„Історії України-Русі”  і переконатися в  тому, що воно має дуже мало спільного 
з „справжнім Аркасом” , яким є лише перше видання названого твору. Хоч 
у  другому виданні дещо розширено фактичний матеріал про побут і культуру 
українського народу, внесено деякі уточнення у  висвітлення історичних подій, 
але висвітлення це подається значною мірою на основі пропольсько-шляхет- 
ської і австрофільсько-галицької орієнтації.

Так, „Вступ”  до другого видання зовсім відмінний за змістом від відпо
відного тексту першого видання, містить шовіністичні положення щодо нібито 
історично обумовлених переваг українського народу над іншими -  і культу
рою, і державністю, і побутом. Відверто утверджується антиісторична думка 
про „безкласовість”  українського народу -  мовляв, 80 або 90 % українцям про
тистоять поміщики, купці, промисловці, урядники -  переважно з  інших націй. 
Націоналістична тенденція проступає і у  визначенні замість Аркасових періо
дів -  „Київського”  і „Галицького”  періоду „Самостійно-державного”  як  нібито 
основи державності лише українського народу.

Якщо в  першому виданні розповідається про три групи слов’ян: західну, 
південну і східну, то в  другому -  фігурують лише „українсько-слов’янські” , 
„українсько-руські” , „русько-українські”  племена і князі, про Святослава гово
риться -  „чистий запорожець на князівському столі” , Володимиру ставиться 
в  заслугу, що він „позбирав yd  українські землі” , опущено легенду про засну
вання Києва, а Київ згадується просто як  „найголовніше місто полян” . З  пе
ріоду XVII ст. у  другому виданні знято окремий ліхтарик про Петра Могилу, 
який заснував Київську академію, а зате при характеристиці діяльності Петра 
Сагайдачного вміщено явно ангиросійську ілюстрацію „Сагайдачний під Моск
вою” , однозначно негативно оцінено возз’єднання України з Роаєю 1654 р. 
Явно упереджено тенденційно зображується політичний і соціально-економіч
ний розвиток українських земель в  кінці XVIII -  на початку XIX ст.: мовляв, 
у той час, як на Наддніпрянській Україні було знесено Запорозьку Січ, Австрія 
у  Галичині та Буковині „зачала заводити добрі порядки” , цісарі дбали „о  доб
ро своїх підданих і хотіли добути селян з  панської неволі” , та й далі -  на 
українських землях під владою Росії саме тоді заведено кріпацтво, коли в  Га
личині воно вже зносилося.

Отже й самий зміст другого і першого видань „Історії України-Pyd” , також 
як і авторство в  обох виданнях, мали дуже мало спільного між собою. Все це 
разом і зумовило наше рішенняробити сьогодні фототипічне видання книги 
М. Аркаса за тим її єдиним справді авторським оригіналом, який випущено 
у  світ у  Петербурзі 1908 р.

Що ж можна сказати позитивного і критичного про книгу М. Аркаса у  наш 
час революційної перебудови, коли так різко зросли і національно-патріотична 
самосвідомість громадян багатонаціональної Країни Рад, і живий інтерес 
найширших народних мас до історичного минулого їх рідної землі? Увагу 
найширших мас читачів сьогодні Аркасова „Історія України-Pyd”  приверне не

1 Наконечный Я . 
Загадочные 
факты  (пись
м о и з іб іева). -  
У краинская 
жизнь. -1 9 1 6 . -  
№  10—11. - 
С. 103-104.

Книга 
М. Аркаса 
сьогодні
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лише самим захоплююче цікавим змістом фактичного матеріалу про події та 
явища давнього і недавнього історичного минулого, а й дуже привабливою -  
простою і водночас образною мовою викладу. Автор не обмежується відомо
стями, зафіксованими у  „сухих”  документальних письмових (рукописних чи 
друкованих) джерелах. Він також залюбки вдається до фольклорного бачення 
історії, знайомить читачів з  різними переказами та легендами, які закарбували
ся в  історичній пам’яті народу, а пізніше записані вченими-народознавцями. 
Привабить читачів і багате ілюстрування Аркаеової книги, хоча і воно не без 
хиб, і в  ньому далеко не все може подобатися кожному. До картографічного 
матеріалу М. Аркаса слід поставитися сугубо критично. Він дуже приблизно 
відображає реальну дійсність щодо територій (та їх природних чи державних 
кордонів) розселення українців, їх предків і сусідів у  різні історичні часи.

Словом, перед нами твір, який відбиває певний рівень розвитку історичної 
думки, певний етап історії історичної науки на Україні. Нинішній читацький 
загал значно освіченіший від свого попередника першого десятиріччя нашого 
XX століття. Отже, сподіваємось сьогодні на критичне освоєння змісту „Історії 
України-Pyd”  М. Аркаса з позиції методології діалектико-матеріалістичного 
розуміння історії. І тут залишається віщою геніально проста настанова незмін
ного Аркасового кумира -  Великого українського Кобзаря Т. Г. Шевченка, 
звернена до всіх поколінь читачів, глибоко зацікавлених всебічним пізнанням 
історичного минулого:

1 Ленін В. L 
Про ж урнал 
„Свобода” / /  

Повне зібр. 
творів. -  

Т . 5 . — 
G  341.

П одивіться лишень добре,
Прочитайте зн ову 
Тую славу. Т а читайте 
Од слова до слова,
Не минайте ані титли,
Ні ж е тії ком и.
Все розберіть...
...Н е дуріте сам і себе,
Учітесь, читайте,
І чуж ом у научайтесь,
Й свого не цурайтесь.

Ц  мертвим, і живим; і ненародженим землякам моїм в  Украйні і не в  Украйні 
моє дружнєє посланіє”  -  1845 р.).

Мабуть доречним буде згадати й ленінські слова про вдумливого читача 
популярної літератури: „Популярний письменник не має на увазі читача, що не 
думає, не хоче, або не вміє думати, -  навпаки, він припускає у нерозвиненому 
читачеві серйозний намір працювати головою і допомагає йому виконувати цю 
серйозну і важку працю, веде його, допомагаючи йому робити перші кроки 
і навчаючи йти далі самостійно” 1.

Вперше знайомлячись з  книгою М. Аркаса, сьогоднішній читач повинен зна
ти, що авторський підхід до пізнання та тлумачення суті історичних подій 
і явищ позначений ідеалістичним світоглядом. Звідси розгляд історичного про
цесу за видатними особами -  позитивними чи негативними. Серед діючих осіб 
Аркаеової книги багато осіб з  правлячих еліт різних часів на Україні -  князів, 
царів, королів. Абсолютну перевагу віддає автор висвітленню політичної історії 
за рахунок соціально-економічної, дещо гіперболізує міжнаціональні конфлікти 
за рахунок недооцінки класових. Авторська періодизація історичного процесу 
на Україні примітизована: побудована не згідно з об’єктивними законами 
внутрішнього соціально-економічного розвитку, які й обумовлюють зміну 
соціально-економічних формацій, а за зовнішніми ознаками завоювання 
і підпорядкування українських земель тій чи іншій державній владі.
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Недостатньо критичний підхід автора до джерел сумнівної вірогідності, 
а також друкарські недогляди -  причина деяких неточностей у датах, іменах, 
трактуваннях. Щ фактичні неточності виправлені у нинішньому перевиданні 
„Історії України-Pyd”  М. Аркаса. Воно фототипічне, тобто відтворено все так, 
як було у першому виданні. Лише в  кількох місцях тексту зроблено з чисто 
морально-етичних міркувань купюри положень явно одіозного характеру, не
критично перенесених автором з джерел, ображаючих людську гідність (на 
деякі з цих положень звертала увагу навіть сучасна М. Аркасу критика; всі 
відповідні купюри в  данному виданні посторінково обумовлені). Щодо 
авторської історичної термінології, то хоча і в  ній рад виразів не відповідає 
нормам сьогоднішньої української літературної мови, але в  даному разі ре- 
дактор-упорядник вваж ав невправі втрутитися в  авторський текст.

Отже незвично для сьогоднішнього читача звучать вживані М. Аркасом тер
міни „жиди”  (замість євреї), „ляхи” (замість поляки). Але ж це історичні тер
міни, які за нормами української народної мови дожовтневого періоду були 
єдинопоширеними і до того ж несли в  собі певний соціальний, а не лише націо
нальний зміст, як правило, стосувалися визискувачів народних мас. В такому 
значенні ці терміни широко вживали і класики української літератури й істо
ріографії -  Т. Г. Шевченко, М. І. Костомаров, І. Я. Франко та ін. В радянських 
виданнях їх творів терміни „жид”  і „лях”  залишаються незмінними. Так само 
ми їх залишаємо і в  данному виданні однієї з  найвизначніших пам’яток україн
ської дожовтневої історіографії -  першої україномовної популярної узагаль
нюючої книги з історії України. Посторінкові ж найнеобхідніші коментарі, які 
виправляють помилкові положення М. Аркаса або уточнюють висвітлення 
і оцінки ним окремих фактів (у тому числі й на основі нових досягнень, від
криттів і наукових розробок у галузі історії України за понад восьмидесяти- 
річний період, що минув з часу видання Аркасового твору) подаються після 
основного тексту.

Родоводи і карти окремою вкладкою вміщено в  кінці книги.

В. Г. Сарбей
доктор історичних наук, 

професор
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Друковалося у П етербурзі, в  друкарні Товариства „О бщ ественная 
П ольза", Б.-П одъяческая 39.

Кліш а до малюнків та  карти виготовлені в  фото-цінкографії С. Проку- 
дін-Горского, у П етербурзі, Б.-П одъяческ., 22.

Обкладинку малював художник М икола Ткаченко, у П етербурзі.



ПЕРЕДМОВА.

Розпочинаючи «Історію України», я не мав на мислі напи
сати науковий твір, — я хотів ясно розповісти землякам 
моїм те, що робилося у нас на Вкраїні од найдавніщих часів 
аж до останніх.

У «Історії» моїй шановний читач не знайде нічого нового, 
викопаного зо дна архівів,—вона складена на основі давно ві
домих і певних джерел і з ’язана в одну історичну цілість; по
ділена вона на періоди, які натурально зазначуе саме життя 
нашого народу. Через такий поділ, на мою думку, легче пам’я
тати поодинокі історичні факти.

Родоводи узято переважно з відомих історичних праць 
професора М. Грушевського, карти—з праць професора М. Гру- 
шевського, І. Попка та Ф. Кондратовича, або зроблено по сьо
гочасних данних. Ілюстрації до цієї книги узято або з ма
люнків відомих художників, або ж  із збірників творів відомих 
письменників, з історичних та ілюстрованих журналів, та ще, 
дякуючи шановному хранителеві музею імени В. Тарно вського 
у Чернигові, А. П. Шелухину, з річей і портретів, що зібрані 
у тому музеї.

Український письменник В. М. Доманицький узяв на себе 
труд виправити і скоректувати цю працю, за що я без краю 
вдячний йому. З свого боку, я доклав усього старання, щоб 
праця ця з ’явилась на світ божий такою, якою повинна бути 
популярна, доступна для кожного, історія свого народу.

М и к о л а  А р к а с .

«— »
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В С Т У П .

Огляд географічний.

Українського народу, що говорить нашою українською 
мовою,— „М алоросів", як звуть в Росії, а в Австрії— „Русинів",— 
налічують: у Росії 25.000,000 та в Австрії 5.000.000, а усього— 
не меньш як 30 000,000.

Земля, де він живе, простягається широким простором від 
річки Донця на сході—до Карпатських гір і У горського Низу на 
заході, і від р. Припеті та р. Десни на півночі— до Дунай
ських гирл і Чорного моря на полудні не лічучи тих закутків, де 
Українці проживають посеред чужої людности. Ця країна ле
жить між 45°— і 53° географичної широти і 38°—і 60°— дов
жини і обнімає' землі в Австрійсько-Угорській державі: усю 
східню Галичину і частину Західньої до річки Дунайця, півні
чну частину Буковини та Угорщини, а в Росії губернії: Волин
ську, з сумежніми південними повітами Люблинської, Седлецької, 
Гродненської і Минської губ., Подольську, Київську, більшу ча
стину Чернигівської, Полтавську, Харьківську, Катериносла
вську, Херсонську і значну частину Бесарабської, Кубанської та 
губерній Чорноморської (Новоросійської) і Ставропольської, 
південно-західню частину Курської, східню Вороніжщину і за- 
хідню Донщину і  північні та східні повіти Таврії.

Крім того, українські оселі є ще у Саратовській, Астрахан
ській, Самарській і Оренбургській губ., в Терській області, в Ак- 
молинській і Семиречинській, в Уссурійському краї і у Добру - 
джі на Дунаї (в Руминії), у Північних Американських З ’єдна
них Ш татах, у штаті Пенсільванії, в Канаді і у Бразілії. 
Такої роскиданої по чужих краях української людности— є не 
меньш, як 27г або й 3 милійони. А усього українського народу 
на всім світі налічується не меньш, як 33 милійони.
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Найголовніші ріки, що течуть по українській землі, такі:
1. К у б а н ь .
2. Д і н  (Танаїс) і приток його з правого боку—Донець.
3. Д н і п р о  (Бористен). Притоки з правого боку: 1 Б е 

резина, 2 Припеть і притоки її з  правого боку— Стир з  Ік- 
вою, Горинь з Случем, і з  лів. боку— Пина і Ясельда, 3 Тетерев, 
4 Ірпень, 5 Рось, б Інгулець; з  лів. б.: 1 Сож, 2 Десна, 3 Тру- 
байло (Трубеж), 4 Сула, 5 Псьол, 6 Ворскла, 7 Орель, 
8 Самара.

4. Б у г  (південний) (Гіпаніс). Притоків з правого боку немає, 
з  лів б. Інгул.

5. Д н і о т е р  (Тірас). Притоки: 1 Серет, 2 Збруч, 3 Смотрич.
6. Д в и н а .  Приток з  прав. б. І  Полотна, з лів. б.: 1 Ула, 

2 Дисна.
7. Н і м а н .  Приток з  лів. б. Ш ара.
8. В и с л а .  Притоки з  прав, б.: 1 Дунаець, 2 Сян з Вис- 

локом, 3 Вепр, 4 Західній Буг; з  лів. б. Пилиця.
9. Д у н а й  (Істер). Притоки з лів. б.: 1 Серет з  Берладом і 

2 Прут з Черемошем.
Ріки ці течуть у Чорне і Балтійське моря і роблять усю 

нашу Україну багатою та родючою стороною.
Де-котрі місцевості в ній та сумежні з  нею ще з давніх-да

вен мали свої окромні назвиська, котрі задержались і досі.
У к р а ї н о ю  звалася здавна, і зветься досі, велика пло

щина, що простяглася по обидва боки Дніпра; по ній течуть 
р.р.: Дністер, Буг, Дніпро, Донець, і сягає вона аж до Чор
ного моря. Край цей найбільш степовий. Колись, за часів козач
чини, частина його по низу Дніпра звалася „Дике Поле", бо вона 
тоді була ніким не оселена, і аж Запорожці почали її засе
ляти, прибравши ці „Запорожські Вольности",— як прозвали 
цей край.— до своїх рук.

Тут і далі на південь до Чорного моря, по степах укра
їнських од Дунаю аж до Волги, дуже довго, аж до кінця 
Х У ІП  століття, блукали кочові орди Татарські, а  попереду їх— 
за  князів українських—ріжні монгольскі племена. Н а північ і 
захід були в давні часи—князівства Чернигівське, Київське та 
Переяславське, а пізніще— Київське воєводство та землі ко
зацьких і слободських полків. Увесь цей край звуть тепер 
звичайно „Малоросія" та „Н бворосія". Головні міста (городи) у 
цьому краї давніще були: Київ над Дніпром, Брацлав над пів
денним Бугом, Чернигів над Десною, Переяслав, Полтава над 
Ворсклою, Білгород (Акерман) на Дністрі, а  пізніще постали: 
Херсон у Дніпровських гирлах, Очаків над Дніпровсько-Буг- 
ським лиманом, Миколаїв над Бугом та Інгулом, Катеринослав 
та Кременчуг над Дніпром, Харьків, Одеса коло Чорного 
моря.
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В о л и н ь — на Волинській височині по-над притоками Стира 
і Горині. Край найбільш лісовий. Головні міста: Луцьк над 
Стиром, Житомир над Тетеревом, Дубно над Іквою, Володи
мир, Кременець і Острог.

П о л і с с я — по рівнині у низу Припеті. Країна дуже баг
ниста і лісова. Головні міста: Брест (Литовський) над Західнім  
Бугом і Пинськ.

П о д і л л я —на височині. Країна горяна, на схід— степова. 
Земля добре родюча, край пишний, багатий деревом; лежить 
над притоками Серету, Збруча, Смотрича, Зах. Бугу і Дністра. 
Головні міста: Камінець-Подільський над Смотричем, Могилев 
над Дністром, Бучач.

Ч е р в о н а  Р у с ь  над притоками Дністра, Сяну, Вепра. 
Буга, Прута, Припеті. Країна схожа на Поділля. Головні міста: 
Сянок над Сяном, Львів над Полтвою, Буск над Бугом, Тере- 
бовля, Галич над Дністром, Бела, Замостья і Холм.

П о к у т т я  над Прутом. Край такий, як і в Червоній Русі. 
Головні міста: Коломия над Прутом і Кути над Черемошем.

Б у к о в и н а  над Серетом, Молдавою і Прутом. Країна 
більш лісова і горяна. Головні міста: Чернівці над Прутом і 
Сучава над Сучавою.

Оце ті найголовніщі землі, де проходило наше історичне 
життя. З  українськими землями межували здавна ще такі землі, 
з котрими життя нашого люду було міцно звязане:

Б і л а  Р у с ь  на горішньому Дніпрі, Двині і Німані. Міс
цина лісова і піскувата. Головні міста: Минськ, Мстислав, Ви
тебск над Двиною, Полоцк над Полотою, Смоленськ і До
рогобуж над Дніпром.

Ч о р н а  Р у с ь  над лівою стороною Німану. Місцина лі
сова і багниста. Головні міста: Новгородок і Слуцьк.

Л и т в а  по Німану до Двини. Вкрита озерами і лісовими 
пущами. Головні міста: Бильна над Вилейкою, Троки, Гродно 
над Німаном і Ковно над Виліею.

Ж м у д ь  над право-бережними притоками Німану. Головні 
міста: Воронье, або Мідники і Ш авлі.

М а л о п о л ь щ а  над Вислою і над притоками її Вепром 
та Вислоком. Займає височину Сандомирську і Люблинську і 
надвислянську низину. Головні міста: Краків над Вислою, Чен- 
стохів над Вартою, Радом і Люблин.

В е л и к о п о л ь щ а  на низині річки Варти. Місцина багни
ста і піскувата. Головні міста: Познань над Вартою, Каліга 
над Просною.

К  у я в а по лівому боці Висли. Край такий, як і у Велико- 
польщі. Головні міста: Берест, Бідгощ над Бердою і Вроц- 
лавок.
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М а з  о в ія  над середньою Вислою. Край багнистий і лісовий. 
Головні міста: Варш ава і Плоцк на Вислі.

Г Г і д л я х і я  ( П і д л я с с я )  над Нарвою і 3. Бугом. Край  
плоський, багнистий і лісовий. Головні міста: Дорогичин над 
Бугом і Більськ.



П Е Р І О Д  П Е Р Ш И Й .

Скифо • Сарматський.

Народ наш Український живе на своїй землі дуже давно. 
Тисячу двісті або триста літ тому назад (літ 600 або 700 після 
того, як Христос народився) жили вже наші люде мало не но 
всій теперішній Україні, як і зараз. Але й раніще, ще літ яких 
за  тисячу перед тим, на наших широких степах по-над Чор
ним морем, по дремучих лісах, по-над річками, жило багато 
на-пів диких племен, і кожне племя таке жило собі окроме.

Щ е до Христового Нарождения, до тих на-пів диких пле 
мен приїздили купці з великих азіатських царств— Персійського 
та Индійського, приїздили торгувати і Финікійці (з  Малої Азії) 
та Греки. Н а своїх кораблях Финікійці допливали аж до на
шого Дніпра, Крима і Дона, сягали часом і до Кавказських 
берегів. Финікійці добралися до наших країв дуже давно,—  
літ, може, тисяч зо три до наших часів,— раніш ще за  Греків, 
і позаводили скрізь по берегах Чорного моря свої контори та 
оселі. За Финікійцями внадились сюди і Греки, і теж саме 
стали робити. Виросли з тих невеличких контор містечка, ба
зари, а з  того— великі торговельні городй.

Дві з половиною тисячі літ тому були вже великі грецькі 
осади по-над річками Дунаєм і Дніпром, в Криму, там де вли
вається в море Дін, на Кавказі та по инших країнах. Найго
ловніші з таких осад були: на Гіпанісі (на Бугові), де тепер село 
Парутино, було велике торговельне місто „Ольвія"; в Криму, по
близу теперішнього Севастополя—Херсонес; на р. Тірасі (Дні
стрі), де тепер Акерман—Тіра; меж Тірасом і Бористеном (Дні
пром) була колонія Одес чи Ордес, трохи на схід од тепері
шньої Одеси; там, де сходиться Чорне море з Азовським, була 
Пантикапея (Керч), а  в гирлах Танаїса (Дона)—Танаїс. І  Оль
вія, і Пантикапея торгували найбільше збіжжям (зерномї, ри-
З  0 — І П і
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бою, шкурами та иншим добром. Особливо багато вивозилося 
звідти збіжжя:, наш край ще дві з половиною тисячі літ тому 
годував своїм хлібом Грецію.

Купуючи усячину в нашій землі, грецькі та финікійські 
купці продавали на-иів диким племенам, що жили поблизу тих 
міст, вино та всячину з своєї роботи: зброю, тканини, срібні 
та глиняні вази (великий посуд) і инше таке.

Ш парко торгували купці і вином. Торговля вином та 
иншим крамом дуже корисна була для Греків, і грецькі купці 
сильно багатіли, а їх городи розросталися. От через цих грець

ких купців і стало
відомо де-що про те, 
які саме народи та 
племена жили дві-три 
тисячі літ тому у 
нашій землі. 3-помеж 
Греків знайшлися ро
зумні і освічені люде, 
що записали опові
дання тих купців. 
Серед тих розумних 
та освічених людей 
найбільшу славу має 
грецький письмен
ник, на призвище— 
Геродот. Він жив 
2350 літ назад, і пи
сання його зберегли
ся аж до наших часів. 
Геродот не тільки 
слухав чужих опові- 
даннів, — він сам 
побував в наших 
краях. Н а кораблі 
він приплив в Оль
вію, на кораблі ж пла
вав вгору Дніпром; 
переїздив він і по 

південних чорноморських степах. Він на свої очи бачив 
тих людей, що жили тоді по чорноморських степах. І хоч там 
жили не однакові племена, дуже не схожі одне на друге, проте 
Греки усіх їх прозвали однаково— С к и ф а м и .

Скиф и. Щ о ж то за люде були— Скифи? Народ Скифський,—як 
оповідає Геродот,— був дужий, одважний і великий числом. 
Його землі простягалися од самого Дунаю аж до Дону,— мало 
не на 1000 верстов, а вгору, на північ, сягали верстов на 700.

ЦАРСЬКИЙ СКИФ.
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Де-котрі з  племен скифських жили з хліборобства та бжільниц- 
тва,— сіяли усяку пашню: жито, овес, ячмінь, просо, сочевицю, 
льон, і жили вони хуторцями та селами. Але більше було таких, 
що не жили на одному місці, а блукали із великими гуртами ху
доби і табунами коней, в яких вони кохалися та вміли добре на 
них їздити верхи. По річках вони ловили рибу. Худобу, коней, 
шкури з них та рибу міняли вони по грецьких колоніях (оса
дах), по берегах Буга, Дністра та Чорного моря; вимінювали 
собі те, що їм було потрібне у їх немудрому хазяйстві.

Усю ту країну, де були оті колонії та жили сусідні народці, 
Греки прозивали „Велика Скуфь", або просто „Скифія". Головна 
орда тих Скифів звалася „Царською" і жила коло Танаїса 
(Дона); на лівому боці Бористена (Дніпра) жили „Скифи-кочов- 
ники"; по обох боках Бористена— „Скифи-хлібороби",— вони 
мали по-над Дніпром свої осади, і „Скифи-орачі", що сіяли 
хліб тільки на продаж, а самі його не вживали. Скифів, що

СКИФИ, НАМАЛЬОВАНІ НА НИКОПОЛЬСЬКІЙ ВАЗІ.

жили по низах Бугу та Дністра, близче до колоній грецьких, 
Геродот прозиває „Каліпідами", себ-то— погречені Скифи. Вони 
сіяли хліб і на продаж, і самі вживали його, садили й горо
дину. Н а північ (так як у теперішній Київщині та Подільщині) 
жило Скифське племя „Н еври“ , а на схід од них, по-над Дні
пром, „Андрофаги" (людоїди), а ще далі за Дніпром та за До
ном— „Мелянхляйни" та „Будини".

Як каже письменник Гіпократ, що жив 50 літ після Геро
дота, Скифи не мали а ні домів, а ні хатів, а на великих 4-х 
і 6-ти колесних возах, впрягши в них дві або й три пари во
лів, робили з повсті халабуду, укриту з усіх боків. У  ній 
жили жінки і діти їх, а  самі вони їхали слідом верхи на ко
нях; становилися табором де-небудь у степу, поки худоба не 
спасе того степу, а тоді рушали далі.

За той довгий час, що жили по наших степах Скифи, ми 
не маємо ніяких писаних документів, і тільки у Греків, А ра
бів та Римлян зрідка знаходимо де-шо про цей довгий період
з*



8

нашої історії, та ще високі могили, що стоять по наших степах, 
свідчать про Скифів.

Скифи почитували бога неба, що звався в них Пацай, бога 
хатнього вогнища, бога війни і бога вогню, але храмів і идо-

КАМЯНА ВАВА.

лів у  них не було, І ТІ 
камяні баби, що стоять 
в степу на могилах,— не 
Скифського начатку.

Скифи славили своїх 
богів крівавими жертва
ми, часом— то й людськи
ми. У  630 р. до Р . X . вони 
пішли походом на велике 
і могутнє у ті часи Ас
сірійське царство; через 
Мідію пройшли вони у 
долину Тігра і бфрата; 
городи піддавалися їм без 
бою і давали дорогий од
ну п. Так вони дійшли до 
бгипту, де царь Псаме- 
тих І  виставив проти них 
велике військо і одку- 
пивсь од них даниною. 
Звідтіля вони повернули 
до Філістімлян, і до 610 р. 
блукали по Месопотамії, 
поки їх не прогнав Ма
лійський царь Кіаксар, і 
вони з багатою здобиччю 
повернули у свої рідні 
степи. У  515 р. до Р . X . 
Дарій І, царь Персій- 
ський, ходив на них по
ходом, але по їх степах 
загубив багато свого вій
ська і, не доказавши сла
ви, повернув до-дому.

Щ е в У  віці перед Х ри
стовим Нарождениям ми 
бачимо могутнє царство 
Скифів, але вже в IV  віці

Сармати. Скифів починає тиснути зі сходу нове племя— С а р м а т  и, і по
малу, до часів Христового Нарождения, Сармати вкрили увесь 
той край, що звався досі Скифіею, а тепер вже почав прозиватися 
Сарматіею. Сармати були люде того ж коріня, що й Скифи,—
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тим-то вони одні з  другими й помішалися, і під назвиськом 
Сарматів—Скиф и пробували собі й далі. Тим-то увесь цей довгий 
період (літ 700—800) найкраще звати Скифо— Сарматським.

З Сарматських племен—найбільші були Язиги та Роксо 
лани (або Білі Алани). Незабаром поруч з „Білими Аланами" 
виступають в І  віці по Р. X . просто Алани, і в І  та ‘ II  в і
ках імя це стає головним для ріжних кочових народів,—так 
само, як таким головним імям попереду були Скифи та Сар- 
мати.

Далі, в тих же таки І  та II  століттях, в наші степи при
мандрувало з півночи, з-над Балтійського моря, німецьке пле
мя— Г о т и  і просиділо в наших краях більш, як дві сотні літ, 
поки в 1Y столітті по Христі не прийшла з Азії турецька орда 
Г у н н і в  і не виперла Готів з чорноморських степів. Т і Гунни 
підбили не тільки наші краї, але пішли далеко на захід в 
@вропу і обнували там нову державу. Та й вона була не дов
говічна, бо в кінці Y  століття вже завалилася.

Щ е сто літ згодом насовується з Азії нова орда—А в а р и ,  
підбиває собі наші краї і розпросторюється до Карпатів та до 
долишнього Дунаю. Оповідаючи про Аварів, або Обрів, най
давніша літопись наша згадує вже про східне с л а в я н с ь к е  
племя Д у л і б і в .  Аварське панування тяглося до YIII віка, і 
коли Аварів не стало, то с л а в .я н ,  прабатьків наших, підби
вають нові кочовники— Х о з а р и .

Так з дуже давніх часів наш край зробився великим шляхом 
для усяких народів, що переходили з А зії на Захід у Європу. 
Усі ці Сармати, Алани, Готи, Гунни, та инші—усі вони перебу
вали де-який час з своїми ордами на степах, поки не осілися 
по той бік Карпатів по всій Західній Європі. Коли прийшли і 
запанували над Славянами Хозари, вони вже застали Славян 
на тих місцях, де їх знає й наша початкова літопись.

В  той час, як оті згадані народи проживали в степах над Чор 
ним морем, народи славянського коріня, а між ними й наші 
предки, сиділи - дальше од моря, в краю лісовому та в тому 
середньому, що між лісом і степами. Намножуючись з  часом, 
вони посувалися все далі на полудень. Степові народи з часом 
ставали все слабіщі, ставало їх меньше, а далі й зовсім пороз
гонили їх нові орди гуннського та угорського коріня (Гунни, 
Авари, Болгари, Угри), що почали сунути в чорноморські степи 
з Азії після Христового Нарождения. Ті орди не оставалися 
довго жити в наших степах, а йшли далі в Дунайські краї, 
зганяючи з наших степів инші народи, що сиділи там попереду. 
Стали степи мало-що не порожні, а як коли, то й справді були 
порожні, і тоді почали наші люде осідати тут, і так розсілися 
мало не по всій нашій Україні, аж до моря Чорного, А зов
ського і до Дунаю.



Славяне. Щ е за часів Готів грецькі письменники згадують про 
племя— С л а в я н .  Вчений письменник ІПейноха каже що при- 
звище „Славяне" сталося од латинського слова sclave,— тоб-то 
„раб", „невольник". А  звалися вЬни так через те, що Нормани, 
або Варяги, котрі жили на півночі, на Скандинавському пів
острові, ідучи Дніпром у Византію, часто нападали на побе- 
режніх славянських жителів, забірали їх у неволю і за  велику 
ціну продавали у Царьгороді (Константинополі). Славян і в 
Греції і в Римі дорого цінували, бо то були люде здорові, тру
дящі і смирні.

Усе славянське племя поділяється тепер на три великі 
групи (частини). Хоч вони й зрідні одні другим, але з давніх—  
давен почали кожна своє осібне життя і через те мають кожна 
й свою осібну історію. Групи ці такі:

І. З а х і д н і  с л а в я н е .  До їх належать: Балтійські і По
лабські славяне, Поляки, Чехи, Морави, Словаки, Хорвати і 
Хорутане. Балтійські і Полабські славяне, Хорутане, Хорвати  
та Словаки давніще ділилися на дрібні самостійні племена, або 
роди, що ворогували по-меж себе, а через те Німці рано за 
брали їх під свою державу і накинули їм свою католицьку 
віру. Поляки ж заснували свою власну велику державу, з  сто
лицею Краковом, і держава їх простояла мало не 1000 літ 
Чехи та Морави теж заснували осібну державу що звалася 
Велико-Моравською, із головним городом Велєградом. У  862 
році Велико-Моравський князь Ростіслав, Чешський—Свято- 
полк та Паннонський— Коцел звернулися до Византійського ім
ператора Михаїла і прохали його, щоб він прислав до них та
ких людей, котрі б переклали їм святі книжки на їхню мову, 
бо вони вже тоді були христіяне грецького обряду. Тоді з  Ви- 
зантії прислано було їм двох братів, Кирила та Мефодія. Вони 
написали Славянську азбуку, що стала зватись „Кирилицею", 
та переклали на славянську мову Святе Письмо; по цих книж
ках і досі правлять службу по наших та де-яких инших сла
вянських Церквах. Мефодій зробився єпископом в Чехії, де й 
зостався у Велеграді аж до смерті у 885 р ., а Кирило помер 
у Римі у 869 році.

У  905 р. монгольське племя Угри або Мадяре з Азії, 
пройшовши нашими степами і побувавши під Київом, прийшли 
у Велико-Моравське царство, поруйнували городи, побили ба
гато народу і осіли на полудень од Моравів у Угорській до
лині, де заснували Велико-Угорську (Венгерську) державу. Т а
ким побитом, вони одрізали Поляків і Чехів од Византії. А  
цим покористувалася латинська церква, і скоро з православних 
народів цих стали обидва князівства: польське і чешсько-мо- 
равське— католицькими; державці їхні, замість князів, стали зва
тися королями.

—  10 —
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2. Друга група— полудневих Славян,—складається із двох 
народів: Сербів і Болгаріє, котрих грецький імператор Михаїл 
у 858 р. охрестив у православну віру, а славянське письмен
ство серед них завів святий Кирило. Це були тоді великі пле
мена між славянами; мали своїх князів і до кінця оставалися 
рід впливом Византії, через що й досі зосталися православними.

8. Третю групу—східніх славян—літописець Нестор, що 
жив і писав свою літопись на початку X I  століття, за  князювання 
у Київі Святополка, поділяє на ріжні племена; звалися вони 
так: ті, що жили по полях над Дніпром—звалися П о л я н е ;  
по лісах по-над річкою Припетью—Д е р е в  л я  не, або Д р е 
в л я н е ;  на Волині жили Д у л і б и ;  у Чернигівщині по-над 
р. Десною— С і в е р я н е ;  по-над р. Сулою— С у л и ч і ;  по-над 
Дністром—Т і в е р ц і ;  по-над р. Західнім Бугом—Б у ж а н е :  
коло Чорного моря—У г л и ч і ;  у Галичині—X о р в а т и  і Л у 
ч а  не; по-над р. Березиною і р. Припетью у Пинській дра
говині і болотах— жили Д р е г о в и ч і ;  над рікою Двиною і 
р. Полотою жили— П о л о  ч а н е  і К р и в и ч і ;  на р. Сожі і р. Оці 
жили Р а д и м и ч і  і В я т и ч  і; якимсь побитом частина Полян 
забралася аж на озеро Ильмень, збудували там город Новгород 
і жили осібно од инших славян серед Чудського народу, що 
заселяв той північний край. Н а схід сонця од Славян, степи 
між Дніпром та Каспійським морем, заселяли якийсь час ко
чові народи, що звалися Хозари, Печеніги, Половці, Торки, 
Берендії.'то що. Народи ці не мали осель, любили війну і часто 
заходили до Славян, грабували, убивали їх і робили їм велику 
шкоду. По річці Волзі і Камі жили Камські Болгаре, а на 
кавказськім березі Азовського моря частина цього племя зва
лася Чорні Болгаре.

Найдавніщі городи у славян були: Київ—у  Полян, Любеч і Г о р о д и .  
Чернигів—у Сіверян, Полоцк— у Полочан, Смоленськ— у Криви
чів, Коростень— у Древлян, Новгород на оз. Ильмені і Луцьк—  
у Дулібів.

Про Київ літописець переказує ось яку легенду (байку).
Були ніби-то три брати: Кий, Щ ек і Хорів і сестра в них Ли- 
бедь; збудували вони город на Дніпрянських горах і назвали 
його на імя старшого брата свого— Київом, де й жили до смерти, 
а сестра їх Либедь осіла недалеко на південному заході од 
К иїва—на невеличкій річці, що й досі зветься на її імя—Ли
бедь. Кий, збудувавши город, ходив із своїми братами у Царь- 
град, де византійський імператор приймав і вітав їх дуже при
язно. Вертаючись звідтіль, він на Дунаї збудував ще один го
род, і місце це, де той город колись стояв, і досі зветься: Го
родище Київець.

Само собою, що це так тільки з  давніх-давен у народі опо
відалося, а коли саме і як Київ засновано—не знати. Певно
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тільки одно: як показують викопані речі у Київі—люде тут 
жили вже кілька тисяч літ тому.

Побит.  Славяне були люде смирні, тихі і роботящі, у походах вино- 
сливі, у боях сміливі і міцні. Особливо вражала сучасних чужин
ців їх привітливість, свободолюбність та самостійність їх жінок. 
Бранців або невольників своїх вони не дуже силували до ро
боти і через кільки часу або пускали на волю, або приймали 
до своїх громад, як вільних людей. Славяне любили музики,

співи і танці, були народ веселий 
і,— що дуже вражало чужинців, 
напр. Арабів, котрі з  ними торгу
вали,— дуже любили вино і пили 
його і в-день і в-ночі. Жили 
вони — кожен рід осібно, не гу
стими хуторами, бо простору було 
доволі. Хоча в них і були князі, 
котрих грецькі та арабські пись
менники прозивають „каганами", 
але вони були тільки началь
ники дружин (військових ватаг), 
а усі діла і усяку справу рішали 
і робили місцьові в і ч а ,  або ра
ди. Н а ці ради сходилися тільки 
старі люде, — вони усим і вер
ховодили і усьому давали поря
док. Люде тоді займалися потрохи 
хліборобством, бжільництвом, ви
кохували худобу, а найбільш жили 

. з охоти, ловецтва та рибальства, 
бо всякої дичини по лісах та 
степах була страшенна сила, а 
рибу, по ріках та озерах, навіть 
можна було, кажуть, руками бра
ти. Земля довго була неділена, .і 
хазяювали тоді спільно великими 
семьями: сини не ділилися, жили

КАМЯНИЙ идол світовида. а ™Р?ДкУвав господарством
хтось з найстарших або меткі-
щих.

Віра. Славяне вірували, що усим світом правлять багато богів;
усякі сили природні почитували вони, як якогось бога.

Чи почитували їх  усі Славяне, чи може тільки одні По
ляне, про це ми докладно не знаємо. Бог грому і блискавки 
був у них найстарший бог і звався Перун—його велика д е
ревина постать із срібною головою і золотими вусами стояла 
на горі у Київі; Бог сонця і світла звався Даж-бог; Бог неба —
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Сварог; Бог вогню—Хоре; Бог, що обороняє худобу од уся
кого лиха, звався Волос; Бог вітру— Стрі-Бог; Бог весни— 
Ярило; богиня смерти—Марена; богиня любови і щастя, весни 
і краси—Ладо. Окрім цих старших богів були меньїпі. Так Сла
вяне вірували, що у воді живуть русалки, у полі— мавки і по- 
льовики, у лісі—лісовики, або полісуни; у хатах—домовики чи 
Чури або Щури; у болотах— дідьки.

Славяне вірували у життя на тім світі,—говорили, що до
мовик або Щ ур— це душа покійника, котрий приходить з того 
світа.

Святкували Славяне середину зіми, найкороччий день, що 
звався Корочун, а свято те звалося Колядою; як прийде весна,

ВЕСНЯНКА У СЛАВЯН.

співали веснянки і славили Ярила та Ладу; серед літа святку
вали Русальчин тиждень, і найбільший день літом звався К у
пайло.

Храмів або церков та жерців, себ-то служителів тим богам, 
у Славян не було,—у ті часи люде становили жертвовники 
цим богам по лісах; коло тих жертвовників збіралися і молилися, 
а хто хотів, приносив тим богам жертви, а за-для того різали на 
жертвовниках усяку худобу. Чи бували й людські жертви—на
певне не знаємо. Мертвих або закопували в землю, або палили 
на великому вогнищі і попіл збірали у глечики, і ті глечики 
становили на стовпах, на роздоріжжі. Значних покійників хо-
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вали дуже пишно; з  ними живцем закопували у яму, або палили 
на високому вогнищі, їх жінок, слуг і коней, ставили страву й 
усячину для потреби умерлих на тім світі; покійника вбірали у 
найкраще убрання. Після того як поховають покійника, на мо
гилі його справляли тризну,— це те, що тепер зветься поминки, 
або „проводи": пили, їли, співали пісень, потім танцювали і 
боролись.

Шлюб у давніх Славян робився так: парубок, або й жона
тий чоловік (бо у них було й по багато жінок), сплачував 
родичам дівчини, котру хотів взяти собі за жінку, віно—себ-

СЛАВЯНЕ ПАЛЯТЬ ВМЕРЛОГО КНЯЗЯ.

то обдаровував їх подарунками; часом він сплачував родові 
молодої викуп, а часом, умовившись із своєю любкою, умикав її, 
себ-то силомиць. або крадькома, завозив до себе. Найбільше 
це робилося у Древлян, Радимичів, Вятичів та инших не та
ких культурних народів, як Поляне.

Зносини Поляне були найбільш розвинуте племя по-меж Славян
славян з Руських. Щ е при кінці V III віку по Р . X . звали їх Греки „Ру- 
греками. сами« 5 як оповідають про те грецькі та арабські письменники. 

Це була здавна вже добре впорядкована Славянська держава, 
і ця організація (упорядкування) сталася не за одного кня-
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зя, а ціла низка князів київських працювало над тим; на жаль, 
наймення тих перших князів київських до нас не дійшли. А  
що у Полян були князі, котрі в IX  столітті ходили далекими 
походами і зміцнили силу Київа, столиці Полян, то про те 
свідчать Византійські літописи, а через те князівсько-дружин- 
ний устрій у Полян треба покласти найближче— на початок 
У Ш  віку.

Часті зносини Полян з Греками давали їм багато способу 
за-для їх культурного розвитку. Грецькі купці та инші чу
жинці і виходці часто бували по їх землях, скуповуючи шкури, 
мед, віск, коней, худобу і таке инше, а од Греків вони мали 
усяку тканину, вино, садовину і городину, усякі метали. Через 
те треба думати, що христіянство теж здавна зайшло було у ці 
краї і ширилося воно по-меж Полянами по-волі. Поганці (язич
ники) байдуже ставилися до нової віри—найбільш через те, що 
у Славян, як казано вже попереду, не було осібного стану 
жерців, котрі б тремтіли за своє животіння, а  через те усима 
силами держали б народ у старій вірі та виступали б проти 
нової: таке ми бачимо у Римі, Греції, а  пізніще й у наших 
народів. От через те-то христіянство по-волі й спокійно шири
лося по-меж Полянами.

Н а цьому ми й кончаемо перший період нашої історії, що 
тягнеться багато віків од невідомих нам часів аж до того, коли 
виступає вже міцна київська держава з своїми князями. Літо- 
пись цей початок київської держави кладе на рік 862, але шо 
воно певно так— покладатися не можна, бо про ті найдавніщі 
часи нашої історії ми мамо дуже мало звісток і в наших лі
тописах, і у чужих письменників.



К и ї в с ь к и й .

(з половини IX  століття—до року 1170).

Як вже згадувалося попереду, усі Славяне були народ 
смирний і не войовничий,— через те саме сусідні народи часто 
кривдили їх, накладали на них податки, а вони не одмовляю- 
чись платили. Так, Хозари брали дань із Полян, а північні 
Славяне, як Кривичі, Сіверяне та инші, з  давніх-давен платили 
дань Варягам.

Варяги на Варяги, виходці з  півночі, з  Скандинавії, часто проходили 
Русі, землями Славян і Дніпром, великими й маленькими ватагами, 

у Византію, де або торгували, або ставали до Греків у військо, 
бо були вони народ дужий, виносливий і войовничий. Літопи
сець оповідає, ніби-то у 862 році один з таких ватажків, на 
імя Рюрік, із братами своїми Синеусом та Трувором і з  своєю 
величенькою дружиною (товариством) осіли у Новгороді і на
ложили на тубольців подать,— начеб-то за те, що вони будуть 
обороняти їх од ворогів-сусідів. Ці варяжські виходці почали 
собою довгу низку українсько-руських князів.

Ця легенда, як і легенда про Аскольда та Діра, не дуже 
певна і, чи руські князі були справді з  Варягів, чи вони—  
нащадки давнішніх тубольських, славя нських князів, як от 
Кий та инші, про котрих згадується у чужих письменників,— 
так ми й досі не знаємо.

У  дружині Рюрика,— оповідає літописець, —  окрім його 
братів, були ще меньші ватажки — Аскольд та Дір. Вони не схо
тіли остатися у  Новгороді і пішли Дніпром униз аж у Визан
тію, щоб там або стати до війська грецького, або пошукати 
собі иншої, кращої долі. Пливучи Дніпром, побачили вони на 
крутім березі його великий город. Вони спитали людей, що це 
за  будівлі. їм одказали, що це город Київ, ще з давніх часів 
збудований Києм, і що належить він до Славянського народу

П Е Р О І Д  Д Р У Г И Й .
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Полян, котрі тепер платять дань Хозарам. Аскольд і Дір при- 
совітували їм не платити теї дані Хозарам і, щоб оборонити 
город од них, зосталися там із своєю дружиною, збіраючи 
дань з Полян за  ту оборону. Таким побитом вони зробилися 
першими князями в нашій Україні.

Так каже літопись, але по теперішніх розвідках устано
влено, що Аскольд та Дір справді князювали, але не разом:
Аскольд десь між В60— 867 роками, а Д ір—аж при кінці 880-тих 
років. Можна навіть гадати, що вони були не Варяги, а, може, 
потомки тубольських полянських князів: е звістки, що Аскольд 
уже був христіянин.

У 860 році київський князь (може бути, що то був А с
кольд) із своєю дружиною, набравши війська з Полян на 200 
човнів, пішов походом на Царьград, де тоді був імператором 
Михаїл. „На човнах були варвари, що тримали у руках мечі, 
грозилися на город і кричали. Ц і варвари-Роси були хоро
шого зросту, русяві і з сірими очима. Значніші між ними го
лили бороди і носили довгі вуси; на головах, з  довгими осе
ледцями (чубами) і підголеною чуприною, носили гостроверхі 
шапки; поверх кольчуги були одягнені білі киреї, що защіпа
лися прищіпкою на правому плечі. Узброені вони були соки
рами, сагайдаками, списами та з обох боків гострими мечами, 
а щити в них були довгі та внизу вузькі".

Так описують Греки те військо, що прийшло до них.
Облягли вони город і спершу таки добре покористувалися, але 
знялася буря, багато човнів потопила і розкидала, і багато тоді 
з  того походу не вернулося до-дому.

Тим часом у Новгороді,— оповідає літописець,— через два О л е г ,  
роки, як прийшов туди Рюрик, повмирали його брати Сінеус 
та Трувор, і він сам став княжити там. У 879 році він помер, 
а після його зостався маленький син його Ігорь,— через це пра
вити Новгородом почала новгородська громада і старші дру
жинники («бояре»). Вони постановили князем, поки підросте 
Ігорь, Рюрикового родича Олега, котрий дуже любив війну і з  
першого ж таки року свого князювання розпочав свої войо
вничі походи: у Кривичів узяв він їх город Смоленськ і при
силував їх платити данину, а там пішов Дніпром, звоював Лю- 
беч у Сіверян і подавсь на Київ. Тут він у 880 році обман- 
ством викликав до своїх човнів Аскольда і Діра, прикинутись  
купцем і, як вони повірили і прийшли подивитися на його 
крам, він схопив і повбивав їх. Тоді сам пішов у Київ, де й 
став князювати, зробивши його столицею своєї держави.

Так оповідає літописець, Тим часом з инших джерел істо
ричних виявляється, що Олег не був ні опікуном, ні воєводою 
Ігоря, але був такий самий князь київський, як і Ігорь. Чи був 
він йому родич, і який саме, теж не знати, бдина певна зві-

2



1 8  —

стка про нього— це умова Русі з Греками року 911, на якій під
писаний Олег, „великий князь руський". А  що Олег ступив на 
князівство після князя Діра, котрий, мабуть, жив ще в кінці 
880-тих років, то й початок князювання Олегового треба по
сунути на той час.

Аскольд похований у Київі над Дніпром, де тепер стоїть 
церква святого Миколи на Печерську, а Дір коло теперішнього 
Софійського собору, за церквою св. Ирини.

Так легко все те, про що росказуе літописець, могло ста
тися через те, що тоді, та ще й довго після того (та так воно 
й досі), люде жили зовсім иншим од князів і його військової

УБИВСТВО АСКОЛЬДА І ДІРА.

дружини життям і тільки сплачували їм свої податки. Тим-то 
їм і байдуже було про те, хто сидів за  князя і брав ті пода
тки; в усіх тих походах і перемінах головну силу мала дру
жина, а люде тільки одбували їх своїми боками і терпіли од 
усяких князівських сварок більш, ніж хто.

Усівшись в  Київі, Олег звідси підгорнув під свою руку і 
Тиверців і Угличів. Таким побитом, за його князювання і під 
його державою, склалося велике князівство, до котрого належали 
землі: Полян, Сіверян, Радимичів, Древлян, Угличів.

Заспокоївшись трохи після походів на сусідів, Олег за 
думав піти на Византію (літописець кладе цю подію на рік
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907). Скрізь по Славянських землях, підлеглих йому, набрав він 
велике військо, посадив його на 2.000 човнів і Дніпром та Чор
ним морем поплив до Царьграда; розбив Греків і скрізь навкруги, 
по селах і городах, спустошив усе та спалив, побив багато на
роду і обгорнув город з усіх боків. Тоді царі грецькі Леон і 
Олександер, бачу чи таке лихо, послали до його своїх послів і 
замирилися з ним. Олег узяв великий викуп, забрав чимало добра 
і, на знак того, що він поборов Византію, на головних воротах 
Царьграду, як оповідають, прибив свій щит. Після походу того 
повернувся він до-дому, і от що росказуе легенда про його смерть.

Бажаючи знати, коли прийде його смерть, він покликав до

АСКОЛЬДОВА МОГИЛА.

себе кудесників (знахурів) і волхвів, і один з них одповів йому: 
„Великий ти, княже, вояка; завжди ти— під стрілами ворожими, 
та не у чесному бою спіткає тебе смерть твоя,— не од ворога лю
того, не од болісті лихої, і не од старості скінчиш ти дні свої, 
а  од любого коня свого". Замислився Олег, оддав свого коня 
джурам і звелів поставити його у станю, де до смерти по- 
коїти і кохати його та годувати найкращим зерном.

Минуло скільки років, і Олег, вертаючись з походу до-дому, 
згадав про коня свого і заїхав до стані, де той кінь стояв; спи
тав він про нього слуги свої, що приставлені були до коня 
того, а слуги одказали йому, що кінь його любий давно про-

*
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пав, і голий кістяк його давно миють дощі і сушать вітри у 
степу на могилі.

Пішов Олег подивитися на місце те, наступив на череп но
гою і промовив: „Збрехав-еси мені, старий кудесниче! Ото й од 
тебе, мій любий коню, тільки голий череп зостався, а я й 
досі живу". Тільки він проказав це, як з мізковні тіеі вилізла 
невеличка гадюка, обвилася круг ноги княжої і вкусила його. 
Від того, каже легенда, й помер Олег.

Яка б там не була смерть його, та ми знаємо, що він по
мер десь у 912—915 роках і похований у Київі. З  на
казу його потомка Ярослава, кістки його вийнято з могили, 
охрещено і в-друге поховано під Десятинною церквою.

І г о р ь. Після Олега став князем київським Ігорь, що взяв собі за  
жінку Ольгу з города Пскова.

Ось як легенда росказуе про це. Був якось Ігорь на полю
ванні у Псковщині. Трапилось йому переїхати річку: перево
зила його через неї на човні проста селянка-дівчина Ольга і 
так впала йому в око, що він почав жартувати з нею; вона 
так мудро одказувала йому і так йому вподобалася, що він 
узяв її з собою до Київа, де й одружився із нею.

Ступивши на князівство, захотів він спробувати на війні 
щастя; зібрав велику дружину і пішов на Царьград, щоб по
користуватися там так, як і Олег. Але на цей раз Греки по
палили їх човни якимсь вогнем, кидаючи його на них з берега 
(здається, це був звичайний порох, котрий тоді ще не був в і
домий нікому); дружина Ігорева перелякалася того дива, і Ігорь 
як пішов, так і вернувся до-дому з  порожніми руками, позбувшися 
кораблів та трохи війська. Т а йому дуже хотілося покористу
ватися у Греків, і от він,— оповідає літописець,— набрав ще 
більше війська і послав одну половину його морем, а сам із 
другою пішов через Дунай. Болгари, що жили по-над Дунаєм, 
дали про те звістку у Царьград. Імператор Роман, почувши 
цю новину і не маючи сили на той час, щоб оборонитися та 
одігнати Русів, котрі дуже руйнували край і були б наро
били великого лиха, поспішивсь вислати до Ігоря послів, зо
лото і срібло і скласти з ним згоду; а щоб затвердити її, то 
послав з Ігоревим військом своїх послів аж у Київ. Там князь 
і дружина, бувши поганами (язичниками), присягали на горі на 
вогнищі Перуна, а ті дружинники і кияне, що були христія- 
нами (тоді вже багато було христіян між Полянами), прися
гали у соборній церкві св. Ілії (ця церква тоді давно вже була 
збудована у Київі на Подолі; а через те, що вона й тоді вже 
звалася -соборною, можна думати, що в Київі були вже й инші 
церкви).

Так росказуе літописець, а, на-правду, походи Ігоря на Ви- 
зантію не були такі щасливі, і це добре знати з  нової торго-
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вельної умови його з  Греками в році 944,— не такої вже ко
рисної для Руси, як Олегова умова.

Зате багато щасливіший поход Ігоря був в році. 943—944 
на Каспійське море.

Русь, з великими силами, притягаючи по дорозі охочих 
до здобичі, дійшла суходолом аж до Дербенту; звідси на ко
раблях по річці Курі добралися до великого та багатого города 
Бердаї, звоювали його і просиділи там аж пів-року. Набравши 
великої здобичи в сусідніх землях, вони повернулися до-дому.

Кінець Ігоря був дуже сумний, і стався він ось як. Древ
ляне, підлеглі київському князеви, перестали висилати йому 
подать і полюдне, через що Ігорь послав до них свого бо-

КНЯГИНЯ ОЛЬГА ВИРЯЖА КНЯЗЯ ІГОРЯ У ПОХОД НА ДРЕВЛЯН.

ярина Овенельда з дружиною, щоб він присилував їх платити ту 
данину. Але Свенельд, збіраючи полюдне, зоставляв його собі, 
а князеві нічого не присилав. Так велося воно кільки років. І  
от Ігоря підмовило його товариство-дружина,—він знявся і пішов 
походом на Древлян. Дружина почала грабувати немилосердно 
їх  села і міста, пускала їх з вогнем, багато народу убивала. 
Дуже розлютувалися Древляне, бо з них,' як вони казали, дерли 
дві шкури: Свенельд хоч і оставляв собі полюдне, але збірав 
його за-для князя, а тепер сам князь бере його для себе вдруге. 
Одностайне повстали вони, до голови побили дружину Ігореву, 
котра на той час розбилася на дрібні ватаги та грабувала по
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селах, де що можна було, самого князя узяли, нагнули дві високі 
сосни верхами до-долу, привязали князя однією ногою до одної, 
а другою до другої і пустили ті сосни. Сосни порснули вгору 
і розірвали князя на двоє. Там, недалеко города Коростеня й 
поховали його. Так сумно скінчилося його князювання.

По смерті Ігоря зостався маленький син Святослав, через 
що князювати почала жінка Ігорева Ольга. Перш над усе вона 
повзялася на Древлян і ще дужче їх приборкала. Літописець 
оповідає про це так, як воно дійшло до нього з народніх уст. 
Оповідає він, що Ольга ніби-то схотіла помститися за  смерть 
чоловіка свого Ігоря, і на те випав як раз дуже підхожий слу
чай. Древляне, убивши Ігоря, задумали для того, щоб одвернути 
од себе помсту Ольги, одружити її з  князем своїм Малом. Щ об

посватати Ольгу, вони послали 
у Київ на човнах послів своїх. 
Як ті приїхали, і Ольга дозна
лася, чого вони бажають, то 
переказала їм через своїх лю
дей, щоб вони, за-для більшої 
пихи, звеліли нести себе до неї 
у тому самому човні, що при
їхали; а сама тим часом у 
своєму дворі загадала викопа
ти глибоку яму. Н а другий день 
прийшли до послів Ольгини 
слуги кликати їх до княгині, 
а вони одказали тим слугам: 
„не хочемо ми ні кіньми їхати, 
ні пішки йти, а несіть нас у 
човні". Т ак і зробили— підняли 
той човен і понесли їх, а  вони, 
сидячи у йому, дуже пишалися. 
Як принесли їх у двір, де до
жидалася їх Ольга, то зараз, з  

її наказу, укинули той човен із послами у яму і живими закопали.
Т а не вдовольнилася Ольга цією помстою,— мало було їй 

цього,— і вона послала сказати Древлянам, щоб вони, коли 
хочуть, щоб вона була жінкою їх князя, прислали у Київ своїх 
найзначніщих людей сватати її. Древляне послали зараз своїх 
сватів, і як вони прийшли до Київа і хотіли бачити княгиню, 
то Ольга сказала, що не допустить їх на свої очі немитими, і 
звеліла витопити лазню (баню), куди й пішли посли паритись. 
Як усі' вони зайшли у тую лазню, двері зачинили, підпалили 
її з  усіх боків, і всі вони живцем в ній згоріли.

Тоді Ольга пішла з дружиною своєю до Древлян, щоб на 
могилі Ігоря справити тризну. Поскликала на ту тризну багато

КНЯГИНЯ ОЛЬГА.
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Древлян, понапоювала їх добре, і коли вони усі попилися, тоді 
звеліла своїм воякам— дружині повбивати їх. Більш пяти тисяч 
чоловіка було вбито на могилі Ігоря.

Н а другий год прийшла Ольга з своєю дружиною до 
Древлян, і на цей раз узяла з  собою малого свого сина Свято
слава,— звоювала кільки древлянських городів і обступила війсь
ком їх город Коростень. Древляне перелякалися і зачинилися 
у городі. Тоді Ольга послала до них послів, котрі сказали їм: 
„Княгиня каже: буде вже з мене тієї помсти за  чоловіка, мого 
Ігоря; тепер я звоювала усю Древлянську землю і наложила 
на неї дань. Так само хочу зробити і з  вами. Пришліть мені

ПОМСТА КНЯГИНІ ОЛЬГИ ЗА СМЕРТЬ ІГОРЯ.

тільки від кожної хати по три голуби і по три горобці, то я й 
піду". Коростенці дуже зраділи, що таку невелику дань нало
жила на них княгиня, і зараз позносили усе киянам до табору, а  
Ольга звеліла до ноги кожному голубові і кожному гороб
цеві привьязати поганчірцї, а у-вечері підпалити і пустити на 
волю. Так і зробили: підпалили ті ганчірки, привьязані до ніг, 
і попускали голубів і горобців на волю. Вони знялися і з а 
раз таки полетіли у город по своїх гніздах, а горобці по-під 
свої стріхи, і город враз запалав страшенним вогнем. Кинулися 
бідні городяне з города у поле, а кияне— на них; багато їх  
повбивали і багато позабірали у неволю.
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Помстившись так над Древлянами, Ольга пішла далі на 
північ. Була у Кривичів і в Новгороді, зібрала і там данину і 
встановила свої порядки. Вона, як добра хазяйка, скрізь по 
звойованих землях позаводила і добрі порядки, а тоді, схотівши 
побачити Царьград, зібрала ближчих до себе людей і на, човнах, 
Дніпром та морем, поїхала у Византію. Там тоді царював Кон
стантин Багрянородний. Вона йому дуже припала до вподоби 
за  свою вроду і розум, і він хотів одружитися з нею, кажучи, 
що їй краще б пристало царювати у великому царстві,— от та
кому, як була тоді Византія,—ніж жити дома, серед дикого на
роду. Ользі Константин був не до мислі і вона рада б була 
як-небудь одчепитись од його, а через те сказала йому: „Охре
сти мене,— будь мені хрещеним батьком, а то не гаразд тобі 
мати жінку поганської віри". Ц арь дуже зрадів, і незабаром 
патріарх константинопольський охрестив її, і дали ій імя 
Олена. Тоді царь знов почав прохати її, щоб вона йшла за  
нього, але Ольга одмовила йому: „Я  б і рада була, царю, та 
сам ти гаразд знаєш, що христіянська віра не позволяв батькові 
брати собі дочку за  жінку, а тепер ти ж мені став хрещеним 
батьком, а я тобі донькою".— „ Перемудрила ти мене, Ольго",—  
промовив царь і, подававЩи подарунки грішми їй і усім, хто 
був з нею, пустив їх до-дому. Було це у 957 році.

Так каже київська літопись, але, як ми певне знаємо із 
византійських джерел, імператор Константин був жонатий; до- 
того, Ольга тоді була вже зовсім стара; крім того, про охрещення 
Ольги у Царьграді не каже нам нічого й византійська історія, 
тоді як вона найдрібніще описує про те, як приймали кня
гиню Ольгу у Царьграді. Через все це треба покласти, що Ольга 
їздила у Царьград ще нехрещена, а охрестилася вона тоді, як 
повернулась звідти до Київа, без усякої пишноти. І сталося це 
не нізніще як у 958 р., бо у німецьких джерелах згадується, 
що у 959 році до короля Римського Оттона Першого прибули 
посли од королеви Р усі— Олени; а це, як ми знаємо, хри- 
стіянське імя Ольги.

Кращого вітання сподівалася Ольга у Царьграді, і її дуже 
вразило те, що її довго продержали у Суді (византійська пристань), 
поки допустили бачитися з імператором, та що імператор не 
краще її вітав, як якогось там Сірійського посла. Це невдово
лення своє виявила вона грецьким послам, що прибули до 
неї після того у Київ. Довго держала вона їх у Йочайні 
(київська пристань), і коли вони запитали, чи довго їм дожи
датися, одмовила: „Нехай постоять у мене въ Почайні стільки, 
скільки я у Суді дожидалася".

Охрестившись сама, Ольга хотіла охрестити і єдиного сина 
свого Святослава, та він не схотів і одказав їй: „Н е добре 
мені міняти віру, коли й уся дружина моя держить віру наших
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батьків і прадідів,— вони ж сміятимуться з мене". Так до смерти 
він і не хрестився.

У  964 році Святослав, которому було тоді 22 годи, почав 
уміє самостійно водити дружину свою у походи. Він був справ
дішній лицарь, дуже одважний. Літописець малює його так: 
„Святослав був хоробрий, легкий на ходу як, барс; у поход не 
возив з собою ні казанів, ні наметів; нарізував конину, воло- 
вичину або звірину тоненькими шматками, шкварив на вугіллі 
і так і їв її; спав на повсті, підмостивши у голови сідло і, 
як ішов із ким воювати, то посилав вперед себе своїх послів, 
щоб вони оповістили про те ворогів, кажучи: „Іду на вас". Це 
він робив на те, щоб вороги мали час зготовитись до бою, 
бо він вважав, що не по-лицарськи, коли несподівано, потайки 
на когось нападати. Це був князь-вояка і кохався він у похо
дах; дома, в князівстві порядкувала громада, а він навіть не 
втручався до її розпорядків".

У -сам-перед пішов він війною на Хозар, що жили по 
низу Волги, побив їх, звоював їх город Біловіжу (Саркел) і 
рушив далі до Кавказу, на річку Кубань. Земля та звалася тоді 
Тьмуторокань, і по ній блукали черкеські народи Ясси (Осетини) 
та Косоги (Черкеси); він їх теж звоював і наложив на них да
нину. Звідтіля подався він на Волгу, де повоював Болгарію і 
зруйнував їх город Болгар, що стояв на Волзі. Вертаючись до
дому, зайшов до Вятичів і наложив на них дань. Коли він по
вернувся до Київа, застав там послів од грецького царя Ни
кифора, котрий прохав його, щоб він ішов на Дунай— воювати 
Дунайських Болгар. Тут до-речі буде поглянути на те, що 
уявляла з  себе Болгарія в той час, і як ставилася вона до Ви- 
зантії.

У  першій половині X  віку молода Болгарія дуже притиснула 
була Византію: царь її Симеон підбив під свою кормигу ввесь 
Балканський пів-острів, зоставивши Византії вузеньке поберіжжя 
Чорного та Іонійського моря. З  наступником Симеона— Петром 
Византія мусіла уложити дуже непочесну за-для себе згоду: 
вона признала за  Петром царський титул та незалежність 
Болгарської церкви, віддано було за  Петра византійську царівну 
та ще, до того, византійський імператор з ’обовязався платити що
року данину Болгарії. Як став імператором Никифор Фока, то 
він зрікся давати подать і послав до Святослава, як говорено 
попереду, послів, прохаючи його, щоб він допоміг йому: бо тоді 
саме Никифор воювався із Арабами і усе військо його було у 
Малій Азії. За таку поміч царь послав Святославові великі дари. 
Дуже зрадів Святослав такому випадкові і зараз таки з дружи
ною своєю рушив на Дунай і під Доростолом (де тепер Сілі- 
стрія) розбив болгарське військо, котрого було на половину 
менш од Святославової дружини. Це так вразило царя Петра,

Святослав
964— 972.
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що він заслаб і скоро вмер, а Святославові так сподобалося у 
Болгаріє, що він остався у них, осівши у городі Переяславці 
(у Преславі на Дунаї, коло Тульчі). Зосталася його мати Ольга у 
Київі сама із трьома його синами: Ярополком та Олегом та 
третім Володимиром, що родився од Ольгиної клюшниці Малуші.

Тим часом, поки Святослав жив у Переяславці, промінявши 
свою Україну на Болгарію, під Київ підступили і облягли його 
навкруги Печеніги. Печеніги, цей азіатський народ, ще в 880-тих 
роках прийшов з Азії, натиснув Угрів і заставив їх посунутися 
на Дунай, а сам своїми ордами розкинувся на всій простороні 
од Дону до Дунаю і більш як 150 літ шарпав Україну. Пече
ніги так облягли Київ, що ніяк не можна було з города вийти, а 
треба було дати, якимсь побитом, звістку воєводі Претвічу, котрий 
стояв з військом за  Дніпром, щоб він ішов на підмогу. Тоді,—  
каже літописець,— взявся дати ту звістку один хлопець, що добре 
розумів печеніжську мову і сам балакав по-їхньому. Хлопець 
цей узяв вуздечку, крадькома вийшов з города і почав вешта
тись між Печенігами, питаючи: „Чи не бачив хто мого коня?к 
Печеніги думали, що це свійчоловік, і ніхто його не займав, 
а він, таким побитом, пройшов крізь їх табор, вийшов у степ, 
переплив Дніпро і переказав Претвічові, що киянам вже не
вдержка од голоду і смаги, і що як на завтра не буде помочі, 
то муситимуть оддати город Печенігам.

Претвіч підступив до Київа і засурмив у сурми; з города 
йому давали одповідь, а Печеніги, гадаючи, що це прийшов 
Святослав, перелякались і оступилися од города. їх  князь спи
тав Претвіча: „Хто це приїхав у город"? А той одказав, щоб 
налякати його, що це прийшла передова ватага дружини Свято- 
славової, а сам він з дужчою силою іде слідом. Князь злякався 
і замирився з Претвічем, а тим часом Ольга з онуками пере
їхала на той бік Дніпра; * до Святослава ж послали верхівців у 
Переяславець з такими речами: „Ти чужих земель шукаєш, а за  
свою забуваєш. Іди боронити нас та рятувати рідну матірь і 
дітей своїх".

Святослав зараз рушив до Київа і прогнав Печенігів у 
степ. Але йому не хотілося оставатися дома і він знову задумав 
вернутись на Дунай. Тоді Ольга почала просити його ще ки
дати рідного города і не покидати її при старості, а він одмо
вив їй, що в Переяславці йому краще жити, ніж у Київі, бо 
туди йде від Греків: золото, срібло, дороге вбрання, вино, усяка 
садовина і городина; від Чехів та Угрів: срібло і коні; з України: 
шкури, віск, мед, риба. Ольга прохала його зостатися хоч до 
її смерти, і справді скоро померла (у 969 р.). Поховали її під 
Десятинною церквою у Київі.

А  Святослав, поховавши її, постановив у Київі за  князя 
старшого свого сина Ярополка; у Древлянщині, в Овручі— по-



2 7  —

садовив другого свого сина Олега, Володимира-ж прохали до 
себе новгородці, і Святослав послав його до них з дядьком 
його Добринею, а сам подавсь знову на Дунай. Але поки він 
був у Київі, Греки замирилися із Болгарами і підмовили їх, 
щоб вони не пускали до себе Святослава. Тільки що він пі
дійшов до Переяславця, як на зустріч йому вийшло болгарське 
військо і не пустило доступитися до города. Вже були Болгари 
зовсім побили дружину Святославову. Тоді він зібрав її і сказав, 
що умре тут, а добуде Переяславець. Кияне знову накинулись 
на Болгар, розбили їх і увійшли у город. Святослав зараз доз
нався, що це Греки підмовили Болгар, і. послав своїх послів у 
Византію, щоб вони так сказали Грецькому цареві: Іду на
твою землю і хочу взяти Царьград, як здобув собі Переясла
вець». Греки послали йому дари, і довідавшися, що в нього 
тільки 10 тисяч війська, тим часом вистачили проти його 100 ти
сяч. Але Святослав розбив те військо і став наближатись до 
Византії, грабуючи усе по дорозі та палячи городй. Оповідають, 
що узявши Филипополь, Святослав, щоб налякати Болгар, 
ніби-то звелів посадити на палі 20 тисяч чоловіка. Це так 
налякало їх і такий жах обняв усіх, що вже инші міста, не 
боронячись, піддавалися йому. Святослав вже наближався до 
Царьграду, як імператор Іван Цимісхій, котрий заступив Ни
кифора після його смерти, вислав до нього послів з дарами. 
Багато набрав Святослав тоді з  них дані,— брав він і на живих 
своїх вояків, і на мертвих, кажучи, що це буде на їх жінок і 
дітей.

Але Цимісхій не кидав думки виперти Русь з Болгарії, 
бо такий сусіда був дуже небезпешний для Греків, і от, зіб
равши величезне військо, в-сам-перед пішов він до столиці 
болгарської— Великої Преслави, що була недалеко Шумли 
(тепер Преслав, по-турецьки Ескі-Стамбул). Там замкнувся із 
руським військом воєвода Святославів Сфенкел, а з ним був 
і болгарський царь Борис, син Петра, котрого Святослав дер
жав у неволі. Д ва дні боронилася Русь, але у велику пятни- 
цю місто було взяте, Сфенкел з невеличкою купкою утік до Свято
слава, котрий сидів тоді у Доростолі, а царя Бориса Цимісхій при
знав Болгарським володарем. Це дуже вподобалося Болгарам і 
вони стали допомагати Грекам. З  Йреслава Цимісхій пішов до 
Доростола, обгорнув його навкруги військом, а з  Дунаю— 
своїм флотом. Велика січа була під цим городом. Вже Греки  
почали були перемагати Святославову дружину. Тоді він крикнув 
на свої вої: „Нема вже найде подітись! Хоч неволею, а мусимо 
стати до бою; а не посоромимо-ж землі Руської та поляжемо 
тут кістьми: мертві-бо сорому не мають! А втічемо, то буде 
нам сором. Як поляже моя голова, тоді самі за  себе думайте- 
гадайте". ОдбиласяРусь од Греків і замкнулися вони у Доро-
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столі. Три місяці видержували у місті тяжку облогу, кільки 
разів хотіли вихопитися з міста, але їм не щастило. Грець
кий історик оповідає нам, що між вояками Святославовими 
було багато жінок, одягнених і узброених, як чоловіки, і би
лися вони ще завзятіше од них. У-ночі виходили Руські Сла
вяне з города, забірали побитих, роскладали на березі Дунаю 
великі вогнища, на них палили труп, а як що вбитий був 
значного роду, то приносили жертви богам: убивали жінок 
та кільки бранців, кидали у Дунай півнів і малих дітей. Усе 
це робили з дуже великим галасом, спївами і плачем.

НЕ ДАМО Ж-БО ПОСОРОМИТИ ЗЕМЛІ РУСЬКОЇ!

У  битві 24 липня (юля) Святослав був поранений і трохи 
не попав у неволю. Це була остання битва. Після неї Святослав 
оддав Грекам узятих в боях невольників, зрікся Болгарії і 
замирився з Цимісхіем. Склавши цю згоду, Святослав схотів 
побачитись з імператором. От що говорить грецький вчений Лев 
Діакон, котрий своїми очима усе те бачив, про стрічу царя з русь
ким князем: „Царь виїхав на берег Дунаю з великим почтом; 
одежа на ньому і на усіх, що були з ним, була дуже дорога і уся 
сяяла самоцвітним камінням, сріблом та золотом. Назустріч  
йому виплив човен, а на йому була невеличка купа людей; усі 
гребли веслами і князь теж, через що його не можна було
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одразу роспізнати. Як човен під’їхав, князь кинув весло і 
встав. Він був невеликий на зріст, але дужий, широкий у 
плечах і з  товстою шиєю чоловяга; лице в його суворе і не
добре, ніс плескуватий, очі сині, брови густі, вуса довгі і по- 
куйовждені, борода голена, а голова обстрижена,— тільки довга 
чуприна висіла на маківці; у правому вусі дорога сережка, а 
зодягнений був у просту білу сорочку,— трохи біліщу, ніж у 
дружинників".

Побалакавши з царем, він од’їхав і незабаром з усим вій
ськом рушив до Київа. Болгаре, тим часом, дали звістку Пе
ченігам, що Святослав вертається до-дому з невеликою дружи-

ТРИЗНА СВЯТОСЛАВОВОІ ДРУЖИНИ ШД МУРАМИ ДОРОСТОЛА.

ною і везе з  собою багато усякого добра. Печеніги, почувши 
про це, засіли по Дніпрових порогах і стали дожидати його 
там. Довідавшись про це, Святослав послав свого воєводу Све- 
нельда степом до Київа, щоб він набрав і привів до його вій
сько, а сам із своєю невеличкою дружиною остався зімувати 
за порогами. Скоро не стало в дружини харчу, і вони поїли 
усі свої коні, а  про Сневельда й чутки не було. Тоді Святослав 
зібрав свою дружину, і на раді положили— пробитись крізь Пе
ченігів. Але Печенігів була велика сила і вони із своїм князем 
Курею кинулися на Святославову дружину і повбивали усіх до



единого. Святослава самого теж вбито, а з черепа його пече- 
ніжський князь ізробив чашу, окував її золотом і на бенкетах 
пив із неї вино. Так скінчив свое . життя Святослав у 972 році.

СТРІЧА КНЯЗЯ СВЯТОСЛАВА З ІМПЕРАТОРОМ ЦИМІСХІЄМ.

Ярополк Після його зосталися сини: Ярополк у Київі, Олег у Древ- 
972 979. лян і в Новгороді—Володимир. Усі вони були ще малі, і че

рез те у Київі усіма ділами орудував старший боярин Свято-
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славової дружини— Свенельд. Син цього Свенельда— Лют, блу
каючи якось по лісах на ловах за  звіром, забрів у древлянські 
ліси і там стрівся з Олегом, котрий теж був на полюванні. 
Довідавшися, що це чужий київський чоловік, Олег дуже роз
сердився і вбив його. Свенельд, як прочув про це, схотів по- 
мститись за сина і став намовляти Ярополка, щоб він одняв 
у брата Олега Древлянську землю. Довго Ярополк не приста
вав на це, а там послухав старого боярина і пішов війною на 
брата.

Коло містечка Овруча вони зійшлися, і Ярополк розбив 
братову дружину; вона кинулася до городської брами, шукаючи 
захисту у місті. По-перед брами був рів, а  через нього пере-

МОГИЛА ОЛЕГА СВЯТОСЛАВОВИЧА У МІСТІ ОВРУЧІ.

кинутий був неширокий місток; дружина, тікаючи од ворогів, 
поспішала у город, і так натиснула на міст і натовпилась на 
йому, що люде і коні почали падати у рів, і багато народу там 
загинуло. Туди-ж упав і Олег. Як тільки Ярополк увійшов у 
город, він звелів знайти братове тіло, гірко плакав над покій
ником-братом і звелів поховати його, дорікаючи Свенельдові, 
що помстою своєю він довів його до братоубивства.

Перечувши про це, Володимир дуже злякався і втік до 
Варягів за море шукати помочі, а Ярополк послав свого воє
воду у Новгород і підгорнув це місто під себе. Три роки проси
дів Володимир у Варягів, зібрав там велику дружину і пішов 
на Полоцьк, бо прочув, що тим часом Ярополк посватав доньку
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полоцького князя Рогволода— Рогніду і заручився із нею. В о 
лодимир послав до Рогволода своїх сватів, але Рогніда одмо
вила їм: „Н е роззую сина рабині і не піду за його", натякаючи 
цим на те, що Володимир був син простої клюшниці (тоді 
був такий звичай, що молода, після шлюбу, мусіла роззувати  
молодого). Дуже розгнівавсь Володимир і, саме у той час, як 
поїзжане зібралися вже везти Рогніду до Ярополка, напав на 
Полоцьк, убив Рогволода і двох синів його, силомиць узяв 
Рогніду собі за  жінку і подався на Київ, де заперся Ярополк. 
Тут він побачив, що не легко добути брата свого у Київі і

УБИВСТВО КНЯЗЯ ЯРОПОЛКА.

став підмовляти Блуда, боярина братової дружини, щоб той як- 
небудь зробив так, щоб Ярополк вийшов із города. Блуд зго
дився, пішов до Ярополка і став радити йому і вмовляти, щоб 
він скоріше пішов до Володимира і сказав йому так: „Ти по
дужав мене, брате! Бери собі Київ, а  мені що даси, те й візьму" 
Так воно й сталося.

Як знати з цього, Ярополк був дуже мякої вдачі 
людина:, там він послухав Свенельда і пішов на брата 
свого Олега, тут послухався Блуда і сам оддавсь до рук Во- 
лодимирових; своєю волею він нічого не робив, і крутили мо
лодим князем бояре, як хто хотів. Тільки що увійшов Ярополк
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до Володимира, як на нього накинулися два варяги і на бра
тових очах вбили його. Таким побитом у 980 році Володимир 
здобув- собі Київ.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ВОЛОДИМИР.

Пробувши довго у Новгороді, де й чутки ще не було про 
христіян, Володимир і у Київі почав становити скрізь по май
данах божків і багато жертв приносив тим идолам. Володимир 
собі мав багато жінок і жив весело; ходив походами на Ляхів

з
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і забрав од них назад галицькі городи: Перемишль, Червень та 
инші, побив Радимичів і Вятичів, що жили на р. Оці і пішов 
на Ятвягів аж у Полісся і їх звоював. У 984 р. Володимир 
ходив походом на Дунай, розбив Болгаріє, узяв з них дань, 
замирився з ними і повернувся до Київа. У 988 р. виступив 
він походом у Таврію і там обложив грецький город Корсунь 
(недалеко теперішнього Севастополя), що був багатою колонією 
у Криму.

Зробив він це через те, що грецькі царі Василій та Кон
стантин не додержали свого слова: не оддали за  нього сестри

КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА ВВОДЯТЬ У ХРЕСТ У КОРСУНІ.

своєї Анни за ту велику поміч, що він подав їм ' перед тим і 
допоміг придушити повстання у їхньому царстві.

Греки заперлися у городі і так добре оборонялися, що В о
лодимир, як не силкувавсь, нічого не міг їм заподіяти. На той 
час якийсь Грек Атанас чогось зрадив своїм і кинув до Воло- 
димирового стану стрілу із написом: „На схід сонця од города 
є криниця, а з  неї проведена вода у город: одведи воду, і здо
будеш Місто". Так Володимир і зробив. Через згагу му сіли 
корсунці оддати свій город, і Володимир увійшов у нього.

'ЇЗоді царі византійські побачили, що треба додержати обі
цянки. Вони вблагали свою сестру поїхати у Корсунь і одру
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житись із Володимиром, хоч вона дуже того не хотіла і казала, 
що їй смерть краща, ніж отой нелюб. Та проте послухалась 
братів і поїхала. Володимирові ж царі переказали, що як він 
хоче брати христіянську царівну собі за жінку, то повинен 
уперед сам охреститись. Володимир на це згодився, і от у 
Корсуні його охрестили, назвали Василіем і звінчали з царів
ною Анною. Вінчав їх корсунський митрополит Михаїл. Про 
те, чи охрещено Володимира справді у Корсуні, певних зві
сток не маємо, хоч звичайно й приточують цю подію до того 
часу, коли взято було Корсунь; але е звістки, що Володимир

ХРЕСТЯТЬ киян.

охрестився у Київі або під Київом у Васильїві (теперь Василь
ків) без усякої пишноти, як і бабка його Ольга.

Після того Володимир, узявши нову свою жінку, митро
полита Михаїла і грецьких священників, подався до-дому у 
Київ, а город Корсунь оддав назад Грекам. У Київі, у річці 
Хрещатику, Володимир найперше охрестив усіх своїх синів од 
ріжних жінок, а далі позвалював і порубав усіх идолів, а ки
янам загадав посходитися на березі Дніпра. Багато киян по
приходило, а ті, що не схотіли хреститися, повтікали з Київа 
і поховалися по лісах. Грецький митрополит із священниками 
похрестили людей у Дніпрі: матері і батьки держали малих
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дітей на руках. Як скінчилась церемонія, усім новохрещеним 
понадівали хрести. Після того пішли священники по городах 
та селах хрестити людей, а дядька свого Добриню з митропо
литом Михаїлом послав Володимир вихрещувати новгородців. 
Але там це діло не було таке легке, як у Київі: новгородці 
дуже держалися своєї давньої віри, і Добриня почав силою ви
хрещувати їх; хто сперечався, того без жалю вбивали і 
всяково силували до нової віри. Кріваві хрестини справив у 
Новгороді Добриня, і довго ще після того згадували їх Новго
родці, кажучи: „Добриня хрестив нас і хрестом і мечем".

Сам Володимир, тим часом, пішов на Волинь, куди при
їхав до його єпископ (архиерей), і вони там, так само як До
бриня у Новгороді, хрестили народ і мечем і хрестом. Н а Во
лині князь збудував город і назвав на своє імя В о л о д и м и 
р о м  (Волинським), а в ньому постановив церкву пресвят. Богоро
диці. Так вихрещували Славян; ченці і священники ходили 
скрізь по селах, ширили нову віру та будували церкви, але ще 
довго, більш як 300 літ після Володимира, було ще багато лю
дей, котрі держалися своєї старої прадідівської віри.

Як вже попереду, говорилося, з  Корсуня із Володимиром 
приїхав митрополит Михаїл, котрий і став першим митропо
литом київським. Від Болгарів Володимир покликав багато 
священників; це були перші пан-отці по наших церквах, і з со
бою вони привезли книжки Святого Письма, що переклали Ки
рило та Мефодій з грецької на славянську мову; по них ото 
стали правити службу по церквах. Так ті книжки, не на нашій 
рідній мові, зосталися в нас і досі.

У 991 або 992 р. Володимир одняв од Польщи і пригорнув до 
свого князівства Червенські городи— це те, що зветься тепер 
Галичиною; ці городи й раніш належали до Київського князів
ства і платили йому данину.

Близько коло того часу Печеніги прийшли до Полян, і 
Володимир вийшов проти них із своєю дружиною; обидва вій
ська зійшлись і стали одно проти одного на р. Трубежі, але 
ніхто,— каже літописець,— перший не хотів переходити її.

Тоді печеніжський князь став на тім боці, на крутім бе
резі, і почав гукати на Володимира. Як Володимир вийшов, то 
печеніжський князь сказав йому: „як ми маємо воювати та бити 
людей своїх, висилай краще, кого хочеш, з дружини своєї,—  
нехай побореться із богатирем моїм; як що твій поборе, то ми 
підемо собі у свої степи і три роки не займатимемо Полян; а  
як що подужає мій богатирь, то ми три роки будемо грабу
вати землі ваші. Володимир пристав на це і, повернувшись до 
свого табору, зібрав раду і почав питати, чи не знає хто та
кого чоловіка, котрий зміг би подужати Печеніга. Вийшов тоді 
до князя дідок один та й каже: „у  мене пятеро синів, князю; чотирі
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у твоїй дружині, а пятий, найменьший—Ян, чинбарює дома, 
бо з його вийшов добрий кожумяка: той піде боротися, бо дуже 
здоровий". Покликали до князя того Яна кожумяку, на прі
звище Усмошвець, і схотів князь уперед спробувати його силу. 
От привели бугая, дуже роздратували його, і став той бугай 
ревти та ганятися за  людьми; розігнавшись, він був кинувся на 
князя. Тоді підскочив до нього Ян, ухопив його збоку за  
шкуру та й спинив його, аж вирвав з мнясом шматок шкури, 
скільки захопив у жменю. Князь був дуже радий, що знайшовся 
такий богатирь і на завтра звелів йому вийти боротися. З  ранку 
зійшлися обидва війська, а на середину вийшли борці. Пече
ніг— великого зросту чоловік, собою дуже страшний,— засміявсь 
з Яна, бо той був росту невеличкого, але кремязний чоловяга. 
Счепилися борці, і згріб Я н того Печеніга у оберемок, та так 
здавив його, що той і номер у його в обіймах. Тоді кинув ним 
мертвим об землю, та й наступив ногою на голову. Зраділа і 
загомоніла Володимирова дружина, а Печеніги, перелякавшись, 
стали тікати. На місці тому, де вони боролися, постановив Во
лодимир город і найменував його Переяслав, себ-то місце, де 
він перейняв славу од Печенігів. Після того він вернувся до
дому.

У  995 р. ізнову Печеніги прийшли до Полян і напали на 
город Васильїв (Васильків), що Володимир назвав на своє 
христіянське імя. У тому Васильїві раніш, як ще Володимир був 
поганином (язичником), були його тереми, а в них жили його 
жінки. Володимир вийшов проти Печенігів з  невеликою дру
жиною, але Печеніги її розбили, а сам князь, пересидівши 
який час під мостом, ледве втік.

У  997 р. Володимир пішов був на Новгород, а тим часом 
знов насунули Печеніги і обступили город Білгород (недалеко 
од Київа); а  як він був добре обгорожений і одразу взяти 
його було не легко, то вони облягли і хотіли узяти його голо
дом. Довго так сиділи вони кругом города, а місто усе не 
піддавалося. Обридло їм те сидіння, і вони послали своїх по
слів сказати, щоб городяне піддалися їм, бо все одно вони за
мучать їх усіх голодом та згагою. Тоді білгородці одказали їм: 
„завтра ми пришлемо до вас десять своїх чоловіків у за
ставу, а ви пришліть нам десять своїх, щоб вони подивилися, 
через що ми вам не піддаємося і ніколи не піддамо міста". 
Н а раді ж, що була перед тим у білгородців, один дідок 
присовітував їм от що зробити: „зберіть, каже, із кожної хати 
хоч по жмені вівса та пшениці, а  в кого нема, то хоч висі
вок яких, та все те несіть до мене". Назбірали— де хто що знай
шов, та й поприносили; із усього того наварив дід кисілю і 
звелів викопати глибоку яму; у ямі на дні поставив він ве
ликий переріз і всипав туди той кисіль; зверху опорядили ту
4 0— 110
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яму, наче криницю, і поставили журавля із цебром. Так само 
зробили і другу яму, тільки у переріз всипали меду, що знайшли 
у княжім льоху, і розвели його водою. Як прийшли печеніжські 
посли, то білгородці повели їх до тих криниць і з однієї витягли 
кисілю, а з другої— меду, та й кажуть: „Дивіться самі: чого ми 
маємо піддавати вам місто, коли земля дає нам і харчі і питво!". 
Здивувалися Печеніги, насипали того кисілю і меду у кухлики 
тай понесли до свого князя і росказали йому, що ось яке диво 
є у цьому городі. Повірив князь, випустив білгородських заруч
ників, зняв облогу з города і подавсь у степ. Тоді Володимир, 
щоб захистити землю свою од Печенігів, почав будувати „остро
ги" (так тоді звалися невеличкі кріпості, обгорожені високими, 
гострими палями) по р.р. Десні, Трубежу, Сулі і Стугні.

Володимир, після того як охрестився, не любив воювати, а 
тільки оборонявсь од ворогів. У  великій злагоді жив він із ца
рями византійськими, бо таки доводився їм родичем по жінці; 
так само жив він у злагоді із польським князем Болеславом 
Хоробрим, з угорським Стефаном та чешським Ольдрихом. Во
лодимир починає втрачати свою варяжську вдачу, як втратила 
її і дружина його, приймаючи до себе мирних Славян, а через 
те згодом вона зовсім пославянилася: перейняла од них і мову, 
і звичаї славянські; так само пославянилося серед Дунайських 
Славян і монгольське племя Болгари (звідсіль і прізвище сла- 
вянських Болгарів; прийшли вони на Дунай з Волги та Ками, 
зоставивши Дунайським Славянам тільки своє прізвисько— Вол
гаре, а більш ніякого сліду).

За Володимира—як княже життя, так і його дружини було 
веселе і бучне; часті бенкети та частування у князя і усякі 
ігрища та храмування наступали одне за  одним і тяглися тиж
нями та місяцями. Звичаї були тодї прості;— і київські жінки 
та молодиці, що славилися своєю вродою і ласкавістью, не оста
валися позаду чоловіків. Тим часом чимала торговля у Київі 
та по Дніпрі приваблювала до Київа, де жив і гуляв князь 
„красне-сонечко", як його звали, багато усякого народу з сла- 
в'янських та чужих земель. Через це усе Київ, за часів Воло
димира, став дуже ширитись і багатіти.

У  Володимира од ріжних жінок було, окрім дочок, двана
дцятеро синів. Од Рогніди був у його син Ізяслав. Як вже 
була мова попереду, Рогніду Володимир узяв собі силомиць, 
убивши її батька і братів. Цього не могла вона йому по смерть 
свою забути і все дожидалася тільки нагоди, щоб помститись за  
батька, свого. Р аз у-ночі,— оповідає літописець,— як Володимир 
спав у неї, вона ніби-то підійшла до його ліжка і мечем хотіла 
зарубати його, але він прокинувся і вхопив її за руку. На дру
гий день Володимир звелів їй одягти дороге убрання і дожи
датися його. Вона догадалася, що князь хоче скарати її і, при-
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бравшись, вивела із собою за  ручку сина свого Ізяслава, котрий 
держав у рученятах меч. Скоро увійшов Володимир, підступив 
до його маленький Ізяслав і промовив: „Батьку, ти тут не один! 
а Рогніда сказала, показуючи на сина: „хоч ти і вбьеш мене, 
так за мене е кому помститись!". Володимир пішов, і, порадив
шись із дружиною своєю, пустив її од себе і оддав їй батьків
щину, город Полоцьк, де вона жила із сином своїм до смерти; 
а вмерла вона у 1 0 0 0 -му році. Ізяслав зоставсь у Полоцьку і 
почав собою осібний рід Полоцьких князів.

Багато синів Володимирових повмирало ще за його життя.

КНЯЗЬ ВОЛОДИМИР У РОГНІДИ.

По смерті його зосталися, окрім Ізяслава, старший син Свято- 
полк, котрого Володимир посадовив князювати у Турові на р. 
Припяті, Ярослав— у Новгороді, Судіслав—у Пскові, Святослав—  
у Древлян, Мстіслав— у Тмуторокані, Всеволод— на Волині, 
Борис— у Суздалі і Гліб—у Муромі; по инших городах Володи
мир посадовив своїх воєвод,, котрі збірали і присилали до його 
дань і полюдне.

Як бачимо, Володимир пригорнув до своєї держави усі 
тодішні землі східних Славян і ще прихватив на півночі й 
землі Финнів; сам він сидів у Київі, стольнім городі, котрий
4*
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був, як тепер кажуть, столицею того великого царства. Воєводи 
та сини його, що сиділи по своїх землях, будували городи та 
храми, судили і збірали дань з  народу, котру що-року при
силали до Київа.

У  1014 р. Ярослав не схотів оддати дань батькові, 
і Володимир у 1015 р. зібрався був іти походом на Нов
город, але заслаб і 15 липня (юля), у селі Берестові, де те
пер стоїть Печерська Лавра, умер; поховали його у Деся
тинній церкві, поруч із жінкою Анною, що вмерла ще у 
1 0 1 1  році. Його й княгиню Ольгу православна церква почитує 
за  святих.

Святополк За життя свого Володимир найбільш любив сина свого 
Володями- Бориса; держав його біля себе і хотів після смерти зробити 
рович Ока

янний
1015-1019.

УБИВСТВО КНЯЗЯ БОРИСА.

його великим князем у Київі, але саме перед його смертью, Бориса 
не було у Київі, бо Володимир послав його на Печенігів у 
степ. Святополк, знавши про ці заміри батька і про те, що 
кияне теж прихильні до Бориса, та почувши, що батько вмер, 
зараз примчав до Київа, став задобрювати бояр та дружину і 
сів на престолі київському. Володимир, за  життя, не любив 
Святополка за те, що він часто суперечив йому, а до того на
мірився був повстати на батька. Н а це підмовила його жінка, 
дочка польського короля Болеслава, та католицький єпископ 
Рейнберн, що був при ній. Довідавшись про ці лихі заміри, 
Володимир посадовив Святополка з жінкою і єпископа того у 
тюрму, і вони таки довгенько там сиділи. Ставши великим
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князем і боячиеь, щоб кияне, як повернеться Борис до-дому, 
не перейшли на його руку, Святополк задумав убити брата 
свого. Для цього, 
коли Борис вертав
ся до Київа і став 
на одпочивок на р.
Альті, де вона вли
вається у р. Тру- 
байло біля города 
Переяслава, він 
найняв у Вишго- 
роді кілька чолові
ка, і ті душогуби 
підкралися до на
мету Борисового 
і там, саме тоді як 
він молився Богу, 
прокололи його
списами. Коли
убивці привезли БОРИС ТА ГЛ1Б.
його у Київ до Свя-
тополка, він ще дихав, але Святополк звелів дорізати брата 
свого. Скоїлося це на 
десятий день після 
смерти Володимира.
Бориса поховали у 
Вишгороді. Тоді Свя
тополк, боячись за  
свій князівський пре
стол, задумав убити 
і рідного по матері 
брата Борисового—
Гліба і зараз таки 
послав до нього гоя- 
ців своїх, щоб він 
скоріще їхав до Киї
ва, бо батько поми
рає. Гліб, почувши 
це, рушив в дорогу, 
прийшов до Дніпра 
і сів на човен. Тим 
часом Ярослав, оді
бравши звістку ОД МОГИЛА КН. БОРИСА НА Р. АЛЬТІ,
сестри своєї Пред-
слави про те, що батько їх  помер, а Святополк вбив 
Бориса і сам сидить тепер за  великого князя у Київі, послав
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сказати про це Глібові, котрий був тоді недалеко Смоленська. 
Гірко заплакав Гліб, почувши таку новину, а тим часом надій
шли до човна наймити Святополкови, і ватажок їх Горясір зве
лів кухареві Гліба,—звався він Торчин,—зарізати князя. Гліба 
зарізали, а тіло його викинули на берег помеж двома колодами. 
Вже не скоро,—як Ярослав зробився великим князем, то він 
звелів перевезти його у Вишгород і поховати поруч із Борисом. 
Борис і Гліб. як діти христіянської царівни та за те, що скінчили 
життя своє такою лютою смертью, почитуються у нас за святих.

Третій брат, Святослав, що сидів у Древлян, прочувши про 
те, що Святополк убив двох братів, злякався, щоб і його не 
спіткала така несподівана смерть, і втік до Угрів, але біля Кар-

ЦЕРКВА КНЯЗЯ БОРИСА НА РІЧЦІ АЛЬТІ.

патських гір його нагнали наймити Святополкови і вбили.
Ярослав, схотівши покласти край цьому душогубству, з і

брав 40 тисяч війська,— те саме, що він наготовив був проти 
батька (були в ньому й Варяги) - і в 1016 р. рушив на Київ. 
Проти його виступив Святополк з киянами і Печенігами. Зій
шлися вони коло города Любеча і довго, місяців зо два, або й 
більше, обидва війська стояли по обидва боки Дніпра одне проти 
одного. Кияне насміхалися з  новгородців, взиваючи їх „тесля
рами", та казали, що присилують їх собі хати ставити. Розлю* 
товалися новгородці, і вночі Ярослав звелів свойому військові 
повязати голови хустками, щоб поночі можна було розібрати, 
де свій, а де ворог, і напав на киян. Багато побив і потопив 
він їх  у озері,— поблизу його вони стояли,—а спільники їх
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Печеніги не змогли допомогти їм, бо стояли по той бік озера. 
Святополк утік до свого тестя Болеслава у Польщу, а Ярослав 
увійшов у Київ. Через два роки, у 1018 р. Болеслав Хоробрий 
із зятем своїм Святополком пішов на Київ. Ярослав виступив 
проти його, і на Волині, на р. Західному Бузі, вони стрі
лися. Болеслав пе
рейшов перший річку, 
бо дуже розлютувався 
на одного з Ярославо- 
вих ватажків, на імя 
Будий, котрий, став
ши на березі, гукав 
на його: „А  ну ли
шень, ходи сюди: ми 
проштрикнемо тобі 
твоє товсте черево, 
то буде тобі легче! “
(А Болеслав був та
кий гладкий, що лед
ве держався на коні)
Кинувся він на Яро 
славове військо, роз
бив його, і Ярослав 
мусів тікати у Новго
род. Болеслав пішов 
у Київ і став князю
вати там, як колись 
Святослав князював 
у Болгарів на Дунаї.
Дуже не до вподоби 
було Святополкові бу
ти підручним у свого 
тестя, та ще й у сво
єму городі, і він став підмовляти людей, щоб вони вбивали 
дружину Болеславову. А це не тяжко було зробити, бо дружина 
Болеславова стояла постоєм, невеличкими купами, по селах та 
городах київських. Тоді Болеслав побачив, що йому не вдер
жатись у Київі з  тією дружиною, що осталася в нього,— за
брав він з собою князівський скарб та двох сестер Ярославових 
(бо він ще раніш сватав Предславу, але вона не пішла за  
нього, то тепер він узяв її силомиць), і подався до-дому. Після 
такого вчинку з Болеславом, Святополкові вже годі було покладати 
надію на його поміч, і він покликав до себе на підмогу Пече
нігів. Ярослав, перечувши, що Болеслав покинув Київ, у 1019 р. 
виступив на Святополка; стрілися вони на березі р. Альти, саме 
там, де колись був убитий Борис, і у-пень побив Святополка —

КОРОЛЬ ПОЛЬСЬКИЙ БОЛЕСЛАВ ХОРОБРИЙ.
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ледве він втік. Але його нагнали Варяги з Ярославової дру
жини і вбили. За всі свої діла Святополк у літописях здобув 
собі прізвище: „Окаянний".

Ярослав Тепер став князювати у Київі Ярослав. Полоцький князь 
Володими- Брячислав, син Ізяслава, у 1021 р. напав на Новгород, забрав 

рович Муд- багато новгородців в неволю і пішов назад до Полоцька. Але 
101 {Ы054 '̂ ■ Рослав нагнав його в дорозі, забрав назад полонянників і вер

нув їх до-дому, а з 
Брячиславом зами- 

' рився, оддавши йому, 
заміць Новгорода, го
роди Вітебск та У  свят.

У  1023 р. до 
Київа підступив брат 
Ярославів Мстіслав, 
що князював у Тму- 
торокані; він привів 
із собою Касогів і 
Хозарів. Це був князь 
одважний, войовни
чий, лицарь-вояка,—  
він нагадував діда 
свого Святослава. Ко
лись він воювався із 
князем Касогів— Ре- 
дедеюі, щоб скінчити 
війну, вони умовили
ся вийти на бій сам- 
на-сам. Редедя був 
дуже здоровий чоло
вік, але Мстіслав по
дужав його і, кинув
ши об землю, убив.

СВЯТОПОЛК ОКАЯННИЙ ТІКАЄ ПІСЛЯ БОЙОВИЩА, з  того ч а С у  Касоги
платили йому подать

і допомагали у війні. Такому князеві тісно було у далекому 
закутку, у Тмуторокані, і він простягнув руку й собі на бать
ківську спадщину. Одначе кияне не пустили його до себе, і 
Мстіслав пішов за Дніпро, підбив собі Сіверянські землі і 
остався у Чернигові. Н а другий год Мстіслав знову пробує 
щастя. Тоді Ярослав, бачучи, що сила в Мстіслава велика, по
кликав собі на поміч Варягів. Коло Листвена у Сіверянській 
землі, недалеко од Чернигова, вони зійшлися. Настала темна, 
горобина ніч; знялася страшенна буря з вітром, блискавкою і 
дощем, і Мстіслав напав на Ярослава. Він побив його військо 
до-щенту, а Ярослав утік у Новгород. Мстіслав зараз послав
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за ним погоню і послів, і наказав їм переказати йому так: 
„вертайся, брате, у Київ і сиди там, бо ти— наш старший брат; 
а я візьму собі ліву сторону Дніпра аж до моря.“ Н а тім братй

БОРОТЬБА КНЯЗЯ МСТІСЛАВА З РЕДЕДЕЮ.

и замирилися і до смерті Мстіслава, у 1036 р., жили вони у 
великій злагоді.

У  1031 р. Ярослав із Мстіславом, після смерти польського 
короля Болеслава Хороброго, пішли на Поляків и забрали в
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них назад Галичину, котру Болеслав у 1019 р., вертаючись з  
Київа до-дому, підбив був під себе. Польським королем тоді 
був Мешко (Мечислав). Після його смерти став королем Казі- 
мир, котрий держав рідну сестру Ярославову Марію Добронігу.

З ним Ярослав жив у добрій зла
годі і допоміг йому здобути Ма- 
зовію од Мойслава Мазовського: 
вона на той час одчахнулася була 
од Польщи.

У 1036 р. помер Мстіслав без
дітний, і Ярослав став єдиним кня
зем на Україні. Щ е у Пскові кня
зював його брат Судіслав, так Яро
слав схопив його і засадив у тюр
му, де той і сидів, аж поки Яро
слав помер; та ще оставсь у По
лоцьку Брячислав—син Ізяславів, 
Ярославів небіж,— так того Яро
слав не займав, бо по заповіту 
Володимира князівство те було від-

ЯРОСЛАВ МУДРИЙ. У Р “  Р0ГНІДИ! ПІСЛЯ ° МЄ.Р ТИЬрячислава там став князем його
син— Всеслав.

У  1037 р. Печеніги знову були напали на Київ. Під самим

СОФІЙСЬКИЙ СОБОР У КИІВІ (давніше).
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Київом Ярослав в-край побив їх і розвіяв, і з того часу про 
них у л іт о п и с а х  наших і чутки немає. Частина їх пристала до 
Ярославової дружи
ни, а друга— зміша
лася з українцями, 
перейшла у христіян- 
ську віру, забула свою 
мову і звичаї. Н а тім 
місці, де побив Яро
слав в-останній раз 
Печенігів, він збуду
вав велику перкву св.
Софії, що стоїть у 
Київї й досі.

У  1043 р. була 
останній раз війна із 
Греками. Ярослав по
слав на них свого
синаВолодимира.Бу- з о л о т і  в о р о т а  у ки їв ї.
ря порозбивала Воло-
димерови байдаки і повикидала на берег; частина дружини 
його із ватажком Ви- 
шатою пішла суходо
лом до Дунаю, про
стуючи до-дому, але 
Греки нагнали їх, по
били і одних повби
вали, а других за
брали у неволю, а 
імператор грецький 
звелів повиколювати 
їм очі. Продержавши 
їх у неволі три роки, 
пустили аж тоді, як 
царь грецький Кон
стантин Мономах за
мирився з Ярославом 
і віддав свою доньку 
за сина його Всево
лода. Володимир з 
походу того повер
нувся до-дому тільки 
на кількох байдаках.
Греки послали за ним 
на вздогінці аж два
дцять чотирі кораблі, АННА ЯРОСЛАВОВНА, КОРОЛЕВА ФРАНЦУЗЬКА.



але Володимир сім з тих кораблів потопив, побрав на усе, що 
там на них було, людей з них забрав у неволю і втік у Дніпро. 
Останні грецькі кораблі вернулись, не догнавши Володимира.

Ярослав не любив воюватися, а більше сидів дома і по
рядкував. Він настановив у Київі першого руського (україн
ського) митрополита Іларіона, поширив Київ і  скрасив його но - 
вими будинками. Окрім пишної церкви св. Софії поставив золоті 
ворота, збудував у Чудській землі город Юрьїв,— назвав його 
так на своє христіянське імя, а на р. Волзі— другий город 
Ярослав, як було його перше імя; одгородив „острогами" (крі-
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КНЯЗЬ ЯРОСЛАВ ВИРЯЖАЄ СВОЮ ДОНЬКУ АННУ ДО ГЕНРИХА І У ФРАНЦІЮ.

по стам и )  південну границю Русі од степу по р. Росі, і збуду
вав там кілька городів (напр. Юрьїв на Росі). Він дуже любив 
читати книжки і бесідувати із ченцями та мудрими людьми; при 
ньому перекладено багато книжок з грецької на славянську мову. 
Він заводив школи; він же почав збірати і записувати усі старо
давні звичаї, по котрих судилися Славяне, і назвав ту книжку 
„Руська П равда". Тих законів, що були в цій книжці, до
держували і його потомки, додаючи до них свого, або зміняючи 
те, що вже не підхоже було до їхнього новіщого життя.

Ярослав мислив зміцнити свій рід і звеличати його, а за  
для того він одружив сина свого Всеволода, як вже згадувалося
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попереду, із дочкою імператора грецького Константина Мо- 
номаха; дочку свою блисавету оддав за норвежського короля 
Гаральда, другу дочку Анну—за французького короля Ген
риха І; рідна сестра його Предслава була за королем поль
ським Казімиром, а сини його— Вячеслав та Святослав— держали 
німецьких князівен; окрім того е звістка про кревні звязки з 
англійськими королями, і два королевичі англійські знайшли 
собі на якийсь час притулок у Київі. Усе це показує, що київ
ське князівство тогочасне вважалося за  непослідню державу се
ред инших європейських царств, і вони мали з ним часті 
зносини.

У 1044 р. Ярослав задумав поховати у Десятинній церкві 
дядьків своїх Олега 
і Яро полка, котрі 
померли язичниками.
Для цього він звелів 
викопати їх, охре
стити кістки і похо
вати у церкві.

У  1052 р. помер 
у Новгороді старший 
син Ярослава Воло
димир. Щ е за життя 
свого Ярослав скли
кав усіх синів своїх 
і так поділив поміж 
ними землі і городй:
Ізяславові, як най
старшому, оддав вів 
Київ з Туровом і Нов
город з Псковом і на
казав, щоб усі брати

’ і F  МАРМУРОВА ДОМОВИНА КНЯЗЯ ЯРОСЛАВА,почитували і слухали
його, як батька, і на
звав його „Великим князем"; Святославові оддав Чернигів з  
Муромом і Тмуторокань, Всеволодові— Переяслав і Ростов з Біло- 
озером, Ігореві — Володимир і Вячеславові— Смоленськ. Він  
наказував їм жити між собою у злагоді й любові, а старшому— 
не дозволяти, щоб брати кривдили один одного, і наказав йому 
допомагати і боронити того, котрий буде скривджений. Так поча
лися уділи (окромні князівства), котрі довели Україну до руїни *і, 
як побачимо, оддали її до рук— уперед Татарів, а  там Литви 
та Польщи.

2 0  лютого (февраля) 1054 р. у Вишгороді, на руках лю
бимого сина свого Всеволода, помер Ярослав; йому було тоді 
75 год Всеволод саньми повіз тіло батька у Київ. Кияне дуже

4
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плакали за ним, а митрополит і все київське духовенство 
стріли його аж за городом і поховали у Софійському соборі, 
у мармуровій домовині, що стоїть там і тепер.

Хоч і упала українська держава після Ярослава, та багато 
всякого сліду— і доброго і лихого—осталося од неї на довгі віки. 
Осталася христіянська наука і віра, церква і духовенство, 
письменство, й однакова книжна й церковна мова славянська 
по всіх наших землях; остався один княжий рід, з котрого виходили 
довго потім князі в ріжних землях; осталося спільне імя руське; 
осталося однакове право і закони, однаковий лад у громаді, 
в управі, однакові власті; життя по ріжних українських землях 
виробилося однакове і заставляло людей почувати себе близь
кими одні до одних. Тим-то ця українська, Київська держава, 
хоч і загинула давно, але має велику вагу в нашій історії.

З  цього часу почалися на Україні великі сварки поміж 
князями, а через них і поміж народом. Тоді, коли треба було 
з ’єднати і зміцнити молоде царство, воно само себе руйнувало. 
Цьому допомогли ще й Половці, що насунулися з заходу, на місце 
Печенігів, і великого клопоту завдавали українській землі.

Найстарший уділ був Київський, де сидів Великий князь; 
зараз після його почитався уділ Новгородський, але він скоро 
одчахнувся од инших уділів, бо новгородці стали громадою 
вибірати собі князів і, котрі їм були не до вподоби, тих про
гонили і на їх місце кликали других. За Новгородським йшов 
уділ Переяславський,—він був найбільший од усіх і простягався 
од Дніпра аж до Азовського моря; далі йшли уділи: Черни- 
гівський, Смоленський, Волинський і Галицький; Полоцький 
уділ по-старому зоставався в роді Рогніди.

Ізяслав Яро- Не вспіли сини поховати батька свого, як поміж ними по- 
славович чалися сварки і незгоди. У  Київі став князем, як найстар- 

1054-1078 •ший з усіх, Ізяслав; брати не слухали його, а кияне не лю
били. По де-котрих князівствах понасадовили князі своїх си
нів,— наприклад, у Тмуторокані Святослав посадовив сина свого 
Гліба; Ростіслав, син Володимирів, вигнав його відтіль і сам по
чав князювати там, але Греки корсунські, побачивши його вдачу і 
завзятість, стали боятись його, щоб він як небудь не пошкодив 
їм; вони закликали його у Херсонес, і на бенкеті у тамошнього 
намісника (начальника города) отруїли; після його зосталось 
три сини, та про них буде мова далі.

Ізяслав, Святослав та Всеволод визволили свого дядька Суді- 
слава з тюрми, де він просидів аж 2 2  роки з того часу, як укинув туди 
його Ярослав; вийшовши на волю, Судіслав зробився ченцем.

Вячеслав Смоленський помер через три годи після батька, 
і  на місце його брати посадовили Ігоря із Володимира; (Волин
ського) але й він теж побув там три годи і помер, покинувши
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ДВОХ синів. Прот дядьки поділили Смоленську землю між собою, 
а для небожів не покинули нічого.

Всеслав князь Полоцький, унук Рогніди, схотів узяти собі 
Новгород. Тоді Ізяслав, Святослав і Всеволод пішли на його, 
розбили, багато народу побили і замирилися з ним, присягнувши 
на хресті і євангелії, що ніякого лиха йому не зроблять. А як 
він повірив їм і прийшов до них, то вони схопили його та двох 
'синів його і повезли у Київ, де й укинули в тюрму; Полоцьку 
ж землю забрали собі.

У  1068 р. напали на Переяславщину Половці. Це нове 
татарське племя, дике, дуже войовниче, вперше зайшло до нас 
з Азії і було воно одне з багатьох племен монгольських, котрі 
згодом підпали усі під владу Чиягіз-Хана. Н а річці Альті вони 
розбили Ізяславову дружину і розкинулися по обидва боки 
Дніпра, грабуючи Київщину. Через це в Київі сталося пов
стання,— перша описана в нашій історії українська революція.
Кияне почали прохати князя, щоб він дав їм коней і зброю і 
сам-би повів їх проти Половців, а Ізяслав не схотів того. Тоді 
кияне обурились, скликали раду, а на раді положили: прогнати 
князя, а на його місце настановити Всеслава. З  криком кинувся 
народ визволяти з тюрми Всеслава. Привели його на княжий 
двір і об‘явили своїм князем, бо вважали його за доброго ва
тажка. Ізяслав, побачивши це, утік з Київа у Польщу і через 
пів-года привів звідтіль Ляхів. Т а Всеслав не захотів битися 
за  чужий князівський стіл і втік до себе у Полоцьк. Киянам 
дуже не хотілося мати своїм князем Ізяслава. Вони послали 
до Святослава та Всеволода посланців і благали їх, щоб кото- 
рийсь з них йшов до них князювати: „ідіть до нас, на свою 
батьківщину,— казали вони.— А як не схочете, то нічого нам 
не останеться, як запалити своє місто та йти у Грецьку землю".
Одначе брати не хотіли сваритися з Ізяславом і не згодилися 
на те. Ізяслав, підійшовши до Київа, вислав уперед сива свого 
Мстіслава і страшенно лютував і помстився за  те, що кияне 
вигнали батька: багато народу повбивав, одним стинав голови, 
другим виколював очі і усяково знущався,—особливо над тими, 
що визволяли Всеслава і настановили його своїм князем. Одначе Святослав 
не довго він князював у Київі: на початку р. 1073 кияне знову^Рославович 
збунтувалися, вигнали Ізяслава з Ляхами із Київа, а на й о г о ^ ^ ~ ^ '° ‘ 
місце покликали Святослава. Він і був князем київським аж до 
смерти своєї у 1076 році.

Після його смерти почав князювати у Київі Всеволод, але 
Ізяслав не міг стерпіти, щоб менший брат сидів у Київі. Він  
подався у Польщу до Болеслава Сміливого за  поміччю, при- Всеволод 
вів знов із собою Поляків і пішов на Київ. На В олиніЯ рославович  
ВОНИ стрілися ІЗ Всеволодом, котрий виступив проти НИХ ЗІ0 7 8 -1 0 9 3 . 
Київа. Замирилися вони на тому, що Ізяславові дано Київ, а Все-
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Святополк
Ізяславович
1093-1113.

володові— Переяслав. Н а війні із небожами своїми, Олегом 
Святославовичем та Борисом Вячеславовичем у 1078 р., Ізя- 
слава вбито, а кияне покликали до себе Всеволода Ярославовича. 
Ізяслава поховали у Десятинній церкві у мармуровій домовині.

З а  князювання Всеволода багато було йому клопоту із не
божами, що безперестанку сварилися за  городи та уділи свої, 
кликали один проти одного Половців, і ті так грабували на
род, що дуже тяжке життя настало на Україні.

Всеволод помер у 1093 р. і похований у Софійському со
борі. Кияне настановили були Великим князем сина його Воло
димира, але він не схотів бути Великим князем, кажучи, що 
Київ належить Святополкові, бо Святополк— син Ізяслава, а  
Ізяслав— старший од його батька, Всеволода.

Х оч не до мислі був Святополк киянам, бо й вояка з  
його був немудрий, і на розум був він не багатий, і чоловік дуже 
скупий, та поміркувавши прийняли його за  князя.

Тим часом Володимир у 1097 р. скликав у Любечі усіх 
князів на раду, бо дуже йому хотілося покласти кінець свар
кам поміж князями, котрі усе тільки сварилися та билися поміж 
собою. І положили вони на раді тій, що за-для того, щоб не 
було ніяких сварок, кожний з них мусить займати свою бать
ківщину і нею ділитися у своєму коліні. Поділилися вони зем
лею так: Святополкові— Київ; Володимирові—Переяславську та 
Ростовську землю; Давидові, Олегові та Ярославові Святосла
вовичам— Чернигівщину та Муромсько-Рязанську волость (князів
ство); Давидові Ігоревичові— Володимир-Волинську; Володареві 
Ростіславовичові— Перемишльську; братові його Василькові— Те- 
ребовельську. Поділивши так землі, вони положили на раді, щоб 
зараз таки усі князі привели свої дружини і одностайно стали 
на Половців і вигнали б їх з  України. Н а тім і раду скін
чили, на тім усі князі й хрест цілували. По раді тій поїхали 
вони з Любеча, та не вспіли доїхати й до своїх городів, як 
поміж ними почалася сварка: почав її Давид Волинський,
їдучи із Святополком київським, став він наговорювати йому, що 
ніби - то Володарь та Василько Галицькі надумали одняти од 
його, Святополка, Київський уділ. Святополк повірив і, послу
хавши Давида, закликав до себе в гості Василька. А як той 
приїхав, звелів його звязати і оддати Давидові. Давид тоді покликав 
своїх конюхів, звязаного Василька поклали на віз і привезли 
у Звенигород (недалеко од Київа). Тут слуги Святополкови і Да- 
видови викололи йому ножем очі. Як привезли Василька у Воло
димир до Давида, то той посадовив його у осібну хату і до 
неї приставив сторожу. Володарь, довідавшися про те, що зроб
лено з  його братом Васильком, пішов на Давида і визволив 
брата свого, а на другий год брати у-двох ізнов напали на Д а
видів уділ, позабірали назад свої городи, а город Всеволож спа-
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лили і повирізували багато народу— помоталися за  Василькови 
очі. Тим часом Володимир присилував Святополка іти на Д а
вида і покарати його за  те злочинство, яке він вчинив із 
Васильком. Н а Рожновому полі в Галичині перестріли Святополка 
Володарь і Василько і за те, що він оддав Василька .Давидові, 
напали і розбили його.

У  1 1 0 0  р. Володимир знов ізкликав усіх князів у Ветичів 
на раду, щоб судити Давида, і князі присудили: одібрати од 
його Волинський уділ і покинути йому невеличкі городи: Острог, 
Бужеск, Дубно і Черторийськ; ними-ото він і володів до смерти.

А Половці усе шарпали та шарпали Україну з усіх боків. 
Князі ходили проти них^ збіралися і по-трое, та нічого не могли 
зробити: Половці раз-у-раз розбивали їх дружини, грабували і 
пустошили їх землі, заганяли багато народу у неволю. Уже 
Святополк узяв собі за  жінку дочку половецького хана (князя) 
Тугорхана, так і це мало помогло: вони часто нападали на самий 
Київ, і ватажок їх Боняк не раз грабував манастирі (між иншим і 
Печерський), вбивав ченців, забірав ікони та усяке добро, і 
ніхто з князів не ставав з ним до бою.

У  1103 р. князі знов зібралися на раду під Київом (на 
Долобську) і положили усі гуртом весною рушити на Половців. 
Кияне пішли берегами по-над Дніпром, а Галичане припливли 
човнами з Дністра, а тоді піднялися вгору Дніпром, там часом 
як з гори Дніпром спускалися піші дружини инших князів; всі 
вони зібрались на острові Хортиці (де згодом була Січ запо- 
рожська). Човнів була така сила,’ що як вони пливли, то з бе
рега на берег можна було перейти по човнах. Як зібралися 
усі дружини, то од Хортиці разом рушили на Половців, нагнали 
їх у степу і, хоч їх була страшенна сила, тяжко їх розбили, вбили 
дванадцятеро половецьких князів, забрали багато худоби, овець, 
верблюдів, коней і невольників і вернулися до-дому. Року 
1111-го Володимир ізнов ходив на них, аж на Дін, і знов розбив їх і 
набрав багато усякого добра. Ця боротьба з Половцями дала 
Володимирові славу „доброго страдальця за Руську землю". І  
справді, він на цілих пів-століття припинив половецькі наскоки, 
і з  того часу Половці йдуть у найми до руських князів.

У  1113 р. помер Святополк, і його поховано у Михайлов- 
ському манастирі, що він сам будував. Кияне не любили його 
і, скоро він вмер, зараз кинулися на його бояр, побили і погра
бували їх, а тоді й Жидів, котрі за  Святополка забрали були велику 
силу і процентами та ґешефтами доводили людей до роззору. 
До того ще, за Святополка., й сіль, що привозили з Галичини, 
стала страшенно дорога, бо Жиди, ділячись з князем заробіт
ком, забрали це діло у свої руки і нагнали на ній таку ціну,
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якої раніш ніколи не було. Тим-то кияне й обурилися на них та 
на инших князівських прибічників і геть добро їх поруйнували. 

Володимир Н а другий день після смерти Святополка кияне на вічі 
Всеволоде- (на громадському сході) положили послати послів до Володи- 

®“ч^ °“®"*хмира Всеволодовича та просити, щоб він приїхав у Київ і став 
а' за  Великого князя; бо слава про нього йшла дуже хороша, та 

ще й раніш кияне хотіли, щоб він був у них за князя. В о
лодимир і на цей раз не згожувався, та таки послухав послів,

прийшов і сів на ве
ликокняжому столі у  
Київі. Дуже любили 
його кияне, і справді 
він був добрий і ро 
зумний князь, любив 
правду, що-дня сам 
судив людей на сво
єму дворі; хто шукав 
правди—знаходив її 
у нього. Він не давав 
волі старшим, дужим 
та багатим кривдити 
менших, слабших та 
бідних; так само не 
давав він, щоб князі 
сварилися та билися 
поміж собою.

У  1116 і 1119 
роках Володимир хо
див походами на стар
шого Полоцького кня- 

князь Володимир мономах. зя Гліба Всеславови-
ча за  те, що той по- 
пустошив Турово-пи-

нську волость його. Після першого походу Гліб скорився і за
мирився з ним, але через два роки ізнов схотів підгарбати під 
себе де-які волості, та на цей раз попався до рук Володимирових 
Володимир привіз його у Київ, як бранця, де він у тім-таки 
1119 р. й помер.

У  Володимирі-Волинському сидів на той час за князя 
Ярослав Святославович, сподіваючись по смерті Володимира 
вернути собі батьківщину. Але Володимир бачив, якого дужого 
ворога він має, а через те всякими способами силкувався 
утвердити та зміцнити для свого роду Київський стіл. А за-для 
того, він дожидався хоч якого- небудь случаю, щоб зачепити 
Ярослава, і случай цей незабаром стався.
' Ярослав посварився із жінкою своєю, онукою Володимира
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(донькою сина його Мстіслава), і з цього поводу Володимир розпо
чав війну. Війна ця скоро скінчилася на тому, що, по двох-місяч- 
ній облозі города Володимира-Волинського, Ярослав скорився і 
ударив Володимирові чолом. Та не на довго замирилися вони. На 
другий год Ярослав прогнав од себе жінку свою, і тим на-віки 
порвав з Володимиром. Сподіваючись, що Володимир на нього 
нападеться, Ярослав кинувся за  поміччю до свого свояка, угорсь
кого короля Стефана П-го і до польського короля Болеслава 
Кривоустого, що держав його сестру Сбиславу. Поки Ярослав 
збірав своїх спільників, Володимир прилучив Волинь до Київа, 
і як Ярослав прийшов із Ляхами, Уграми, Чехами та своєю

КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА ЗАКЛИКАЮТЬ У КИЇВ.

дружиною, то мусів обложити свій город Володимир, де сидів 
його супротивник. Але ця облога, хоч і міцна, дорого коштувала 
Ярославові: коли він вертався якось од міста до табору, на Яро
слава кинулись якісь два Ляхи і вбили його. Це було у 1123 році. 
Спільники Ярославови після того розійшлися, і таким побитом 
Володимир одним заходом збувся і того, котрий простягав руку на 
Київ, і Волинь прилучив до себе. Тепер він був державцем біль
шої части земель руських, і тільки князі Чернигівські— Святосла
вов ичі, Галицькі—Ростіславовичі та Полоцькі—Всеславовичі не 
дались йому до рук. А слава про нього далеко розкотилася по ну-
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жих землях, і которийсь із византійських імператорів,— оповідає 
легенда,— для того, щоб виявити своє поважання до нього та 
ще через те, що мати Володимирова була донькою імператора Кон
стантина Мономаха, прислав ніби-то Володимирові царські знаки 
і клейноди, що носив цей імператор— Володимирів дід по матері. 
Клейноди ці були: 1 , вінець з кованого золота, з  дорогим само
цвітним камінням і хрестом зверху,—вінець цей прозвали «шапкою 
Мономаха», 2 , барми—це теж кований з золота, уцяцкований 
самоцвітним камінням, комір і 3, хрест з животворящего древа. 
Відтоді ото Володимира й почали звати Мономахом. Князював 
він у Київі аж до самої смерті і зоставив дітям своїм заповіт, 
або поучения, ось яке: «Більш  над усе майте страх Божий, не 
лінуйтесь, не покладайтесь на бояр та воєвод, самі доглядайте 
за  всим; шануйте старого чоловіка, як батька, а молодого—як брата; 
будьте праведними суддями, присяги не ламайте, гостей і послів ві
тайте— як не подарунками, то напитками та наїдками, бо вони 
по чужих землях несуть і добру і злу славу; не забувайте того, 
що знаєте, а чого не знаєте, того навчайтесь,—батько мій нав
чився був говорити пятьома мовами,— за це буває шана од чужих 
земель».

Н а своєму віку Володимир зробив 83 великих походи, 19 
разів укладав з Половцями згоду, 300 князів їх  полонив: 1 0 0  з 
них пустив на волю, а 2 0 0  покарав на смерть.

Володимир Мономах помер коло Переяславця 19 мая 1125
року на 73 році свого життя. Перевезли його у Київ і поховали
j  церкві св. Софії. Увесь народ дуже плакав за ним.

Мстіслав 1-й Після його кияне обрали собі за князя старшого сина
Володями- його Мстіслава, котрий так само, як і батько, дуже добре пра-
. .  Р™’  вив у Київі.1125-1132 JВін ходив походами із другими князями у Литву і поси

лав князів на Чудську землю. За його князювання не було ні 
великих сварок поміж князями, ні великих походів, а ні ворожих 
наскоків на його землю, і народ трохи одпочив. Він помер у 1132 
році, і його поховано у манастирі св. Федора, що він сам будував.

Після його не було вже таких князів у Киівї,— та воно й 
не диво, бо князів розмножилося багато, земля українська роз
просторилася, сварки між князями все більшали, а становище 
Великого князя було вже не те, що раніш, бо й родинні 
віднрсини були не ті: Великий князь тепер був не батьком і 
старшим поміж усіма князями, а иноді був далеко молодший 
од своїх дядьків, що сиділи по инших уділах.

Ярополк ІІ-й Після Мстіслава на його місце у Київі ступив брат його 
Володими- Чрогіолк, котрий до того часу сидів у Переяславі. Він, ще за  

рович батька Мономаха, вславився, як добрий вояка, а проте не зу- 
1132-1139. мів удержати князів у злагоді і незабаром, як він уступив у 

Київ, почалися великі сварки,— попереду за Переяслав, а там
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і за  ингаі городи почали змагатися князі поміж себе. Після 
смерти Ярополка у 1139 р., на велико-князівський стіл у Київі 
сів був його брат Вячеслав Володимирович Туровський, що 
був старший поміж Мономаховичами; але Всеволод Ольгович Всеволод 
Чернигівський прогнав його і сам почав князювати у Київі.
Щ об вдержатися на велико-княжому столі, він почав ще дужче1 

сварити князів—Мономаховичів небожів та дядьків Ольгови- 
чів і Давидовичів; через те він не мав ні часу, ні спромож- 
ности пильнувати свого діла—сила Великого князя та повага до 
нього чим дальш, то все більше почала підупадати. Щ е Чер- 
нигів, Смоленськ та Волинь так-сяк держалися Київа, а що Р я
занська, Суздальська, Полоцька землі, Новгород і Галичина, то 
ті зовсім одчахнулися од його.

У 1142 р. Всеволод Ольгович устряв у боротьбу Володи- 
слава П  польського з його меншими братами, Болеславом 
Кучерявим та Мешком Старим. Всеволод допомагав Володи- 
славові, бо син цього короля Болеслав Високий держав його 
доньку Звеніславу.

За рік перед смертью Всеволод закликав у Київ найзнач- 
ніщих князів і благав їх присягти його братові Ігореві, кот
рого він хотів оставити після себе за  Великого князя; князі 
присягли, а як умер Всеволод у 1146 році і його поховали 
у церкві Бориса і Гліба, Іґорь зараз заступив місце свого брата.
Одначе киянам не любі були Ольговичі, і хоч і присягали 
вони Ігореві, проте покликали до себе Ізяслава Мстіславовича Ізяслав ІІ-й 
Переяславського Цей князь покликав до себе на підмогу Чор- Мстіславо- 
них Клобуків (жили вони по-над річкою Росью і звалися так через те, д.0 Иі 154 
що ходили у смушевих шапках), підступив під Київ, розбив Іго
реву дружину, а Ігоря узяв у неволю, запровадив його у Пере
яславі там посадив його у манастирь, а сам сів на велико
княжому столі у 1146 році.

Усе своє князювання він воював із Ольговичами та дядь
ком своїм Юрієм Володимировичем Довгоруким Суздальським, 
котрий почитав себе за  старшого і хотів сам бути Великим 
князем. У  1149 р. це йому таки пощастило, але Ізяслав ки
нувся за  підмогою до угорського короля Гейзи П, що дер
жав його сестру 0 фросінію. Той покликав із собою чешського 
короля Володислава П і польського Болеслава Кучерявого, 
що держав небогу Ізяславову Верхуславу, доньку його брата 
Всеволода.

Спільники Ізяславови скоро мусіли його покинути, бо їм 
самим треба було поспішати ся до-дому через те, що Володимир 
Галицький, помагаючи Юрієві, підступив до їх гряниць, в тій 
надії, що він добуде собі за ту поміч Волинь. Тоді Ізяслав мусів 
замиритись із Юрієм, бо сам він не міг встояти проти його і 
поступився для нього Київом. Але через СКІЛЬКИ МІСЯЦІВ після
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того кияне, спізнавши вдачу Юрія, самі запросили до себе 
Ізяслава. Тоді він несподівано з ’явився перед Київом і вигнав 
свого дядька. Зтього почалася на довгий час війна між дядьком і 
небожем; вона захопила трохи не всю тодішню Україну, бо одні 
князі були на стороні Юрія, другі— на стороні Ізяслава. До са
мої смерті довелося Ізяславові битися за велико-княжий стіл 
із Довгоруким і його спільниками, Ольговичами та Володи- 
мирком Галицьким, котрий не кидав думки здобути Волинь.

У 1151 р. Ізяслав покликав до себе свого дядька Вяче
слава Володимировича, бо він був старший у роді Мономахо-

КНЯЗЬ ІЗЯСЛАВ ЗАПРОШУЄ КНЯЗЯ ВЯЧЕСЛАВА НА ЗГОДУ І ПРИЯЗНЬ.

вичів і мав найбільше право на Київський стіл. Він упрохав 
Вячеслава всиновити його, сидіти у Київі і * тим не давати 
другим князям змагатися за  велико-княжий стіл. Тим він забезпе
чив за  собою Київ до своєї смерти.

У 1154 році Ізяслав, через кілька місяців після того, як 
одгуляв весілля своє із дочкою грузинського (з Абхазії) князя, 
помер. Дуже за ним жалкували кияне, бо любили його; жалку - 
вали .й Чорні Клобуки, котрі за все його життя у всіх походах 
були його спільниками. Ізяслава поховали коло його батька у  
манастирі св. Федора.

Після смерти Ізяслава, Вячеслав покликав у Київ брата 
Ізяславового, Ростіслава Мстіславовича, котрого він теж уси-
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новив, і той став великим князем на тих таки умовах, що й Ростислав 
Ізяслав, себ-то: у сим керував Ростіслав, а Вячеслав сидів на Мстіславо- 
князівському столі. Але не довго всидів Ростіслав у Київі. Заві- вич 
вшись із Ізяславом Давидовичем Чернигівським, він утеряв його.
Не вспів Ізяслав оглядітись у Київі, як на його насунувся із своєю 
дружиною Юрій Довгорукий і без великого клопоту зробився 
у 1155 р. Великим князем, бо на той час і Вячеслав помер.

Не сиділося Юрієві на цьому столі, бо— раз, що кияне його Юрій Воло- 
не любили а друге—що на стіл цей дивився, як на свою бать- ^ вгопукий 
ківщину, син Ізяслава II Мстіслав та ще князь Ростіслав 1 1 5 5 -1 1 5 7 . 
Мстіславович Смоленський, котрий хоч не довго і не само
стійно, а все ж був якийсь час Великим князем. Одначе бійки 
у них не вийшло через те, що Юрій скоро вмер: бенкетуючи 
якось у боярина ііетрили він занедужав і на шостий день 
після того помер (у 1157 році).

Після його смерті захопив Київ Ізяслав Давидович Ч е р -Ізя с л а в  Д а - 
нигівський. Одначе, розпочавши війну з Мстіславом Волинсь- видовим 
ким, котрий покликав собі на підмогу Ярослава Галицького, Н  57-1159. 
він не вдержавсь і у 1159 році повинен був оддати Київ 
Мстіславові, а сам скоро після того був убитий під Білгородом, 
у 1162 році.

Мстіслав, уступивши в Київ, зараз покликав до себе дядька Ростіслав 
свого Ростіслава Мстіславовича Смоленського,котрий і став знову Мстіславо- 
Великим князем. Це був остатній Великий князь, котрий мав ще вич 
вагу великого князя на Україні і з ’умів здержувати князів од -суде- ^  59-1167. 
речок. За його життя ніхто з них не квапивсь на Київ, хоч і 
було багато бійок поміж князями. Його, як патріарха руської 
землі, почитували і Чернигівські Ольговичі, і Волинські Ізя- 
славовичі, і Галицький Ярослав, і Переяславський Гліб; так 
бамо і Новгород, і Рязань були йому слухняні.

Умер він у 1167 році недалеко од Смоленська, вертаючись 
з подорожі в Новгород, куди він їздив до сина свого Святослава, 
що був там за  князя. Як прийшла звістка про його смерть, 
кияне і князі, що сиділи у Київщині: Володимир Мстіславо
вич та Рюрик і Давид Ростіславовичі і Чорно-Клобуцькі стар
шини послали до Мстіслава Ізяславовича послів, щоб покли-мстіслав ІІ-й  
кати його на Київський стіл. Ізяславович

--------------- 1167-1169.

Тим часом треба нам поглянути трохи на північ, щоб зро
зуміти дальші події. Юрій Довгорукий, за  свого життя, дуже 
полюбив свій Суздальський уділ. Цей уділ великими лісами 
був зовсім одділений од останньої Русі, через що й звався З а 
лісся; заселений він був племенами Чудськими та Фінськими 
(не славянськими). Юрій, а далі син його Андрій, заселяли цей 
дикий край і будували городи і села; заселяли вони їх неволь
никами і своїми дружинниками. Чудське племя, слабіще, ти-
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хіще, менш освічене і менш культурне од Славян, мішаю
чись із Руськими людьми і перейнявши христіянську віру, по
трохи втеряло свою народність і мову, і з цієї мішанини склалося 
зовсім окромне од Українців, і вдачею і на обличчя, племя, що 
після стало зватися Великоруське. Уже здавна Великоруси 
визначалися своєю більшою рухливістью, здатніщі були до 
торговлі та до такого иншого, але у громадському ділі вони 
зовсім зрікалися своєї волі і зовсім підлягали волі свого князя. 
Тим-то князеві й любо було жити серед такого народу.

Щ е Юрій, котрий родився у Київі і виріс там в ті часи, коли 
Київ між всіма городами величався (бо Київ і справді був найкра
щий, найбільший і найкультурніщий город тодішньої Русі), дома
гався, щоб бути Великим князем у Київі, а син його Андрій, на 
прізвище Боголюбський (бо родився у селі Боголюбові в 
Суздальському краї), поклав собі, що він неодмінно зробиться 
Великим князем і перенесе велико-княжий стіл у свій Суздаль
ський уділ. А для того, щоб зробитись міцніщим, він у своєму 
уділі перестав роздавати землі своїм братам, синам та своякам, 
не вважав на волю дружини і народу, збудував город Москву 
і зробився там самовладним державцем. Тим він заложив 
основи великого самодержавного князівства, а далі—царства Мос
ковського. Далі ми побачимо, як йому пощастило перенести 
велико-княжий стіл з Київа у Москву.

Новгородці, як тільки Великим князем став Мстіслав, про
гнали од себе Святослава Ростіславовича і ніяк не хотіли прий
мати його до себе, а прохали Мстіслава, щоб прислав до них 
свого сина. Мстіслав довго змагався і наостанці згодився і 
послав їм свого старшого сина, Романа. Цим покористувався 
Андрій Боголюбський і, наче допомагаючи Ростіславовичові, з і
брав инших невдоволених князів і з великою силою підсту
пив до Київа. Мстіслав не був готовий до війни, поміч з 
Волині не поспіла; три дні він бився, але не встояв і мусів 
тікати, покинувши Київ. 8 -го марця 1169 року, на дру
гому тижні великого посту, з ’явилися спільники у Київі. 
Як дика орда, лютували Суздальці у городі. Д ва дні,— оповідає 
літописець,— грабували вони і палили будинки, мордували городян, 
жінок їх та дівчат забірали собі, старих та дітей убивали без 
жалю, обдирали церкви та манастирі, забірали ікони,
книжки, ризи, дзвони, палили церкви. Настала у Київі туга, 
смуток і сльози.

Андрій зробився Великим князем, але не остався у Київі, а по
дався до свого Володимира на Клязьмі, де йому вільніще було кня
зювати, а в Київі залишив свого меншого брата Гліба. З того часу 
Київ вже на віки перестав бути осередком політичним,— не був 
вже більше столицею в Українській землі, — і хоч князі й здобували 
його собі, та тільки через те, що він, хоч і зруйнований, а
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все ж був найкраще місто з  усіх городів українських. З  того 
яс таки часу уся полуденна Україна горнеться до князів Гали
цьких, а північна Росія починає своє осібне життя, шириться 
і міцніє, бо й умови були для того щасливі (хто там поквапиться 
на той холодний та бідний край!), а найбільше через- те, що 
північні князі прибрали усе громадське й політичне життя до 
своїх рук, не даючи найменшої волі людям. А це як раз було 
до душі північним Славянам. Південні ж Славяне —  Українці 
були тоді, як і тепер, не такої вдачи: їм здавна люба була воля 
і в домашньому, і в громадському житті; вони не терпіли ніякого 
гніту, а хотіли, щоб усі були рівні та вільні. Ото-ж ще з того 
часу північна Росія починає одріжнятися од полуденної і по
чинає зватися спочатку „Великим Князівством Московським'4, а 
далі— царством Московським,— од столиці її Москви, котру збу
дував Юрій у 1147 році. Тоді ж таки у Х П  столітті південна 
Русь вперше у літописях починає зватися «Україною».

Після того погрому Київа, що вчинив Андрій із Суздальцями, 
зносини північної Руси, чи ,,Великоросії“ , як її стали звати 
пізніще, з Русью південною, або „Україною" —  пориваються 
більш як на пів-тисячи літ: кожна з них живе своїм осібним 
життям, має осібну свою історію, свої звичаї, порядки, свою осі
бну мову, і аж в кінці Х У Ш  століття, через 600 літ, знову вся Україна 
починає жити одним життям з Великоросіею. А яке було життя 
України затой час,— чи добре,чи лихе, і —до чого довело її спільне 
життя з Великоросією, або Московщиною, будемо бачити далі.

У СТРІЙ  І  ВІДНОСИНИ.

На чолі тодішньої Русі стояв, як бачимо, в е л и к и й  Великий 
к н я з ь ,  котрий сидить у Київі; инші ж князі залежали вже князь, 
од його і мусіли слухатися і поважати його, як старшого. Але 
цього звичаю додержували не всі князі і слухали великого 
князя тільки тоді, як він був дужчий од них.

Найближче до князів стояла д р у ж и н а ,  з котрою вони ра- Дружина, 
дилися про всякі справи; з нею вони бенкетували, і князь 
держав її своїм коштом та платив їй грішми, харчами, кожухами, 
медом та воском і иншими здобутками, що дружина збірала для 
князя, як подать; крім того, князі давали дружинникам і землі. 
Дружина йшла на війну уся; а ше князі набірали військо з 
міщан та селян, котрих узброювали своїм коштом. Окрім цієї 
дружини, що звалася старшою, на тодішній Україні було ба
гато чужинців, що не жили на одному якомусь місці і най
малися у дружини, переходячи од одного князя до другого.
Князі й самі закликали та наймали до себе таких дружинників, 
бо це був народ безземельний, перехожий, нічим не звязаний—  
а ні хазяйством, а ні хліборобством,— народ дуже одважний, до-
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тепний і через те дуже здатний до війни. Звалися вони Чорні 
Клобуки, Берендії і Торки; роду вони були монгольського. 
Часто ця „молода" дружина забірала велику силу і над самими 
князями.

ОДЕЖА І ЗБРОЯ КИЯН У X I XI ВІКАХ.

Бояре (Во
ляре).

Щ об більше до себе прихилити дружинників, де-котрим з 
них князі давали землі, і вони хазяїнували на ній та користу
валися з неї. З  таких дружинників поробились „осадчі", себ
то люде, що сиділи на землі,— ті що осадили її; стали вони зва-



тись „болярами". Воляре ті таки важкеньким гнітом лягли на 
народ, бо заселяли свої землі бранцями та невольниками, а лю 
дей, котрі з  давніх-давен сиділи на землі, прогонили. З  тих 
бояр князь посилав по городах «посадників», котрі правили 
замісць його; з  них він ставив і «воєвод», що були началь
никами дружині.

В і ч е  за князів стало більш залежати од князя, як було то 
раніше, але все-ж не раз і князь мусів слухати його поради. 
Я к  ми бачили не раз, віче настановляло і прогонило князів і 
мало таки чималий вплив на діла политичні. Віче скликав 
князь з своїх дружинників, з  старших міспьових жителів, а 
часом на віче кликали і духовенство та людей з  инших міст і 
навіть з сел. По городах та селах були свої віча, котрі сходи
лися на раду про свої спільні господарські справи, і віче те 
усим керувало і усьому давало порядок.

Щоб безпечніше було од наскоку всяких ворогів, люде обго- 
рожували де-котрі села, обкопували ровом і обсипали високим 
валом. Огорожа та робилася з палів і в ній по-декуди були 
брами; тими брамами в ‘їздили у город, або у «острог», як він 
тоді звався (через гострі палі, що ними обгорожували городй). 
Коло брами були «вежі» (башти), з  котрих виглядали ворогів. 
Посередині острога обгорожували місце, «детинець»; там жила 
молода дружина, що звалася «детинка», через що й осередок 
городу так звався. Там таки був собор, княжий або посадників 
палац, там жили бояре і духовенство. За детинцем, до 
городської огорожі, місце звалося «посадом», і там жили 
купці, ремесники; там булойторговище, або «торг», та жили усі 
останні городяне. Такі городй під час ворожого нападу були 
притулком і для селян, що жили навкруги. Городяне займалися 
хліборобством і нічим не одрізнялися од селян, але звалися 
вже міщанами та городянами. Окрім хліборобства та усяких 
реместв, вони, як і селяне, займалися рибальством, ловецтвом 
та полюванням (охотою).

Круг городів були б е л а  та х у т о р и ,  а по них жили се• 
ляне. Я к і городяне, вони були хлібороби або рибалки, або ловці; 
розводили чимало худоби та коней. Землі було надто доволі, і 
уся вона вважалася громадською. Але як настали князі, то окрім 
полюдного, що платилося їм за  кожного чоловіка, та податі з  
димаря та инше, вони почали вважати землю своєю власного, і 
дарували дружинникам своїм і духовенству та манастирям не 
тільки пусті землі, а  й села.

Окрім вільних сел були й села невольницькі, що були 
оселені полонянниками, або бранцями. Окрім невольників, або 
рабів, що були взяті на війні, ще були раби, котрі ставали 
такими через те, що позичили гроші у багатих; як що такий 
чоловік не мав спроможности на строк вернути гроші, то він ро-
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бився рабом, инші-ж і самі продавали себе, жінок та дітей у 
неволю; хто женився на рабі, сам ставав рабом; діти рабів 
теж оставалися рабами.

Суд. С у д  правив або сам князь, або його воєвода на княжому
або воєводському дворі. Ділом цим завідували так звані „тіуни"; 
усяке злочинство, усякий вчинок карався „вірою", себ-то штра
фом; за  вбивство родича раніш був звичай —  крівава помста 
(кров за  кров), а  далі й за  це стали брати „віру": за  чоловіка уби
того брали 40 гривен (гривна— це пів-фунта срібла), за дружинника 
і боярина— у-двое більше, а за  жінку— у-двоє менш, як за  чоло
віка; за бійку києм або чим иншим, але не на смерть— 12 гри
вен, за  останні злочинства «віра» була менша; як що убивця 
не знайдено, то «віру» платила та громада, на чиїй землі знай
дено вбитого.

Торговля. Т о р г у в а л и  звичайно у містах і городах на торгу, чужесто- 
ронні купці і свої, котрі їздили по чужих краях; звалися вони 
«гостями». Найбільш їздили за  крамом у Царьград; там міняли 
смушок, невольників і здобутки своєї землі на грецький крам; з

Азії доставали коріння, пер
лини і таке инше; у Крим і в 
Галичину їздили по сіль, і чу
мачка наша почалася, мабуть, 
ще за тих давніх часів.

Гроші. Кажуть, що у давні часи
на Русі, замісць г р о ш е й ,  
вживали невеличкі шматки си- 

с р іб н і гр о ш і з а  князя Володим ира , риці із штемпелем. За Володи
мира Святого і далі починають 

робити вже золоті та срібні монети, але це ще доволі недоладня 
робота: на одному боці вибивали образ князя на престолі, з на
писом: Володимир, або Ярослав, або Святополк, а на другому 
який-небудь знак, а навкруги його напис: «А  се його злато» 
або „А  се його срібло". Найзвичайніщі в ті часи гроші були 
срібні гривни, —  кожна така гривна важила мало не пів
фунта.

жа і на- У-старовину Українці вживали кислий хліб житній, або й 
питки, пшенишний. а як бував неврожай, то мішали й лободу; варили 

каші й куліші з гречки і пшона, пекли солодкі пиріжки з ме
дом, молоком та маком, варили кисіль і їли його з розведеним 
медом; багато їли мняса, бо було багато дикого звіря; їли мнясо 
усяке: і яловичину, і конину, баранину, свинину, псину, котів 
і ужів, усяку звірятину, і птицю, і рибу; їли мнясо і у піст, і 
у мнясниці, бо духовенство у ті часи і не встрявало у це діло, 
а завело пости вже далеко пізніще. Пили тоді багато,— пили і з  
горя, і з  радощів, і на весіллі, і на поминках, і так пили. Пи
ли більш мед та пиво,—і те й друге варили із хмелем; вина на
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Україні не робили, і його привозили тільки з Византії. Пасішни- 
ків дуже поважали, і звалися вони „бортниками", бо бджоли розво
дили в дуплянках („бортях") на дереві; вони ж варили й мед.

Б у д і в л я  була у тодішніх Українців найбільш деревина, бо Будівля, 
лісу було багато і з його будували собі бідні люди хати* багаті—

КЙІВО ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА.

хороми, князи— палаци та теремк, навіть і церкви були деревяні. 
Чим заможніший був чоловік, тим і будівля в його була про- 
сторніша. Були й муровані будівлі, як то: церкви, вежи (башти) 
та мури круг города; для цього уперед кликали византійських 
та німецьких майстрів, а далі літопись згадує вже багато 
своїх будівничих, котрих взиває „хитрецями". Крім майстрів 

*  б
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Духовен
ство.

Школа і 
просвіта.

будівничих, були ще маляри, золотарі, срібники, щітники, ко
тельники, сідельники, лучники, тульники, ковалі, тесляри; 
ймення де-котрих з них згадуються у літописях.

Христіянська віра не так-то скоро поширилася по Україні. 
Щ е у X II  віці тільки частина Вятичів були христіяне, а пів
нічні Славяне: Зиряне, Пермяки, слухаючи своїх волхів, 
довго не кидали своєї старої віри, і ще у X IV  віці були язич
никами. Т а  й усі тодішні христіяне хоч і вважали на обряди 
христіянські, проте в звичаях своїх і побиті зосталися по- 
старому так само язичниками.

Духовні власті на Україні встановлено було такі самі, як 
і у Византії,—по такому порядку, як і скрізь по христіянських 
землях: тоді ще не було ніякої ріжности між східньою та захід- 
ньою церквою (православною та католицькою). Аж у XII столітті 
Царьград одрікся Риму, і чим далі, тим гостріща ставала між 
цими двома осередками христіянства боротьба за  те, хто матиме 
більшу силу у привернених до христіянства землях.

Усе українське духовенство залежало од митрополита 
київського, котрого настановляв патріарх константинопольський, 
так само як і єпископів по инших тодішніх єпархіях на Русі. 
Митрополити та й єпископи попереду були з Греків; перший 
митрополит київський з Русинів (Українців) настановлений був 
за  Ярослава І і звався вія Іларіон.

Із  христіянством почали заводитись на Україні і мана- 
стирі; Київо-Печерська лавра була з них найстаріща. Князь Ізя- 
слав І  оддав основателям її, ченцям Антонію та Феодосію, що 
після найменовані були святими, усю гору над Дніпром, де той ма- 
настирь стоїть і тепер. У  горі тій ченці повирубували собі 
келії, що тепер звуться печерами; там вони й жили, а через 
печері ті й манастирь став зватись Печерський. У  горі була 
вирубана й невеличка церковця: а як ченців стало багато, то святий 
Феодосій збудував на горі церкву і манастирь. Ця Лавра мала 
велику вагу за-для просвіти в ті часи; з  неї вийшло багато 
владик, у ній зроблено й початок нашій історії: чернець Нес
тор, Сильвестер та инші, при кінці X I та на початку ХН  століття, 
почали писати свою літопись, котру прозивають „Несторовою". 
Вона дійшла й до нас, і з  неї ми знаємо про те, що діялося тоді 
в нашій землі.

Тодішнє духовенство було найбільш освічене з  поміж ин
ших верстов громадянства; через те князі любили бесідувати, 
а часом то й радились з ним; але впливу на політичні діла 
духовенство не мало ніякого і навіть не шукало його.

, Першу школу заснував у Київі Володимир святий, і у ній 
вчилися діти бояр та инші. У  школах вчили не тільки читати та 
писати, але й співати церковних пісень та ще вчили грецької мови. 
Із шкіл тих виходили священники і инші церковні служителі,
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писці, що переписували книжки (бо тоді ще не вміли їх печа- 
тати) та перекладчики, що перекладали книжки з грецької і 
инших мов на церковно-славянську. Ярослав І теж упадав

ЛІТОПИСЕЦЬ НЕСТОР.

коло просвіти і заводив школи, і письменні тоді були не тільки 
князі, дружина та духовенство, а й багато городян.

З писаних творів тодішніх до нас дійшли, окрім літописі 
Нестора, ще твори митрополита Іларіона, житіє Феодосія Печерсь-
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кого, поученіе Володимира Мономаха своїм дітям, хожденіє Да- 
ниїла Паломника у врусалим, Слово Даниїла заточника, та  
инші; а з  поетичних творів—єдиний „Слово о полку Іго рев і"; 
написав його старою українською мовою якийсь дружинник, 
але наймення його нам, на жаль, не відоме; в „Слові" описано 
похід князя Ігоря Святославовича на Половців у 1185 році, і 
описано дуже гарно та влучно.



Галицький

(1087—1340).

Я к ми бачили, ще за Володимира святого на заході був куток 
Русі, що звався Червенськими городами (Червона Русь). Цей 
куток забрав був на короткий час польський король Болеслав 
Хоробрий, але він ізнов вернувся до рук українських князів.

Після Ростіслава Володимировича Тмутороканського, кот
рого Греки отруїли у Корсуні, зосталося три сини: Рюрик,
Володарь та Василько— усі без уділів, бо по-тодішньому звичаю 
князі - сироти уділів не получали і звалися князями - ізгоями.
Тоді князі ці подалися на захід шукати собі слободної землі 
і, побачивши, що Червенські городи не мають князів, забрали 
їх собі.

Рюрик довго воювався із сусіднім Володимирським князем Рюрик 
Ярополком Ізяславовичем, бо князь цей дуже скоса дивився на Ростіславо- 
те, що Ростіславовичі зробилися його сусідами; а як ще й Be- юду1*] qq̂  
линий князь київський Всеволод закріпив за  Роетіславовичами 
Червенські городи, то Ярополк у 1087 р. рушив на них похо
дом і підступив до Звенигороду (Галицького). Одначе на дорозі 
якийсь Нерядець убив його. Може бути, що на те намовили 
його Ростіславовичі, бо, зробивши те злочинство, Нерядець утік 
до них у Перемишль. Великий князь хотів був покарати Ростісла- 
вовичів за  те убивство, але підступивши до Перемишля, нічого 
їм не заподіяв і так вернувся до-дому.

У  1094 році Рюрик помер, і після його Червону Русь по
ділили проміж себе його менші брати: Володарь узяв Перемишль, 
а Василько—Теребовлю.

Це були дуже хоробрі князі і дружні братй; на долю їм Володарь 
випала безнастанна колотнеча із сусідами, але вони того н еРос™ *аво‘ 
страхалися. У  Василька заміри були дуже широкі: він ми-1 0 9 4 .1 124.

П Е Р І О Д  Т Р Е Т І Й .

5 0-110
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слив прилучити до українсько-руської землі Польщу, Дунайських 
Болгарів і виперти Половців з України. Як ми бачили на Любець- 
кому з ’їзді у 1097 р., за  Володарем та Васильком були затвер
джені їх городи. Того ж таки рокуВолодарь розпочав війну,—  
уперед на те, щоб визволити темного брата свого з неволі, а потім, 
щоб помститись за нього над Давидом Ігоревичем. Потім він воював 
із Великим князем Святополком, котрий, прогнавши Давида з 
Волині, задумав і Червону Русь одібрати од Ростіславовичів. 
Одначе це йому не пощастило, хоч він і покликав собі до помочи 
угорського короля Коломана, бо Ростіславовичі й собі узяли 
на поміч Половців і Давида Ігоревича, з котрим замирилися. 
Ш д стінами Перемишля у 1099 р. Ростіславовичі у -к р ай  роз
били Угрів і вигнали їх з  України, а самі з того часу утверди
лися, як наслідственні князі Червоної Русі.

Володарь страшний був для сусідів, і з своїми Галичанами 
він заходив далеко за  Вислу, грабуючи усе, що бачив. Поляки 
пустилися на хитрощі і через якогось боярина Петра Власта, 
повіреного польського князя Болеслава Кривоустого, одного 
разу на ловах схопили Володаря і одвезли його у неволю; по
тім Василько та сини Володареви мусіли викупити його за 
2.000 гривен.

Але скоро після того обидва брати,— спершу Василько, а  
незабаром і Володарь,— у 1124 році повмірали; у кожного з них 
осталося по два сини: у Володаря —  Ростіслав, котрому достав
ся Перемишль, і другий— Владимирко,— цьому дано Звенигород; у 
Василька—Юрій та Іван, котрим достались Галич та Теребовля. 
Ростіслав десь у 1130-тих роках помер, і синові його Іванові 
Володимирко дав Звенигород, забравши собі Перемишль, але 
згодом вигнав його звідти. Того Івана прозивали Берладни- 
ком: може бути, що він князював у Берладі, що над р.Бирлатом, 
лівим притоком Дунаю (тепер Вирлата).

Володимир У  1144 р. Володимир переніс свою столицю з Перемишля 
1-й, або В о -у  город Галич; з того часу земля його починає зватись Гали- 

Вололаоо- чина> аб ° князівство Галицьке. Перед тим як раз, у 1141 р. по- 
вич вмірали Василькови сини, Юрій та Іван, бездітними, і Володи- 

1125-1153. мирко, підгорнувши під себе їх уділи, зробивсь володарем ве
ликої держави, що простягалася від р. Сяну і р. Вислока аж 
до р. Дунаю,— більш як три чверти Галичини опинилося в ру
ках Володимирка.

Цей князь, слухаючись свого віча, котре мало велику силу 
у Галичині і, як побачимо далі, орудувало не тільки всіми ділами, 
а навіть втручалося і до внутрішнього життя самих князів 
своїх, задумав одрізнитися од Київа. Але тим він наробив те, 
що у 1144 році инші українсько-руські князі послали проти нього 
своє військо у Галичину, щоб і вона і князь її чули на собі 
верховність Київа, так само як і инші українсько-руські землі. У  цю
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князівську колотнечу устряли Поляки з королем своїм Володисла- 
вом II, котрий помагав Всеволоду Володимировичові київському, 
своєму своякові (бо дочку Всеволода, Звениславу, держав син 
Володислава П Болеслав Високий), та ще Угри з  королем 
своїм Гейзою, і з  того часу ці чужинці розласувалися на Га
личину.

Володимирко, не подужавши спільної сили князів, зами
рився з ними і заплатив київському князю Всеволодові 1400 гри
вен срібла. Не сподобалася ця річ вічу,— не сподобалося їм те, 
що князь так самовладно править князівством, і як Володимирко 
поїхав на полювання до р. Тисмениці, вони поликали до

КНЯЗЬ ВОЛОДИМИРКО ЗРІКАЄТЬСЯ своєї ПРИСЯГИ.

себе його небожа Івана Ростіславовича Берладника. Повернув
шись з полювання, три тижні облягав Володимирко Галич, поки 
здобув його, а тоді люто покарав— мордував і багато повбивав—  
тих бояр, котрі скоїли таке проти його. Іван утік до Київа.

Допомагаючи Юрію Довгорукому проти Ізяслава ІІ-го, Во
лодимирко увязавсь у їх бійку, але під Перемишлем Ізяслав 
розбив Володимирка, і він мусів замиритись з ним. Зами
рення сталося на тому, що Володимирко зрікається тих городів, 
котрі захопив у цій колотнечі, і присягає, що служитиме Ізяславові, 
як Великому князеві. Одначе присяги теї він не додержав і горо
дів не оддав. Тоді Ізяслав послав до нього посла, і той став 
дорікати йому, що він не додержав присяги. Володимирко про-

5*
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Ярослав
Володими

рович
Осмомисл

1153-1187

гнав того посла од себе і не схотів слухати його далі. За те,— к а 
же літописець,— того ж таки дня, як князь ішов до вечерні, з  ним 
стався грець (апоплексія), і він незабаром, при кінці 1152 або 
на початку 1153 року, помер. У  Галичі князем став його син 
Ярослав.

Ярослав Володимирович, котрого автор „Слова о полку 
Іго р ев і"  взиває Осмомислом, високо підняв Галицьке князів
ство. За нього—Червона Русь простягалася од гір К ар
патських, по річках Дністру, Сяну та Пруту, аж до Дунайсь
ких гирл; можна думати, що Бесарабщина і чорноморський

СМЕРТЬ КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРКА.

беріг належали теж йому: біля Дніпрового лиману Галичане 
мали свою пристань, що звалася Олешье (тепер Алешки, коло 
Херсона). Ярослав, по смерті батька, завзято далі воював 
із Ізяславом II, і тільки після смерті Великого князя замирився 
із сином його Мстіславом. Незабаром після того довелося 
йому воювати з Іваном Берладником. Іван цей домагався бать
ківщини і упрохав Ізяслава Давидовича, щоб той йому допоміг. По
магали йому й Галичане і инші охочі, котрих він зібрав круг 
себе,— вони прозивалися тоді «берладники» (волоцюги). Б а
гато клопоту було з ним Ярославові, аж поки Берладник той не
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вмер у 1161 році (кажуть, що його отруїли Греки у городі 
Солуні, куди він утік після смерті Ізяслава).

У  Галичині віче мало велику силу,— вічем орудовали най- 
багаччі бояре. З них ото помалу постали і наші магнати— 
вельможні пани в правобічній Україні. Уже за  часів Ярослава 
вони забрали у  Галичині таку силу, що князеві було дуже скрутно.

Ярослав не любив своєї жінки Ольги (доньки Юрія Дов
горукого) і узяв собі за жінку якусь Настасію Чаргову, 
і од неї мав сина Олега; княгиня ж Ольга із сином своїм Володи
миром і прихильними до неї боярами утікла у Польщу. Тоді

БОЯРЕ ТЯГНУТЬ НА ВОГНИЩЕ НАСТАСІЮ, НЕВІНЧАНУ ЖІНКУ КНЯЗЯ ЯРОСЛАВА

бояре на вічі свойому у 1172 р. ухвалили напосістися на князя; 
самого князя схопили, Настасію живою спалили на вогнищі, 
рідню її повбивали, а княгиню вернули до-дому і присилу
вали князя жити з нею. Але Ярослав не переставав любити 
свою Настасію навіть тоді, як вона померла, і Ольга знову мусіла 
тікати до брата свого Всеволода ІП  у Володимир на Клязьмі, 
де літ через 10 померла черницею, на імя бвфросінія.

Ярослав помер у 1187 році. Уміраючи, він благав бояр вво
лити його волю і постановити князем у Галичі Олега, сина його од 
Настасії, а Володимирові дати Перемишль. Галичане не пере
чили йому, а як тільки князь помер і його поховали у Галичі,



Володимир 
11-ий Яро- 

славович- 
1 1 8 7 -1 1 9 9

Роман Мсті 
славович 

1 1 9 9 -1 2 0 5

в церкві пресв. Богородиці, зараз вигнали Олега і князем 
своїм настановили Володимира.

Володимир П  не любив порадників і виявив себе пьяницею 
і розпутним волоцюгою; він насилував чужих жінок і дівчат, а  
нарешті узяв собі за жінку якусь попадю і од теї
попаді мав двох синів. Галичане так обурилися цим, а  
ще більше, певно, тим, що він не кличе їх собі на пораду, що 
на вічу одні навіть хотіли скарати на смерть князя, а  
инші говорили, що треба присилувати князя, щоб він попадю ту 
прогнав та узяв собі жінку по закону. Провідавши про те, що 
було на раді, і боячись за  коханку свою, Володимир із нею і 
двома синами своїми утік до Угрів, а Галичане покликали до 
себе князювати Волинського князя Романа Мстіславовича, і 
він прийшов до них. Тим часом угорський король Бела ІП, до 
котрого утік Володимир, засадив його у вежу, а сам пішов, 
прогнав Романа (він утік у свій Володимир-Волинський), всту
пив у Галич, і з а  князя постановив там сина свого Андрія.

Одначе Володимир не довго сидів у тюрмі: у 1189 році він  
утік і подався до польського короля Казімира Справедливого, 
котрий дав йому помочі; він знову вернув собі Галич, вигнав
ши звідтіль Андрія. В  тім йому допомагали самі Галичане, 
бо їм добре далися у знаки чужинці, і вони з превеликою ра- 
дістью зустріли Володимира. А Володимирові на велику користь 
склалося те лихо, що він перебув, бо тепер він став князювати, 
як слід, і Галичина на якийсь час одпочила, аж до самої його 
смерті у 1198 році (а може й 1199-му). Він помер бездітний (про 
дітей його від попаді звісток не маємо), і на ньому кінчається 
княжіння Ростіславового роду у Галичині.

Після смерті Володимира, Роман Мстіславович вернувся 
у Галич, сів там вже самовольно і дуже помстився за  те, що 
Галичане не допомогли йому вдержатись у Галичині. Багато  
боярів він катував, різав, живцем закопував у землю і, добре ві
даючи, яку силу вони мали на вічі, силкувався до-краю їх ви
нищити, кажучи: „як хочеш меду їсти, то треба бджоли ви- 
душити“ .

За свого княжіння він нагнав великого страху Половцям 
і Литовцям. Оповідають, ніби-то він навіть запрягав литовських 
бранців у плуги і орав ними землю, через що й склалася 
приказка: „Романе, Романе, погано живеш —  Литвою ореш“ . 
Роман і Київську землю пригорнув до себе: на той час у Ки- 
їві сидів за князя його тесть Рюрик Ростіславович. Роман дві- 
чи вигонив його з Київа і наостанці постриг його силомиць у 
ченці, а ,у Київі посадовив сина Рюрикового Ростіслава; Рости
слав присягнув йому на вірність і був од нього у всьому залежний.

Разом з тим Роман з ’умів обійти і Ольговичів, котрі теж 
присягли на союз з  ним.
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У 1202 р. він допоміг византійському імператорові Олексію 
ТИ Ангелу у його боротьбі з Болгарами і Половцями. Таким 
побитом, за короткий час він зробив Галичину могутнім 
князівством, і літописець не дурно взиває його „однодержав- 
цем" усієї Руської (Української) землі.

Римський папа Інокентій III бачив, що Галицькі князі 
робляться могутніми володарями у Славянських землях і, маючи 
на мислі повернути через них Славян у католицтво, послав до 
Романа своїх послів, котрі казали йому так: „П апа Римський—

КНЯЗЬ РОМАН ГАЛИЦЬКИЙ НЕ ПРИЙМАЄ КОРОЛІВСЬКОЇ КОРОНИ.

царь над царями, і як що ти, княже, пристанеш на католицьку 
віру, то він зробить тебе королем Руським*. Мовчки слухав Роман 
ті речі, а тоді, витягши меч свій із пихви, промовив: „Цього в 
папи вашого немає, а поки це при міні—не треба міні ніякого 
королівства. Батьки й діди мої здобували собі землі і городй 
мечем,— здобуду і я; як був князем, так і буду, а ламати свою 
віру, за-для королівської корони, не стану!" Так і поїхали собі 
папські посли, нічого не здобувши.

У 1205 році Роман воював із польським князем Лешком,
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і під містечком Завихвостом його вбито і мертвого привезено 
у Галич. Після нього зосталася удова і двоє малих синів його: 
Данило мав 4 годи, а Василько— ще немовля. Після смерті Р о 
мана малі діти не змогли вдержати батьківщини, хоч їм і по
собляв у тому угорський король Андрій, котрого батько його, 
Бела ПІ, колись настановив був за князя у Галичі.

Зараз після смерті Романа почалася безнастанна колотнеча 
за  той Галич між Рюриком Ростіславовичем Київським, 
Ольговичами Чернигівськими і Ігоревичами Сіверськими— 
онуками Ярослава Осмомисла з материного боку (вони теж 
добивалися Галича), Галицькими боярами, польським князем 
Лешком і королем угорським Андрієм, котрий допомогав 
Романовій удові. Рюрик Ростіславович, почувши про смерть Ро
мана, зараз розстригся з ченців і знову зробився Київським кня
зем і вкупі з Ольговичами Чернигівськими пішов на Галич, а 
вдова Романова кинулась за  поміччю до угорського короля 
Андрія. Андрій допоміг їй і не дав Рюрикові заволодіти Гали
чем. Та бояре не любили Романа і його синів і таки вигнали 
їх та покликали Ігоревичів, онуків Ярослава Осмомисла. Стар
ший з них, Володимир Ігоревич, сів у Галичі, Роман Ігоревич—  
у Звенигороді (Галицькому), а  третього, Святослава Ігоревича, 
брати посадовили у Володимирі-Волинському. Не довго князювали 
вони,' і через пять год, у 1211 році, Угри та Ляхи, котрих покли
кала вдова Романоваі бояре,— ті бояре шукали тільки користі за-для 
себе,— прогнали їх. Ігоревичі попалися до рук Угрів, а бояре 
випросили їх собі і повісили, а князем собі настановили боярина 
Володислава Кормильчича. Нарешті угорський король Андрій, 
змовившись з польським князем Лєшком, зробив заручини пяти- 
літнього сина свого Коломана з двохлітньою дочкою Лешка Со
ломією і настановили вони Коломана князем Галицьким, а од його 
імя правив у Галичині угорський воєвода— „прегордий Філя“ , 
як зве його літописець. • Папа Римський прислав молодому по
дружжі королівську корону, з такою умовою, щоб галицький на
род привернути до католицької віри. Тоді Філя почав силком 
навертати людей на католицтво. Не видержали Галичане того 
порядкування чужинців у себе і закликали до себе князювати 
Мстіслава Мстіславовича, на прізвище „Удалого", з Новгороду. Цей 
князь визволив Галичину од усіх чужинців, що ватагами блукали 
по ній та скрізь вбивали і грабували людей, і народ полюбив 
його за  те та став взивати його своїм „світом, дужим соколом". 
Мстіслав віддав за  Данила, сина Романового, свою дочку Ганну.

У 1224 році прибіг до Мстіслава його тесть, половецький 
хан Котяні став прохати, щоб він допоміг йому проти Татар, бо 
невідомий до того ворог цей, що насунувся з Азії, повбивав вже 
половецьких ханів Юрія Кончаковича та Данила Кобяковича: 
вони, як і Котян і багато Половців, були вже христіяне.

— 76 -
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Тепер ці Татари страшенною хмарою насовувались на Україну. 
Мстіслав зараз склйкав князів у Київ. До київського князя 
Мстіслава Романовича з ’їхалися князі: Мстіслав Удалой Га
лицький, Мстіслав Святославович Чернигівський, Мстіслав Яро
славович Німий, Михайло Всеволодович, син Всеволода Черм- 
ного, Данило Романович Волинський, Олег Ігоревич Курсь
кий і багато инших. Всі вони на раді своїй постановили зараз 
іти з Половцями на Татар; одні попливли Дніпром, а другі 
т т іт п л т  суходолом і зібралися всі коло Варяжського острова (коло 
острова Хортиці), а звідтіль усі пішли до города Олешья. Тут 
їх зустріли посли татарські і сказали князям: „Ми чули, що 
ви зібралися на нас війною,—чого, не знаємо. Ми прийшли

ЦЕРКВА УСПІННЯ У ВОЛОДИМИРІ-ВОЛИНСЬКОМУ.

воювати не з вами, і вас ми не займаємо; ми прийшли звою
вати Половців, котрі— наші раби». Не пойняли їм віри князі, — по 
намові Половців повбивали послів і, розбивши передові ва
таги татарські, рушили далі у степ. Там на р. Калці, що впа
дає у Азовське море, стріли вони головні сили Татар. Сталася 
велика січа, і Татари зовсім розбили Руських князів; Мстіслав 
Удалбй і Данило Волинський, поранені, ледве повтікали, 
а останніх князів Татари повязали, поклали їх один коло 
одного на землю, понакладали на них зверху дошки, на дошках 
тих бенкетували і танцювали і, таким побитом, на смертьіподавили 
князів. Так скінчився той страшенний бій. Після того Татари  
подалися назад в Азію.
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Данило Ро 
манович 

1228-1264.

Мстіслав вернувся у Галич. Багато йому було ще клопоту 
із галицькими свавольними боярами, та він якось перемагався 
і докнязював до смерті. Помер він у 1228 році, їдучи на 
прощу до Київа. Перед смертью, по звичаю благочестивих кня
зів, він постригся у схиму (в ченці) і похований у Київї.

Після смерти Мстіслава, Данило, котрий був тоді князем 
Волинським, підступив до Галича, щоб узяти його, як свое на
следство і батьківщину. Не хотіли бояре, а з ними і єпископ 
Артемій, пускати Данила у Галич. Але бачучи, що увесь на
род Галицький дуже йому радий і бажає його собі за  князя, 
мусіли прийняти його.

Данило був дуже розумний князь, поводився як лицарь, лю
бив свою Україну, будував городи. У  1250-их роках він збу
дував город Львів; назвав він його так на імя свого сина 
Льва. Він ширив своє князівство: у 1240-их роках на річці 
Угорці заснував город Холм, куди й переніс свою столицю з 
Галича, кажучи, що звідтіль йому легше князювати, бо немає 
близько неспокійних бояр галицьких.

У  1239 р. пригорнув Данило до Галичини і Київ, де тоді 
не було князя, і постановив там свого намістника— воєводу 
Дмитра. Це був чоловік розумний, розпорядливий і хоробрий. 
Таким побитом, за його князювання Галицько-Волинська Русь 
зробилася найбільшою державою у @вропі. Вона межувала з 
Угорщиною—Карпатами; з Польщою, од джерел р. Ропи, межа 
йшла через р. Вислок, а далі через р. Сян аж до р. Нарева; з  
Литвою— верхів’ями р. Німана; на сході—р. Дніпром, аж до 
Чорного моря, і з  полудня— р. Дунаєм до Карпатів. Н а Дні
прі торговельне місто галицьке було Олешье, а на Дунаї—  
Малий Галич (тепер' Галац).

В перші роки свого князювання Данилові довелося мати 
багато діла і клопоту попереду всього із Руськими князями. 
Бачучи, що Данило одразу стає таким могутнім князем, вони 
хотіли не дати йому, щоб він ширив свою власть, і виступили 
проти нього, але Данило розбив їх дружини під Камінцем. 
Упоравшись з ними, Данило береться до Угрів, котрих поклй- 
кали у Галичину галицькі неспокійні бояре: вони не любили 
Данила. Ледве тільки він пішов у Польщу, щоб допомогти 
Конрадові, братові свого вбитого союзника Лешка, проти князя 
Володислава Опольського, як вони зараз покликали за князя у Га
лич королевича угорського Андрія, а від його імя, захищаю
чись Уграми, став княжити боярин Галицький— Судіслав. П о
вернувшись до-дому, Данило і з цими ворогами своїми скоро 
справився і вигнав їх з Галичини. Упоравшись тут, знову му
сів він воювати з Руськими князями, котрі не кидали надії 
подужати його і силкувалися одняти од нього Галич. В усіх
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ділах своїх і походах Данило ніколи не розлучався із братом 
своїм Васильком, котрого дуже любив.

Скінчивши ці войни, Данило у 1239 році покинув кня
гиню свою і брата Василька дома і поїхав в Угорщину, щоб за
сватати угорську королівну за сина свого Левка; ал'е чомусь, на 
цей раз, з  сватання того нічого не вийшло. Вертаючись до-дому, 
він не відав про те, яке лихо спіткало за цей час його князівство.

Після битви на р. Калці Татари подалися в Азію, і про них Татари, 
потрохи стали забувати.

Поглянемо-ж тепер, 
звідкіля узялися ці Тата
ри і яким побитом вони 
опинилисяна Україні.

В  кінці X I  та на 
початку XII століттів 
у одній невеличкій ор
ді, що кочувала по 
азіяцьких горах, там 
де починається велика 
Сібірська ріка Амур, 
настав ханом Темучін.
Він був дуже лютий, 
великого зросту і страш
ний на обличчя чоловік.
Оповідають, що як він 
народився, то у руці 
ніби-то держав шматок 
запеклої крови, і зна- 
хурі сказали, що це 
знак, що він володітиме
ЦІЛИМ СВІТОМ. Увірував- ДАНИЛО, ко ро ль  га л и ц ьк о -р у с ь к и й . 
ши в це пророкування,
він, як зробився ханом, почав завойовувати собі спершу неве
личкі татарські орди, що блукали по Монголії, а далі звоював і 
Китай, найбільше царство у Азії; звідтіль він кинувся до Бухари, 
звоював і це ханство, і назвав себе Чингіз-ханом, тоб-то Вели
ким ханом, бо й справді такого великого царства не було ще 
ніколи. Цотім він послав своїх воєвод Джебе і Субутая до 
Каспійського моря звоювати татарські орди, що блукали там. 
Звоювавши їх, ці воєводи напали на Половців, і оце наші князі 
разом з Половцями одбивали Татар на р. Калці.

Розбивши князів руських, Субутай і Джебе подалися назад у 
Азію до свого хана, котрий тоді підбив вже під себе трохи не всю 
Азію, себ-то усі царства від Амура та Кавказа аж до Японського 
моря.
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Коли Чингіз-хан умер, його велике царство поділили між 
себе на чотирі ханати його сини: старший— Угедей (Огодай) 
став Великим ханом над усією Ордою, двом меншим синам 
досталося по одній орді, а внукові Чингіз-хана, Бату, 
або Батиеві досталася Кіпчакська орда, що займала землі 
по р. Уралу.

Зімою 1237 року Бату із своєю ордою посунувсь на пів
ніч, звоював Камських Болгар і почав руйнувати одне руське кня
зівство за  другим. Таким побитом він, підбивши під себе князів
ства: Московське, Володимирське на Клязьмі та Суздальське, дій
шов до Новгороду. Але тут його спинили болота, та ще до-

ОРДА ІДЕ.

того порозливалися річки, бо тоді як раз була весна і йти далі 
з ордою Батий не зміг. Тоді у 1239 р., покинувши ті краї, 
повернув він на південь, до нас на Україну.

Страшенною хмарою йшла його орда. Попереду кінні ва
таги її палили й грабували усе перед себе, людей вирізували 
і брали у неволю, забірали худобу і коні; за  тими ватагами 
сунула головна орда із возами, гуртами скоту і верблюдів, та
бунами коней, отарами овець, жінками і дітьми. Стогін і рев 
стояв від орди, і здалека було чути, що вона наближається; де вона 
пройшла, земля ставала чорна, як після сарани, —  ще навіть 
гірше, бо нікого— a-ні чоловіка, a -ні скотини живої ніде не
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було видно. По спалених селах та городах усе, що можна було 
забрати, вони забрали; людей брали у неволю і гнали перед 
себе, як отару; ходобу і коні долучали до своїх табунів та 
гуртів; старих, малих та хворих без жалю вбивали,— по майда
нах після татарського гостювання валялися на землі непохо- 
вані люде та коні; дивлючись у небо своїми мертвими 
очима та вишкіривши зуби, вони наче осміхалися до вовків та 
орлів, котрі шарпали та розтягали кістки їх навкруги.

Так пройшли Татари Чернигівське, Київське, Волинське і 
Галицьке князівства. Князі одважно одбивалися од них по
одинці,— по-одинці їх і розбивали Татари. Не стали тоді князі

б а т и й  г а д  к ш в о м

одностайне на свого спільного ворога,— не стали, бо не пере
ставали сваритися, а через те не змогли зарятувати і оборонити 
свій рідний край. Коли орда була у Чернигівщині, то Бату  
послав до Київа свого племенника Менгу. Побачивши прехо
роший город на горі, увесь у садках, Менгу ним зачарувався, і 
жалко йому стало, що такий город буде зруйнований; він по
слав послів своїх сказати Киянам, щоб вони доброхіть оддали 
йому город. Страшна була Киянам видюща смерть, та боялися 
вони й покластися на Татар і не пойняли послам віри,- а  ду
мали так: хоч города і не вдержимо, а все-ж краще вмерти під 
рідними стінами, ніж понівеченому іти у страшну неволю.

Київ тоді був прилучений до Галицького князя Данила і
в
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там сидів його воєвода Дмитро. Н а раді Кияне положили не 
оддавати города і повбивали татарських послів, а Менгу пішов 
собі од Київа. Через год, у 1240 році, присунула уся сила 
Батиева, а з  нею і сам Батий, і облягли город навкруги. Літо
писець каже, що за  рииом возів татарських, за  ревом верблю
дів та іржанням коней, за  гомоном і галасом Татар, не можна 
було й балакати в городі. До вечора Татари узяли город, і 
кріваві річки потекли по його вулицях. Татари порізали і по
вбивали усіх жителів; порубаного Дмитра узяли у полон, але 
Батий, за його одважність, не звелів його вбивати, а оставив при 
собі; город спалили. Хоч церкву св. Василія, Десятинну і Київо- 
Печерський манастир вони й зруйнували,— бо там, по церквах

ОБОРОНА ДЕСЯТИННОЇ'ЦЕРКВИ.

тих, позамикалися люде і відтіль оборонялися, та проте над святи
нею Татари не знущалися, бо вони поважали чужу віру, кажучи 
що усяка віра веде до Бога: як пальці на одній руці усі од
накові для чоловіка, так і віри, хоч і ріжні, усі однакові за-для 
Бога. От тим-то у ту страшну годину, за  татарського лихотіття, 
хто хотів зберегти своє добро і життя, йшов у ченці, а добро своє 
одписував на манастрі, бо з манастирів та усього того, що на
лежало манастиреві, Татари й дані не брали. Через те манастирі 
почали страшно і швидко багатіти. У самій Орді, у городі 
їх  Сараї, недалеко ханського стану, була постановлена христі- 
янська церква і у ній правилася служба Божа.

Од Київа Татари подалися на Волинь, а звідтіль на Гали-
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чину; поруйнували і там усі городи. Володимир, Камінець і 
Галич зазнали такої ж долі, як і Київ; не зруйновані зосталися 
на всій Україні Глухів та Кремінець. По-між городами за  ті 
часи згадується Сосниця і на річці Ворсклі Олтава, що після 
стала зватись Полтавою.

Після того Батий, послухавшись ради Дмитра, котрий 
хотів скоріще спровадити Татар з України, поділив свою орду 
на-двое: одну послав на Угрів, а  з другою пішов у Польщу, 
і там теж ні один город не встояв проти їх натиску. Спалили 
вони й столицю польську Краків. Князь Сандомирський Боле
слав Соромливий утік до Угрів, а краківський князь Генрих 
Побожний дожидав Татар на так званому Доброму полі, але Батий 
розбив його, і сам князь і 10000 його лицарства загинули у 
тому бою. Звідсіль Батий подався на Угорщину, розбив над р. 
Солоною угорське військо і сам остався там, а орда його тим 
часом пустошила Сербські та Болгарські землі. У  тому-ж 
таки році Чешський князь Вячеслав 1-ий двічи розбив Татар, 
і весною 1242 р. Бату, перечувши про смерть старшого 
хана Огадая, 'покинув Україну і з усією ордою повер
нув на схід. Осівся він на р. Волзі, на острові, що ле
жить у Волжських гирлах, недалеко теперішнього города 
Астрахані. Тут заснував він столицю, що звалася Сарай, 
а орда його з того часу зветься Золотою Ордою. Це нове цар
ство простягалося од Уралу до Дунаю і од Балтійського до 
Чорного моря. З  того часу Руські (Московські) і Українські 
князі робляться тільки підручними татарських ханів, збірають 
і одсилають їм дань, допомагають Татарам у війні. Одначе ні 
до чиїх внутрішніх розпорядків або віри Татари не мішаються. 
Кожен князь мусів їздити у Орду, щоб уклонитися ханові і 
здобути собі ярлик, себ-то грамоту на право княжіння, і 
князі, один одного попережаючи, їздили у Орду, уклонялися ха
нові, доставали той ярлик і спокійно верталися до-дому,— тоді 
вже вони були певні, що ніхто не насмілиться суперечити їм, 
бо боятиметься ханського гніву.

Після того страшенного нападу Україна на де-який час 
стала пустинею; люде, котрі зосталися живі, поховалися по лі
сах; голі степи позаростали бурьянами та тирсою; по горо
дах скрізь валялися купи людських і кінських кісток.

Як пішов Батий з України, Данило саме тоді вертався од 
Угрів до-дому і, спускаючись з гір Карпатських, став стрічати 
багато Галичан, що купами ховалися по горах і лісах од 
Татар. Вони росказали, що сталося з Галичем, і Данило по
дався у Польщу шукати свою княгиню і брата Василька, котрі 
в той час переховувалися у князя Польського Болеслава Со
ромливого. Знайшовши їх там, Данило, із братом своїм В а 
сильком, поїхав у Галич і дорогою хотів був спочити у городі
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Бересті, але через сморід од людських та кінських трупів до 
города не можна було близько підступити. Скрізь стрічав він 
руїну: у Київі, де до Батия було 400 самих церков, тепер 
ледве зосталося 200 хат; у Володимирі не зосталося ні одної 
живої душі, тільки церква, де ховалися люде, була повнісінька 
обгорілих кісток. Скрізь було пусто, ніде не чути живої душі,—  
тільки по лісах стрічалися перелякані люде, що ховалися там 
од Татар.

Поки Данила не було дома, бояре, зараз як пішли Татари, 
позахвачували багато спустошених земель і міст і думали вже 
управлятися самі; але Данило, повернувшись з  Польщи, поод- 
німав у них усе, що вони позабірали, і знов став князювати 
у своїй батьківщині.

У  1249 році Чернигівський князь Ростіслав думав був 
одняти од нього Галичину і покликав собі на підмогу Поляків 
та Угрів. Одначе Данило скоро справився з  ними і вигнав їх 
з  свого князівства.

Н а другий год Данило замирився з Угорським королем, і 
король віддав за  сина його Лева свою доньку Констанцію, котру 
Лев сватав ще у 1239 році.

Заспокоївши потрохи свій край, Данило почав скликати 
людей, щоб знов будувати поруйновані міста. Бачучи, що Т а
тари, після того, як перейшли через західно-славянські землі 
страшенною хуртовиною, більш десяти год вже не з'являються, 
народ став скоро заселяти край і, заспокоєний, узявся за свою 
роботу; але у 1250 році Бату прислав до Данила своїх послів 
з грізним наказом: «Віддай Галич!» Засумував Данило і, ба
чучи, що ще не здужає подолати Татар, одказав: «Не віддам 
Галича, а сам поїду до хана уклонитися», і в-осени виїхав з 
Холма у далеку дорогу. З  Київа човнами подався він до Пере
яслава, і там його стрів ханський «темник» (од слова „тьм а"— 
начальник десятитисячного війська) Куремса, котрий виправив 
його аж у Сарай із своїми людьми. У  хана Данило пробув 
25 день- Хан ласкаво його прийняв і дав йому грамоту і яр
лик на його кревну батьківщину; тоді Данило повернувся до
дому. Літописець каже: «Гірш а лиха— честь татарська. Данило 
Романович, князь великий, що держить землю Руську, Київську, 
Волинську, Галицьку та инші, стоїть оце навколюшки перед 
ханом, зве себе холопом, платить йому данину, боїться і гр із
ного наказу мусить слухатися». Але він вважав, що краще так 
зробити, a -ніж на край свій накликати ізнову люте горе. Од
наче Данилові важке було те підданство, і він став думати, 
яким-би то побитом позбутися його.

У той час помер австрійсько-штирійський герцог Фридрих; 
а через те, що син Данилів Роман держав його дочку Герт- 
руду, удову маркграфа Баденського, Данило задумав пригор
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нути Австро-Штирію до себе, як наслідство своєї невістки. Для 
того покликав він собі на підмогу Поляків. Та з походу того 
нічого не вийшло, — тільки й того, що ніхто ще ніколи з на
ших князів не заходив так далеко на захід.

У  1252 роді Данило підняв поход на Ятвягів, що жили 
у теперішній Гродненській губернії, розбив їх, убив їх князя 
Стекінда і наложив на них дань.

Тим часом Литва, під князем своїм Мендовгом, стала ши
ритись і забірати силу. Данило встряв у справи Мендовга і 
пішов на нього походом, але Мендовг замирився з ним, від
дав за  Данилового сина Ш варна дочку свою і у посаг дав 
за  нею городи: Новгородок, Слоним і Волковийск.

КНЯЗЮ ДАНИЛОВІ ПІДНОСЯТЬ КОРОЛІВСЬКУ КОРОНУ.

Усе це мало давало втіхи його серцеві, і він хотів твер- 
діще забезпечити свій край од ворогів, а  за-для того ще з 1246 
року почав перемовлятися з Папою Римським Інокентіем,— ба
жав, щоб той скликав хрестовий похід на Татар. Але Папа хотів 
тільки пригорнути Українсько-руський народ до латинської церкви, 
і хоч обіцяв Данилові і поміч усіх західніх державців, і коро
лівську корону, одначе нічого не робив. Прождавши тієї помочи 
аж до 1249 року, Данило вигнав папського легата (посла), єпи
скопа Амберта, і через те порвав з Римом.

У 1252 році Угорський король помирив Данила з Папою, 
і Папа у 1253 р. дав буллу (соборне посланіе) до усіх христіян
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Полыци, Богемії, Моравії, Сербії й Померанії, а у 1254 р .—Л і
вонії, Естонії й Пруссії, скликаючи їх до хрестового походу 
проти Татар. До Данила він вирядив послів з королівською 
короною, але Данило і на цей раз не схотів прийняти тієї ко
рони, бо не бачив ніяких наслідків од папської булли. Одначе 
польські князі Болеслав і Земовіт вмовили його, і у 1255 р. у  
городі Дрогичині Данила коронував, без великої пишноти, без 
з ’їзду князів, папський легат Опіз, і Данило став зватися к о р о 
л е м  Р у с ь к и м ,  або Українським.

Довідавшись про це і про те, що Данило поправляє та  
зміцняє городи свої, татарський старший Куремса підступив 
до города Бакоти і був узяв його, та Лев одібрав цей город 
назад; після того Куремса хотів був зруйнувати і Кремінець, але 
не подужав, бо трудно було доступитися до того города. Ку
ремса був чоловік плохий і слабий, то не дуже й домагався 
городів Данилових, а як у 1260 році на його місце став дру
гий старшйй, на прізвище Бурундай, то він одразу зібрав 
велику силу Татар і пішов на Литву, а Данилові звелів, щоб 
він дав йому допомоги. Тоді Данило мусів послати до нього 
брата свого Василька з військом. У  тому поході Татари, а з  
ними й Василько, багато попалили сел і порізали народу у 
Литві.

У  1261 р. Бурундай, повернувшись з Литви, звелів Дани
лові поруйнувати по городах усі кріпості, що він набудував. 
Данило не бачив ні звідкіль підмоги, мусів вволити його волю 
і сам порозкопував вали і позасипав рови, поруйнував кріпо
сті у Львові, Стожці, Луцьку, Кремінці, Данилові, Володимирі. 
Знесилене, таким побитом, Галицьке королівство вже не змогло 
міцно стати проти нового ворога, що насунувся на нього. Цей 
ворог були Литовці, котрі помстились над Українцями за  те, 
що вони із Васильком, хоч і проти волі своєї, допомагали 
Татарам.

У  1264 році Данило, цей розумний, справедливий і од- 
важний король Руський (український), помер і похований у 
Холмі, в церкі Богородиці, що він сам і будував.

Після смерті Данила зосталися: на Волині його брат В а 
силько, у Галицькій і Перемишльській землі Лев, у Теребовель- 
ській—Мстіслав і у Холмській та Белзській—Ш варно.

Лев І Д ани- Син Мендовгів Войшелк, свояк Ш варна, схотів піти на 
лович спокій і постригся в Угровському манастирі св. Данила, а зя- 

1264-1301. ТЄві своєму Ш варнові передав своє князівство. Левові заздрісно 
стало, що брат став такий дужий і що Войшелк оддав Литву 
Ш варнові, а  не йому. Стрів він якось Войшелка у дядька свого 
Василька у Володимирі і, бувши на-підпитку, поспорився з ним 
та й убив його. Тепер, не маючи собі співчуття у Литві, мусів 
уступити її Тройденові, князю Мазовецькому. Скоро після того
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Ш варно у 1269 р. помер бездітний, і Лев підгорнув під себе 
його уділ.

Незабаром після Ш варна, того ж таки року, умер В а
силько, і князем Волинським став його син Володимир. Він  
визначався великим розумом, і літопись зве його «великим 
книжником, філософом, якого ще не було і не буде». В ін  лю
бив будувати церкви, був од важний, тихий, правдивий, але 
тяжка хвороба (рак на щоці) рано завела його в могилу. Умі- 
раючи у 1288 році бездітний, він при Левові і двох ханах та
тарських Тулабугові і Алгуеві передав землі свої братові у-пер- 
вих Мстіславові, котрого 
любив більш усіх.

Лев переніс свою сто
лицю у город Львів, що сам 
будував ще за батька. Він  
жив у злагоді з Татарами, з 
ханами їх Ногаем та Тула- 
бугою ходив на Польщу, 
і після смерті князя кра
ківського Лешка Чорного 
у 1288 р. здобув для си
на свого Юрія город Лю
блин. З цими ж таки ха
нами ходив він і на Лит
ву та на Угорщину. Лев 
був дуже жвавий чоловік 
і усяково старався вдер
жати у Галичині бать
ківські порядки, а синові 
свойому оставити наслід- 
ство, котре здобув собі 
од батька. При кінці жит
тя свого він на-ново по
будував город Львів і змі- князь лвв і.
цнив його кріпості, осе
лив у ньому чужинних купців з Німців, Вірменів та инше.
Ідучи слідом давніщих князів, останні дні свої він прожив, як 
переказують, у манастирі ченцем. Умер він десь коло 
1300 року. Юрій І Льво-

Після Льва зробився князем син його Юрій І. Через те, вич 
що женився він на князівні ввфимії, сестрі Володислава Локетка ̂ 61-1308. 
(Куявського), мусів встрявати у польські суперечки по-між та
мошніми князями; у тих войнах він втеряв Люблин, котрий за  
батька його був прилучений до Галичини.

По смерті дядька Мстіслава, що сидів у Володимирі, Юрій 
пригорнув Волинь до князівства Галицького, бо у Мстіслава
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Лев II Юрье
вич 

і
Андрій Юрье

вич
1 3 1 5 -1 3 2 3 .

•зостався малолітній син Данило, котрому, як сироті, уділу вже 
не досталося.

Літописець так описує нам цього князя: «Юрій був муж доб
рий, ласкавий і для духовенства щедрий; за його князювання 
Руська земля тішилася спокоєм і славилася своїм багацтвом». 
Підписувався він так: Король Руський, Великий князь Київсь
кий, Володимиро-Волинський, Галицький, Луцький і Дорогичин- 
ський. Через те що він постоянно мав діло з Західньою gBponoto, 
на Галичину дивилися, як на могутню державу: союзу з нею шу
кали і Польські князі, і Пруське (Німецьке) хрестоносне лицарство.

У 1303 році, через його старання, грамотами Византійсь- 
кого патріарха Атаназія, заснована в Галичу осібна галицько-во
линська митрополія, і першим митрополитом Галицьким був

Ніфонт.
Докладно не знати, коли са

ме вмер Юрій Львович, але у 1315 
році на Галицькому столі сиділи 
вже його сини Андрііі та Лев. 
Чи мав Лев свій осібний уділ, чи 
вони правили обидва разом—не 
знаємо, хоч є звістки, що Андрій 
сидів у Володимирі-Волинському, 
а його брат правив Галичем і звав
ся Лев II. Як-не-як, а брати пра
вили спільно і в добрій злагоді 
йшли проти Татар стежкою, про
казаною їхнім прадідом Данилом, 

князь юрій і. З  Хрестоносцями, Польщою та
Литвою вони приятелювали. Щоб 

ще близчими до Польщі бути, вони одружили сестру Марію з 
Мазовецьким князем Тройденом. Князів цих, Лева та Андрія, 
дуже поважали на Заході. Польський король Володислав Локє- 
ток у листі свойому до Папи пише з жалем, що: «Два останні 
Руські князі, котрі були за для Польщи твердим щитом од 
Татар, пішли з цього світа".

Андрія і Льва у 1323 році не було вже на світі. Коли 
саме, де і як вони померли — не відомо. Після них не зоста
лося синів, і через те Галичане покликали до себе сина сестри 
їх Марії, Болеслава Тройденовича. Хрещений на католика, він, 

Юрій II Трой-с т а в ш и  Галицьким князем, перейшов на православіе і став зва- 
денович тись Юрієм I I .

1 3 2 5 -1 3 4 0 . У 1331 р . Юрій II одружився у Полоцьку з дочкою Геди- 
міна, котрій при хресті дали імя бвфимія, а скорочено прози
вали її Офкою. Женившись на ній, він через це близчий став 
із Литвою, і за його часу Галицьке і Литовське князівства жили 
проміж себе як найкраще. Не те було із Польщою: держачись
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союзу із Пруським лицарством, Юрій увесь час як Німці вою- 
валися з Польським королем Локетком, стояв осторонь і не 
втручався в їх справи.

У внутрішніх справах в князівстві був не такий лад, як у полі
тичних. За свого князювання Юрій заклйкав у Галичину багато Че
хів та Німців. Це дуже було не до вподоби народові, тй ще й те, 
що він хоч і перейшов на православну віру, а таки держався 
латинства, держав 
при собі чужинців 
латинян, заводив 
нові порядки, чинив 
над людьми насиль
ства. Не подобалося 
усе те й боярам, ко
трі мали вже тоді ве
лику перевагу над 
князем, так що він 
сам не міг навіть під
писати й грамоти, а 
раз-у-раз після його 
титула „З  ласкиБожої 
прирождений князь 
усієї Малої Роси 
(Dei gratia .notus Dux 
et Domiuus totius Rus- 
siae Minoris) підпису
вались і бояре. He 
стерпіли вони нових 
князівських порядків 
і у 1340 році отруїли 
свого князя, а католи
ків повбивали і по
вирізували. Цим кня- КОРОЛЬ ПОЛЬСЬКИЙ КАЗІМИР І ВЕЛИКИЙ, 
зем кінчається рід 
Романовичів у Галичині.

Після його смерті Польський король Казімир Великий, пом- 
щаючись на Галичанах за  смерть свого родича (батько Юрія II 
Тройден доводився йому небожем), забрав собі Львів. Та бояре 
не хотіли допустити, щоб над ними була власть чужинців і ки
нулися до Татар. Н а чолі бояр став найстарший серед них 
Дмитро Дедко. Татари допомогли їм, бо не хотіли втеряти 
що-річну данину. Х ан  пішов на Краківські землі, а  Казімир 
кинувся за підмогою до Угрів та Тевтонських лицарів. Не знати, 
чи роздобув він помочі, але Галичину мусів покинути. Тоді 
над Галицько-Володимирським князівством запанував Любарт, 
син Гедимінів, бо й він сам і бояре вважали його за наслід-
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Князь.

ника на ті землі через те, що він був жонатий на доньці 
Юрія, єдиній тепер з роду Романовичів.

Т а проте Казімир не кидав думки про Галичину і дожи
дався тільки слушного часу, щоб таки забрати її під свою руку. 
Така нагода сталася у 1349 році: тоді Тевтонське лицарство 
скликало хрестовий похід на Литовців, і до походу того при
стало трохи не 40 тисяч Французів та Англичан. Крівава і 
уперта боротьба розпочалася між Литовцями і Лицарством. Лю- 
барт був тяжко заклопотаний тою боротьбою, а Казімир поко
ристувався тим і одняв од нього Галичину, котра вже з того 
часу осталася під кормигою Польщи аж по сей день.

З часів князювання Любарта, останнього Галицько-Волин
ського князя, починається нова доба: українсько-руські землі 
переходять під Литву та Польщу. Литва та Польща змагаються 
за них, і Польща згодом прилучає до себе усі українські 
землі.

УСТРІЙ І ВІДНОСИНИ.

Скінчивши Галицький період нашої історії, поглянемо, так 
само як і в періоді київському, які були окромні народні верстви 
та який внутрішній устрій у ту добу.

Як бачимо, у ті часи найстаршим князем був князь 
Галицький, котрий мав навіть королівський титул, але власть 
його не була a-ні така самостійна, як власть Великого князя 
у. київську добу, a -ні мала великого впливу на инших князів. 
Самостійна вона не була через те, що у Галичині велику силу 
забрало боярство. Боярство те встрявало не тільки у політичні 
справи, а й у внутрішнє життя самого князя, а за  останніх 
князів Галицьких навіть на князівських грамотах підписувалось 
разом з князем.

Впливу княжа власть не мала через те, що сусідні князі 
доводилися Галицькому князеві не близькими і меншими роди
чами, як київському, а здебільшого— дуже далекими.

На одній тільки Волині княжили ще Романовичі, але після 
смерті Мстіслава ця земля не мала вже своїх осібних князів; у 
Чернигівщині так розмножився княжий рід, що увесь той уділ 
був поділений на дрібні волості, і там сиділи несчисленні потомки 
Михайла Всеволодовича,— вони вже стали зватися на імя тих 
волостей, де сиділи. Так настали роди князів: Ковельських, Вол
ховських, Белевських, Одоевських, Таруських, Борятинських, 
Волконських, Оболенських та инших. У  Київщині і Переяслав
щині, де не було ніколи князів свойого місцевого князівського 
роду, а здобували ті столи старші з усіх князів,—за часів Т а
тарщини вони зовсім повиводились, і землі ті розбилися на
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громади, котрі залежали тільки від Татар та були тільки иід 
їх зверхністью. Н а Поділлі, теж за  Татар, земля перейшла так 
само до громадських рук; громада вибірала з-поміж себе стар
шого, що звався отаманом, і він збірав подать для татарських 
баскаків (збірщиків).

Д р у ж и н а  поділялася на старшу і молодчу; старша дру- Дружина, 
жина -стоїть близче до князя; вона—його пособниця і порадниця, 
то й звалися ті дружинники „княжими мужами"; з них посила
лися посадські, настановлялися тисяцькі і таке инше, Менша 
дружина була з людей низчої верстви; ніякого впливу ні 
на політику, а-ні на князя вона не мала, і дружинники ті, на 
прізвище „дітські", або „отроки", були тільки рядові вояки,—  
мирного ж часу вони справляли у княжому дворі усяку службу.
Я к почала князівська сила підупадати, то й дружини стало 
менше, а старші дружинники-бояре почали заводити й собі 
дружини, котрі звалися „чадь" (челядь).

Б о я р е ,  або старші дружинники, все більше й більше за- Бояре, 
бірають силу в політичних ділах, а в Галицькій Русі, дивля
чись на сусіднє лицарство та магнатство угорське і поль
ське панство та шляхетство, велику силу забірають і над 
самими князями, втручаються у їх сімейні справи. Бояре з  дру
жинників, з так званих „лучших", „больших", або „нарочитих" 
мужей, як взиває їх літопись, кладуть початок тому українсь
кому панству, що потім великим гнітом лягло на людей. Проте 
князівсько-дружинний устрій не пустив глибоко коріння в на
шому народі, і старі громадські порядки завжди переважували 
через те, що дружинників ніколи не було багато, не стояли 
вони близько до народа і залежали тільки од свого князя.

В і ч е  осталося у цю добу на тому самому ступіні, як Віче, 
було і в Київській Русі, і особливого впливу на політичні діла 
не мало. Устрій і порядок на вічі зосталися ті самі, що й були.
Иноді воно виявляло свої домагання, так що й князі мусіли 
слухати його, а иноді, радячи про свої внутрішні діла, зовсім 
не торкалося чужинських справ і обмежувалося на самих міс
цевих ділах.

Г р о м а д а ,  як і раніш, була так само зовсім демократична Громада, 
(простолюдна), самовладна і раз почувала вона, що її тиснуть 
чи кривдять свої або чужі, то не вважала на найвищу (кня
зівську) власть і охоче приставала на сторону того, хто забез
печить її громадські та особисті права.

Г о р о д я н е  визначалися од инших тим, що податки свої Городи, 
сплачували грішми. Що, було, прирадить городянське віче, те 
було конешне для усіх пригородів і сел навкруги; крім того, 
городські люде мусіли сходитися і  на ті віча, що скликав князь 
або посадник (настановлений од князя).

С е л а  платили подать натурою. Громадські сільські віча Села.



—  92 —

знали тільки справи свого села; громада сільська сама й судила 
своїх людей, а через усе те ніякого впливу на політичні справи 
село не мало. Тим часом до того, чого бажає або що постано
вить городянське віче, князь мусів прислухатися, бо городи, як 
вже сказано було, мали великий вплив на села, себ-то на цілу 
країну.

Торговля. Після першого, а далі й другого нападу Татар на Україну, 
людей на Подніпровьї поменшало, і вони подалася на захід. 
При кінці Галицького періода торговельні зносини з Західньою 
бвропою були дуже великі. Князі Галицькі,—як от Роман та 
його син Данило,— дуже пеклувалися про те, щоб торговля 
розвивалася у їх князівстві. В  Галицьких пристанях Олешьї 
(Алешки) на Дніпрі і Малому Галичі (Галаці) на Дунаї повно 
було купецького краму, і багато кораблів та байдаків ходило 
між тими пристанями і Византіею. По містах українських роз
множилося купців чужинців: Вірменів, Жидів, Поляків, Німців 
таинших, і Галицька Русь зробилася дуже ласим шматком для 
сусідів.

Духовен- За татарських часів, після того, як усе втихомирилося, 
ство- люде добре взнали звичаї татарські і побачили, що Татари з ве-

Манастирі. ликою пошаною ставилися до чужої віри, церков і манастирів, 
ченців не займали, з  земель церковних та манастирських не 
брали дані,— не брали її не тільки з духовних, а й з їх роди
чів та з  тих людей, що од них залежали. Тоді стали люде од
давати і записувати на манастирі свої землі і своє добро, че
рез що манастирі дуже забагатіли і розмножилися.

Але не подобалися порядки татарські київським митропо
литам. Після першого нападу, а далі й другого, людей у 
Київщині стало менше, а через те й доходів митрополичих теж 
поменшало, і от у 1299 році митрополит київський Максим 
переїздить з безкняжого Київа у Володимир на Клязьмі. Піз- 
ніще цю митрополію переведено було у Москву, а Галицький 
князь Юрій І виправляє у византійського патріарха Атанасія 
грамоту на те, щоб Галицьку епископію найменувати митропо
лією. Н а першого митрополита Галицького висвячений був єпи
скоп Ніфонт у 1303 р., і далі ця митрополія стала зватись 
«Галицька митрополія Малої Русі». Окрім православних єписко
пів, у той час ми вже помічаємо по більших торговельних містах 
католицьких єпископів та католицьких міссіонерів (проповідни
ків), котрі з  першої половини Х ІП  віку починають свою про
повідь на Україні. Ці міссіонери у пізніщі часи наробили ба
гато лиха на Україні.

Просвіта. Дуже гірко відбилися татарські часи на просвіті. Вона захо
валася по манастирях, а далі й зовсім підупала; за X IY -e сто
ліття зникає на Україні й письменство, і ця доба не зоставила 
нам ніякого сліду духовного життя українського народу.



П Е Р І О Д  Ч Е Т В Е Р Т И Н .

Л и т о в с ь к и й

(1320—1501).

Н а північ від Володимирського князівства, втиснувшись 
клином між Славян: із сходу—руських Кривичів і Дреговичів, 
а з заходу— польських Мазовян і Поморян, здавна ще жило 
по лісах та пущах по р. Німану та р. Двині і біля Балтий- 
ського моря бідне та дике племя Литвинів,— Летиголи, як зве 
їх  літопись (теперішні Латиші). Поділялися вони на племена: 
Литвини, Жмудь, Пру сси, Ятвяги, Корсь, Жемгала (Семигалія) 
і Летигола; на північ од них жили Чудські народи Ести і 
Ліви. Народи литовські були язичники, жили бідно, платили 
дань сусіднім народам ликами і віниками, бо иншого нічого не 
мали. Вірували вони у бога, що звався Перкуном, як колись у 
наших предків був Перун; для нього будували по пущах храми, 
а в них день і ніч горів невгасимий вогонь, що почитався свя
тим і звався „Зніч". При кожному храмі були жерці і звалися 
вони „Войделети" або „Кревіти", а найстарший над усіма жер
цями звався „Криве-Кривейте". Як бачимо, віра язичеська у Ли
товців була не така проста і стан жерців далеко краще впоряд
кований, як у Славян язичників. Литовці не мали ні городів, ні 
великих сел, жили по пущах невеликими купами, котрими пра
вили так звані у них «кунігаси» (князьки). Поки Русь та По
ляки були їх сусідами, то, бувало, нападуться на них, поруйну
ють близчі до них Литовські землі, наложать невелику данину, 
та й підуть собі. Не те сталося, одколи з кінця X II та початку 
Х Ш  віків з ’явилися у них нові сусіди—Німці з їх лицарськими 
брацтвами, чи „Орденами". Ці Ордени піднімали на них 
великі походи і малою даниною вони не вдовольнялися; що
весни вони, в-купі з прихожими до них чужинними лицарями, 
ходили хрестовими походами на дику Литву, силою вихрещу
вали народ, забірали Литовські землі і самих Литовців повер
тали у своїх підданих; у Литві їм легше і безпечніще було
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здобувати собі лицарської слави, ніж шукати її десь по Сірій
ських (азіяцьких) палючих пустинях, у небезпечній боротьбі із 
Турками та Монголами. Литовці шукали собі од них помочи у 
князя Полоцького і у Поморських славянських князів Свято- 
полка та Мествина; але це мало помогло, і при кінці Х ІП  віку 
Німці таки підбили собі—з одного боку Прусію, а з другого— 
Латишів та Жемгалу. Через все оце кунігаси Литовські друж- 
ніще беруться обороняти свій край,—тим вони потроху міцніють. 
З-поміж них з ’являється дуже розумний і хитрий ватажок 

Мендовг Мендовг, син князя литовського Рингольда, котрий сидів у 
1240-1263.Новгородку-Литовському у Чорній Русі, однявши її од Друць- 

кого князя Дмитра: в ті часи Литовські князі потроху стали 
забірати руські уділи, або нападаючи на них, або женячись на 
руських князівнах. Так Мендовгів небож Товтівіл вигнав потом- 
ків Рогволода і зайняв Полоцк, другий—Едівід став князем 
Смоленським. Важко було Мендовгові управляти своїм молодим 
князівством: не було ще порядку в князівстві, бо прилучені 
землі руські намагалися знову вибитися на волю, а дрібні князі 
Литовські не хотіли терпіти власті Мендовга. Одначе, як ро
зумний і дуже хитрий князь, він бачив, що й одні, і другі 
шукають собі помочи або у Данила Галицького, або у Лівон
ських лицарів. То він, щоб прихилити до себе Данила, оддав 
синові його Романові Чорну Русь, а з другим його сином 
Ш варном одружив свою дочку; а щоб поєднатись з орденом 
Лівонським, він перейшов на христіянство і поступився для 
Ордену де-якими сумежними з ним землями. Т а незабаром землі 
ті, не видержавши німецького гніту, стали прохати у Мендовга 
помочи. Він став на чолі Литовців і розбив Лицарів над р. Дурбе 
(у Курляндії) та одняв у них усі землі, що колись дав. Як  
вмерла жінка Мендовгова, що була христіянка (1262 р.), то 
на похорони приїхала її сестра, котра була за Нальщан- 
ським князем Довмонтом; Мендовгові вона вподобалась і він 
узяв її собі за  жінку. Тоді Довмонт, мстячись над ним, зібрав 
невдоволених Мендовгом князів: Литовського—Тройната, П о
лоцького— Товтівіла і Ерденя, брата Мендовгового, та инших, 
і у 1263 році, тоді як Мендовг ішов походом на князя Ро
мана Брянського, вони вбили його і двох молодших синів його 
у таборі.

По смерті Мендовга розпочалася між князями Литовськими 
завзята боротьба, і у боротьбі тій визначаються дві ворожі 
партії; язичесько-литовська, з Жмудським князем Тройнатом 
на чолі, і христіянсько-руська, під проводом—спочатку Товтівіла, 
а потім Войшелка, сина Мендовга. Войшелк, бачучи, що язич
ники у Литві переважають, скинув чернечу рясу,— бо тоді він, 
покинувши князювання, збудував був собі над р. Німаном 
манастир і був там ченцем,— поєднався із шурином своїм Ш вар-
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ном Даниловичем, убив Тройната, зайняв столицю литовську 
Новгородок, посадовив там Ш варна, а сам знову вернувся у 
манастирь.

У 1268 р. Лев Данилович у городі Володимирі посварився 
із Войшелком і вбив його, а незабаром і Ш варно вмер, і на 
Литві знову переважає язичеська партія, під проводом Трой- 
дена. Безладдям, що- настало в той час на Литві, захотіли по
користуватись Ливонські лицарі і забрати собі Литву, як 
забрали Прусів. Вітен

Тоді на Литві з ’являється новий рід Великих князів, та 1293-1316. 
про нього ми маємо не багато звісток у літописах. У  звістках 
тих, в оповіданні про наскок Литовців на Польщу у 1291 р., 
згадано про першого князя з того роду Лютувера. Син того 
Лютувера, Вітен, робиться Великим князем Литовським. Своїми 
походами на Лицарів він спиняє їх натиск, бо з ‘умів з ’єднати 
Руський і Литовський народ і виставити проти них добре ви
муштроване і узброене військо, замість невпорядкованих селян
ських ватаг, як, бувало, виступали Литовці проти них раніше.
У  війську тому було багато Українців, навіть і ватажки були 
здебільшого з них; письменники польські та німецькі вказують 
на такого ватажка з Українців, старосту Гродненського Д а
вида, котрий уславився своїми сміливими походами на Польщу 
і Лицарів. У  1314 році Лицарі несподівано з ’явилися під Нов- 
городком. Давид виступив рятувати цей город; він розбив Ли
царів, забрав їх коні і харч, і вони, вертаючись до-дому, з го
лоду гинули по литовських лісах. Гедимін

У  1315 році Вітен помер, і Великим князем Литовським) з і 5- 1341. 
стає його брат Гедимін, дуже одважний і розумний князь; він 
зміцнив і поширив свою державу не тільки войнами, а й 
поженивши своїх синів на князівнах Руських. Синам своїм 
він не боронив робитись христіянами; син його Ольгерд, оже
нившись, здобув землю Вітебську, а другий син Любарт, теж 
через подружжя,— землю Волинську. Гедимін намагався поши
рити свою державу і на північ, здобув Новгород і Псков, але 
тут стрівся з  таким самим змаганням Івана Калити Москов
ського і покинув свої заміри. Щоб лучче оборонятись од ні
мецьких Орденів, він оддав свою доньку Альдону за  Казімира, 
короля Польського, сина Локетка, і це був спільник йому 
проти Німців.

Гедимін переніс столицю свою з Новгородка у Вільну,— 
збудував її у долині між горами на березі р. Білії, на 
горбі Свентірозі, де була литовська святиня. Тут у дубовій 
пущі горів невгасимий вогонь „зніч“ , тут тоді жив і найстар
ший жрець Криве-Кривейте, тут же палили, по тодішньому 
звичаю, значних покійників литовських.
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Літописці оповідають, що ніби-то у 1320 році Гедимін 
прийшов із військом на Волинь і став під Володимиром. Воло- 
димирці одчинили йому браму і оддали город, і він там поса
довив за  князя сина свого Любарта.

Менш певна звістка литописі про поход його на Київ. 
Літописець каже, що у 1321 році Гедимін пішов на Київ, де 
сидів тоді якийсь князь Станіслав. Прочувши про це, Стані
слав покликав собі на підмогу князя Переяславського Олега та 
Брянських князів Святослава і Василя і вийшов із ними на 
зустріч проти Гедиміна. Але Гедимін розбив їх за Київом над 
р. Ірпенем, узяв гор. Білгород і підступив до Київа. Два

місяці не піддавалися Кияне, та не 
маючи ні князя і не бачучи ні 
ввідкіль помочи, мусіли його впу
стити. Гедимін через Золоті во
рота увійшов у Київ, посадовив 
там намістника свого Мендовга, а 
сам повернувся на Литву.

Хоч оповідання це й непевне, 
але Гедимін справді підбив під 
себе де-які північні землі у Київ
щині і мав великий вплив у тій 
Київщині, котра не належала до 
нього. Литовські князі, почавши 
з Гедиміна, свідомо починають збі- 
рати до-купи руські землі. Тим-то 
Гедимін і писався так: „Король 
Литовський і Руський" (Letphinorum 
Ruthenorumque rex).

КРАСНИЙ ЗАМОК (під стінами його Гедимін нікому не боронив
вбито Гедиміна). держатись своєї віри або перехо

дити на христіянство. Як ми ба
чили, й де-котрі сини його були христіяне; у самій Вільні 
були православні і католицькі церкви, але сам Гедимін до смерті 
держався своєї поганської віри. Він загинув у 13’41 році під час 
облоги одного замка Хрестоносців; там його вбито з рушниці, 
що тоді тільки-що появилися на Заході.

Після його смерті зостались, від трьох його жінок, пять 
дочок і сім синів. Дочки його— одна (блисавета) була за кня
зем Ваньком Мазовецьким, друга—Альдона (Ганна)— за Казіми- 
ром Локетком, третя— Офка— за Юрієм II Тройденовичем Галиць
ким, четверта—Айгуста (Настасія)— за Великим князем Москов
ським Семеном Івановичем і пята—Марія— за Дмитріем Михай
ловичем Тверським. Син його Ольгерд одружився з князівною 
Вітебською Марією Ярославовною, а Любарт— з князівною Галиць
кою Ольгою, донькою Юрія П.
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Литовське князівство Гедимін поділив ще за  свого 
життя між братом і сьома синами своїми так: Полоцьк 
достався братові його Воїну; старший син Монвід володів 
уділом на північ від Вільни, у Чорній Русі; Нарімунт 
володів князівством Туровським та Пінським; Коріат— Нов- 
городком; Ольгерд —  у Литві містом Крево з землями 
аж до Березіни і Вітебським князівством, котре досталося 
йому, як посаг за жінкою; Кейстутові досталася Жмудь, Троки,
Гродно і Бересть; Любартові—Волинське та Луцьке князів
ства; Явнут, найменший син, за батька ще не мав уділу, а че
рез те після смерті батькової достав Вільно з землями; з ним 
жила й удова Гедимінова. Поважаючи матір, брати, до якого 
часу, не займали Явнута, хоч добре бачили, що з нього 
князь плохий і порядкувати таким князівством він не зможе. Н а 
той час усі вони мали багато діла; Мендовг— із Тевтонськими та Лі
вонськими лицарями, Ольгерд —із Московськими князями та Тата
рами, Любарт—із Ка- 
вімиром Польським, 
а Кейстут, як дуже 
войовничий князь, до
помагав усім братам.

Ольгерд, жона
тий на руській князів
ні, дуже був прихиль
ний до усього україн
ського— усе йому бу
ло до вподоби, і на
род Український ду
же любив його; за  те 
Литовці вороже диви
лися на нього і горнулися до Кейстута. справдешнього Литвина.
Жонатий на доньці Жмудського вельможі Відімунта, Біруті, вія був 
їх любимим князем; з ним вони охоче йшли на війну і поважали 
його, як свого кревного.

Але от у 1345 році на Литву насунула страшна хма
ра: у Прусію з ‘їхалася велика сила спільників, —  очеви
дячки, наміряючись до весни іти хрестовим походом на 
Литву. Зібралися із своїми дружинами Іван, король Чешський, 
та Людовик Угорський, герцог Бургунський та герцог Б ур
бон, графи Голандські, Нюрнбергський і Ш варцбургсьский і 
з Моравії герцог Карл Люксенбургський (пізніще— імператор 
Еарл ІУ ). Н а той час як раз вмерла і вдова Гедимінова. Тоді найро- Ольгерд 
зумніщий з братів Ольгерд і найхоробріщий Кейстут,— один з 1345-1377. 
Гуського, другий з Литовського боку,— склали між себе спіл
ку, скинули нікчемного Явнута з великокняжого стола, і він 
утік у Москву, а  Великим князем Литовським став Ольгерд.
Зараз же братй, не дожидаючись поки на них нападуть, пі-

7

ВЕЛИКИЙ ЗАМОК КНЯЗЮ ЛИТОВСЬКИХ У 
ЛУЦЬКУ.
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шли в поход на Лицарів, обманули їх військо, напали на Лі
вонію і там нещадно поруйнували землі і зкмки Лівонські: Ли
царі пішли у поход і зоставили їх без сторожі. Кинулися тоді

Лицарі боронити свої 
землі і, мстячись, руй
нували Литву. Але 
Литовці поховалися 
по пущах; а тут ще по- 
розставали річки, і 
Лицарство те, так не 
дуже заробивши, мусі- 
ло розійтись по своїх 
краях. Ставши Вели
ким князем Литовсь
ким, Ольгерд потроху 
та помалу підгорнув 
під свою руку землі 
Смоленську, Сіверсь- 
ку, Клинську, Чер- 

МАЛИЙ замок князів литовських У нигівську, ІІереяс- 
луцьку. лавську, Київську,

Подольську і Волинську. Держава його сягала од Балтійського
моря до Чорного— з  
одного боку, і од ріки 
Оки і до Західнього 
Буга— з другого.

У 1363 році Оль
герд розбив Татар і за
гнав їх далеко на схід, 
у степи задніпрян
ські. Українські землі 
з охотою йшли під 
Литовську руку, бо 
через те визволялися 
з-під Татар; і та
ким побитом Украї
на вже у другій по
ловині X IY  віку ви
зволилася з-під татар
ської руки, —  тоді 
як північна, або Мо
сковська Русь, була 
ще й далі під гнітом 
татарським; ще не 

великий князь литовський ольгерд. скоро після того,— аж
на початку X Y I в.,—

Московське царство скинуло його з себе.



—  99 —

Ольгерд оставив Україні її віру, її закони— і церковні 
і гражданські; усі судові звичаї і артикули зібрав він у одну 
книгу, писану но українському, і назвав її „ Статутом князівства Ли 
товського". Не скоро, вже після смерті його, книга ця була 
перекладена на литовську і польську мови.

У  самій столиці Литви—Вільні при великокняжому дворі 
і по-між усіма вищими верствами литовськими, мова україн
ська почиталася тоді найпристойніщою і вищою над місцевою 
мовою литовською.

Ольгерд, упоравшись із Татарами і поширивши так своє 
князівство став закидати оком на сусіднє князівство Московське. 
Він, за Дмитрія Донського, Великого князя Московського, тричі 
ходив походами на Москву; у 1368 році під самими стінами
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Московськими спалив оселі, забрав багато народу у неволю, 
забрав багато добра усякого та худоби і вернувся до-дому.

У  1377 р. Ольгерд помер і зоставив після себе од двох 
жінок своїх, Марії Вітебської і Юліанни Тверської, дванадцять 
синів і пять дочок. Од Марії були: Андрій Ольгердович Полоць
кий: Володимир Ольгердович Київський, котрого Ольгерд по
садив у Київі, як тільки одняв Київщину од Татар (од сина 
цього Володимира— Олександра, або Олелька, як його прозивали, 
починається рід князів Олельковичів, що княжили у Київі більш 
100 год; під владою їх ізнов процвіла Київська земля); Дмитро- 
Корибут Ольгердович Брянський, голова княжих родів Вишневень
ких, Заславських, Корецьких і Ружинських; Дмитро Ольгердович 
Трубчевський; Федір Ольгердович, що взяв уділ у північній
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Ягайло, Вел. 
Кн. Литов

ський
1 3 7 7 -1 3 8 6 .

Король
Польський

13 8 6 -1 4 3 4 .

Волині,— від нього йде рід князів Сангушків; Константин
Ольгердович,котрому 
по сталася Чернигівсь- 
ка земля і Чартория на 
Волині, —  голова ро
ду князів Чарторий- 
ських, і ще був один 
син, котрий узяв Сі- 
верську землю. Від  
Юліанни Тверської 
були: Яків Ягайло,ко
трого Ольгерд зро
бив Великим князем, 
Семен-Лугвен, Корі- 
гайло, Скіргайло і 
Свитрігайло Ольгер- 
довичі.

Найстаршим між 
Гедиміновою ріднею 
зостався брат його 
Кейстут; але шаную
чи братову волю, він

к и їв с ь к и й  к н я з ь  о л ек са н д ер  (ОЛЕЛЬКО) признавВеликимкня- 
володим ирович . зем свого небожа

Ягайла, а сам остав
ся у свойому уділі Троках і по-старому не переставав воювати із

РУЇНИ ТРОКСЬКОГО ЗАМКУ, В КОТРОМУ ЛЮБИВ ЖИТИ ВЕЛИКИЙ к н я з ь
ЛИТОВСЬКИЙ ГЕДИМІН.
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Німцями, боронячи свою Литву од їх натиску; він часто приїздив у 
Вільну і давав пораду свойому небожу, молодому Великому кня
зеві, як правити великою державою; його син Вітовт зробився 
навіть приятелем Ягайла. Але усе це не подобалося лютому і 
свавільному Ягайлові, і він, крадькома умовившись із Лівон
ськими лицарями, заманив дядька до свого табору, схопив його, 
закував у кайдани і посадовив у льох в башті стародавнього 
замку, що його руїни ще й досі стоять (недалеко містечка Жи
дівського Віденської губернії). Тут через кілька день його за 
душили золотими шнурами з його ж таки одежи. Жінку

ВЕЛ. КНЯЗЬ ЛИТОВСЬКИЙ ЯГАЙЛО ВЕЛИТЬ с х о п и т и  к н я з я  
КЕЙСТУТА ТА ВІТОВТА.

Кейстута Біруту утопили у річці, дядька її Відімунда посадо
вили на палю, а де-яких значних Жмудинів люто покарали. 
Це все сталося у 1382 році. Вітовт став докоряти Ягайлові за  
його злочинства, а він звелів його теж схопити і посадовити у 
той таки Кревський замок, наміряючись задушити його, як і 
батька. Але жінка Вітовтова Ганна, князівна Смоленська, маючи 
дозвіл навідуватись до чоловіка свого, одного разу прийшла до 
нього в тюрму із своєю наймичкою, переодягла чоловіка у її 
одежу і, таким побитом, вивела Вітовта з тюрми. Вітовт зараз 
утік до Німців у столицю Пру сії Маріенбург, а потім, з допо
могою Лицарів, одняв свою батьківщину у Ягайла.
6  0 -  І 10
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Тим часом по смерті короля Польського Казімира Великого 
(у 1370 р.), останнього з роду Пястів, Польща, по умові, досталася 
Угорському королеві .Людовикові, що держав сестру Казімирову 
блисавету, і таким побитом Польща перейшла у жіноче коліно 
Пястового роду. Після смерті того Людовика у 1382 році По
ляки прийняли собі за королеву молодчу дочку його, Ядвигу, котрій

було тільки 15 год. 
Вона вже давно, ще 
дитиною семи літ, бу
ла звінчана з австрій
ським принцем Виль
гельмом, і хоч не 
жила з ним, та у ду
мках своїх любила 
його дуже і тільки до
жидалася того часу, 
коли вони поєднають
ся. Але тут у спра
ву цю встряли ксьон
дзи. Тоді саме прий
шли од Ягайла посли 
сватати Ядвигу. Ягай- 
ло обіцяв приєд
нати до Польщи 
Литву і Україну, до
помагати Полякам 
проти Німців, перей
ти на католицьку ві
ру з усім народом 
своїм, перевезти у 
Краків усе своє доб
ро і самому жити у 
Кракові. За це вхо
пилися ксьондзи та 
пани польські і вгово
рили Ядвигу, щоб во

на за-для спасения душі своєї,— бо таким побитом через неї пристає 
на латинство уся Литва,— повінчалася із поганим з лиця, лю
тим і диким Ягайлом.

У 1386 році Ягайло перемінив православну віру на като
лицьку, звінчався з Ядвигою у Кракові, та там і остався, і став 
зватись: Володислав П-ий, Король Польщи, Литви і України.

У  1387 р. скликано до Вільни сейм, на котрий приїхав 
король Володислав (Ягайло) з Ядвигою і з ’їхалися його брати. 
Багато де-які з них та литовських бояр з православної віри 
перейшли на католицьку, і за це Король дарував їм великі

КОРОЛЕВА ПОЛЬСЬКА ЯДВИГА.
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права; городам литовським, де городяне переходили на латин
ство, даровано Магдебурське право; селянам дарували за те-ж 
білі суконні свитки. Так почалося вихрещування Литви, і ка
толицькі попи їздили скрізь по Литві і навертали людей у 
свою віру. Ягайло прилучив до Польщи і Галичину, котра після 
смерті Казімира, як наслідство, досталася Людовикові Угорсь
кому. Ягайло вигнав звідтіль угорське військо і поставив там 
свое. Галичане з охотою піддавалися йому, бо угорські звичаї і 
панування були для них тяжкі,— через те найбільш, що Угорці 
не шанували та зневажали православну віру їх; тоді як вони 
бачили, що сусідня, 
кревна їм,. Русь —
Україна, під владою 
Литви, нетільки вдер
жала свою віру, а й 
самі Литовці пере
ймали її, а з нею й 
мову українську.

Прилучивши Г а
личину, Ягайло під
горнув тоді під Поль
щу й Молдавію.

Щоб зрозуміти це, 
треба хоч коротень
ко переказати істо
рію цього краю. Мол
давія і Бесарабія, що 
лежать між річками 
Серетом, Прутом та 
Дністром і Дунаєм,
Карпатами таЧорним 
морем, давно колись 
були заселені Гетами 
або Даками; у 101 ро
ці по Христовому на- к о р о л ь  п о л ь с ь к и й  і в е л и к и й  к н я з ь  
рожденніТраян, царь л и т о в с ь к и й  в о л о д и с л а в  и я г а й л о .
Римський, звоював
Дакію, і з того часу її заселили Римляне; у 270 р. її звоювали 
Готи. Як же насунули Гунни, то тамошні жителі мусіли по
ховатись у Трансільванські гори, де й просиділи аж 900 літ. 
Тим часом по землі їх, один по одному, пройшли народи: Ге- 
піди, Гунни, Лонгобарди, Авари, Болгари, Угри і инші. У  
першій половині ХШ  в. були ті краї під владою Галицьких 
князів, і з Галичиною разом звоювали їх Татари. Коли в Х П І в. 
Молдаван почали тиснути Угри, то вони із Трансільванії почали 
переселятись на береги Дунаю та Чорного моря і заснували 
там князівства Валахію (Волощину) і Молдавію.
6 *

Молдавія-
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Цю нову державу (Молдавію) звоював тепер Казімир разом 
із Галичиною. За Людовика вона, так як і Галичина, була під 
кормигою Угрів, а тепер Ягайло знов прилучив її до Польщи. 
Волошські воєводи присягли, що будуть слухатися його і його 
наслідників.

Тим часом на Литві запанували Поляки. Православна 
віра і українська мова, що вже дуже зміцніла серед народу 
Литовського, мусіла уступити своє місце вірі католицькій і мові 
польській. Через ці змагання за  віру і за те, хто матиме біль

шу силу, у Литві бу
ло неспокійно, і про- 
тиПольщи та Володи- 
слава (Ягайла) висту
пив його брат в-пер- 
ших Вітовт, син Кей- 
стутів. Після трьох- 
літньої війни із ним,

Вітовт у 1392 році вонискла-
1392-1430. ли згоду. По тій зго

ді Вітовт став Вели
ким князем Литов
ським; йому була 
підвладна уся Литва 
і  Русь, що була під 
Литвою, окрім Гали
чини, котра осталася 
під Польщею. Б р а
та свойого Скіргайла 
Я г а й л о  настановив 
Великим князем у Ки- 

в ел и к и й  князь литовський вітовт. їві, а Володимирові
Олельковичові, кот

рий був київським князем, дав замість нього Волинську землю. Скір- 
гайло через три роки вмер, і його поховано у Печерській лаврі.

Після того Вітовт, що-сили, став прилучати до себе Укра
їнсько-Руські уділи, — вперед Київський, а далі Волинь і По
ділля; прилучив і уділ Смоленський.

Року 1396 татарський хан Тохтамдш, котрого розбив Т а
мерлан, а Темір-Кутлуй вигнав із Орди, утік до Вітовта із жін
ками своїми, усим добром і прихильними до його Татарами. 
Потомки того Тохтамиша засновали дінастію (рід) Кримсь
ких ханів, що звалися Гіреями. Вітовт, радий такій нагоді, 
схотів покористуватись тим і, наче допомагаючи Тохтамишові, 
здумав напасти на Орду і забрати під себе її землю. У  1399 
році він із великим військом, у котрому було 50 українсько- 
руських і литовських удільних князів, багато польських панів,
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де-хто з Тевтонських лицарів та Тохтамиш із своїми Татарами, 
рушив на Київ, а звідтіль у Полтавщину, і там на річці 
Ворсклі стрів Темір-Кутлуя з  ордою. Як побачили Татари, що 
прийшло таке велике військо, то Темір, щоб прогаяти час, став 
умовлятись з Вітовтом про замирення, а тим часом' послав за  
підмогою до хана Едігея. Через три дні Едігей прийшов із 
своєю ордою, і тоді розпочалося люте побойовище. Татари пе
ремогли, і Вітовт мусів тікати.

Ця битва наробила те, що Татари поруйнували Київську 
та Волинську околиці аж до Луцька, забрали багато бранців, а 
Вітовт мусів тепер шукати близчого звязку із Польщою.

У 1401 році, коли Володислав (Ягайло) приїхав у Вільну, 
він затвердив той звязок на раді, на котрій були польські пани 
і литовсько-руські бояре. Написано було умову, що після смерти 
Вітовта власть його одійде до рук Ягайла; а як що вмре ра
ніш Ягайло, то Поляки не ставитимуть собі князя без згоди 
Вітовта.

У 1410 році 15 липня (юля) Вітовт, біля Дубровна(Грінвальда), 
З запомогою Ягайла, розбив Тевтонських лицарів, забрав 15.000 
бранців і увесь їх табор. Цією битвою він на-віки забезпечив 
Литву од наскоку німецьких войовників.

У  1413 році у городі Городлі ізнов з ’їхалися Вітовт і Во
лодислав і тут склали так звану Городельську унію. По тій 
умові а-ні Польща, а-ні Литва — Україна не повинні були ні
коли воювати між себе і одна без одної, а за-для усяких полі
тичних і державних справ та за-для того щоб обрати короля або 
князів, муоіли з'їздитися на спільну раду, сейм. У  Городлі 
Володислав дав литовським та українським боярам католицької 
віри права польської шляхти і польські герби; за  ними затверд
жено було землі, котрі вони держали, і таким побитом поль
сько-латинський вплив повершив на Литві вплив україн
ський.

Звязок цей допоміг Вітовтові простерти руку на Мос
ковське царство, на Новгород і Псков, і на Орду.

Пруські Німці не могли забути Грінвальдської битви; а як 
самі вони не мали сили, то хоч через Татар хотіли помститись 
за  неї. Вони намовили у 1416 році хана Едігея, і той зібрав 
Кримську та Чорноморську орди і напав на Київ; попалив 
церкви і манастирі. Але після того Едігей шукав сам ласки у 
Вітовта і після мирової у 1419 році зробився його підручним.

У  Київі тоді не було митрополита, бо після першого та
тарського нападу, як вже згадувалося, він переїхав— спочатку 
у Володимир (на Клязьмі), а потім у Москву. У  1416 році В і
товт, схотівши мати свою митрополію у Київі, звелів укра
їнським архиереям вибрати собі митрополита, і вони вибрали 
Григорія Цамблака, котрий став митрополитом Київським.
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Городельська унія і поєднання із Польщою не дуже були 
до вподоби Вітовтові; він перестав їздити на сейми і задумав 
зовсім одділитись од Польщи. За-для того він почав перемовлятися 
із Німецьким імператором Сигизмундом, котрому теж не до 
вподоби було те поєднання.

З того всього вийшло те, що Сигизмунд послав Вітовтові ко
ролівську корону, з  умовою, щоб він одкаснувся од Польщи і 
коронувався, як самостійний король. Вітовт уже скликав був на 
ту коронацію князів і готував бучний бенкет, але Поляки про
відали, перехопили імператорових послів, одняли корону і ко
ролівські клейноди, а через те й коронування не було. Незабаром 
Вітовт, з журби і досади, помер на 81 році життя, у 1430 році. 

Свитрігайло Після його смер-
1430-1440. ті Великим князем

Литовсько-У країнсь- 
ким с т а в  менший 
брат Ягайла— С в и т 
р і г а й л о .  Він хоч і 
прийняв католицьку 
віру за-для брата, та 
по-старому був при
хильний до віри гре
цької і був жонатий 
на православній кня
зівні Ганні Твер
ській. Цей князь не 
дуже покладався на 
панів та бояр укра
їнських та литовсь
ких, котрі тягли руку 
за  Польщу через те, 
що їм даровано землі

великий князь литовський свитрігайло. та шляхетство,— про
князя та країну свою

їм був не великий клопіт. Тим-то Свитрігайло покладався більш 
на народ, котрий і справді любив його. Бачучи, що Поляки все 
більш забірають сили в його землях, він задумав зовсім одрізнитись 
од Польщи і розпочав з нею війну. У війні тій вславилися право
славні воєводи: князь Хведько Острожський на Поділлі та князь 
Олександер Ніс на Волині; ще підпомогли Свитрігайлові у цій 
боротьбі Волохи та Татари. Поляки побачили тоді, що силою ні
чого не вдіють, і почали хитрощами здобувати собі Україну та 
Литву. На-сак-перед вони дали шляхетські правк і православним 
боярам українським, а через те придбали собі багато прихильни
ків; а далі, щоб позбутися Свитрігайла, постановили за Великого 
князя Литовського у Вільні— Жигимонта Кейстутовича Старо-
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дубського, брата Вітовта, щирого католика, котрий присягнув, 
що буде вірний Польській короні.

Не щастило Свитрігайлові у тій боротьбі і, притиснутий 
Жигимонтом, він мусів тікати—попереду у Волощину, а там в 
Угорщину. Але й Жигимонта не злюбили князі та бояре, і от, 
як він жив у Тройському замку, у 1440 році, пани й князі, 
а на чолі їх удільний князь Іван Чарторийський, по
тім воєвода віденський Довгерд та воєвода трокський Лелюш, 
задумали вбити його. У-ночі привезли до замку 300 возів 
сіна, а у кожному возі було сховано по два— по три узброені 
чоловіки. Заїхали вони у двір. Чарторийський зайшов у княжі 
покої. Заздалегідь підкуплений слуга князя, Скобейко про
вів його до дверей кімнати, де сидів старий Жигимонт; кімната 
та була по-всяк-час замкнена з середини. У князя в кімнаті за 
сторожа жив приручений ведмідь, котрого він випускав на 
двір, одмикаючи двері; а як ведмідь той вертався з двору, то 
шкрябався у двері, і князь знов одмикав і упускав його. Ба- 
чучи, що ведмідь на дворі, слуга з Чарторийським підійшли 
до дверей і почали шкрябатись. Жигимонт подумав, що то 
ведмідь, одчинив двері, а його тут і вбито. Зараз оповістили 
про те Свитрігайла, і він поспішив у Луцьк, і там його з радістью  
стріли. Але замість того, щоб поспішити у Вільну і утвердитись 
там, він гаяв час у Луцьку.

Тим часом ось що робилося у Польщі. У  1434 році ста
рий Володислав— Ягайло, їдучи у Галич, зупинився у селі Ме- 
диці над річкою Сяном на ніч. У-ночі він довго пробув у гаю, 
слухаючи соловейка, а на ранок заслаб з простуди і, не до
їхавши до Львова, у городі Городку вмер. Магнати польські обра
ли за короля старшого його десятилітнього сина Володислава; 
меншого ж сина Казімира, після того як вбито Жигимонта, по
спішили зробити Литовським князем, зовсім залежним од поль
ського короля. Так Свитрігайло, прогаявши час у Луцьку, утеряв 
свій князівський стіл. Литовські бояре були невдоволені тим, 
що у них, замість Великого князя, став залежний од короля Поль
ського князь. Як тільки сенатори приїхали доВільни, щоб утвердити 
Казімира, вони от що зробили. Н а бенкеті понапоювали Поль- Казімир 
ських сенаторів так, що вони поснули, а самі, тим часом, за- Ягайлович 
ходилися коло малого Казімира; повели його у віденський со-  ̂̂ 4 ^ 4 ^ - 
бор, посадовили на великокняжому столі, наділи Гедимінову 
шапку, дали у руки меч і почали гукати на шану Великому 
князеві. Сенатори прокинулися, але вже було пізно: діло 
було скінчене, і Литва-Україна знов мала свого окромного Ве
ликого князя.

Не довго довелося Казімирові бути Великим князем. У  
1444 році, в поході Поляків та Угрів на Турцію, вбито під В ар
ною брата Казімира— короля Польського Володислава Ш , і По-
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ляки на сеймі у Серадзю обрали собі королем Казімира. Він  
довго змагався, але його вговорила матірьйого Софія, і у 1447 
році він бучно коронувався у Кракові і став Казімиром IV , 
королем Польським.

Литовсько-українські князі та бояре сварилися із поль
ськими панами за  землю; розпочалася сварка і колотнеча між 
ними, а тим часом Великим князем Литовським захотів зро
битись Жигимонтів син Михайло (Михайлушко). За його стояло 
і допомагало йому католицьке духовенство, а особливо кардинал 
Збігнев Олесніцький, котрий мав великий вплив на короля 
Казімира ІУ.

Михайло той жив 
у Московського Вели
кого князя Василя Тем
ного, котрий теж допо
магав йому, та думав і 
собі через його покори
стуватись Литовською 
землею. Але у 1451 році 
Михайла отруєно, а не
забаром за ним помер 
у Луцьку і Свитрігайло.

У 1470 році на 
Пйотрковському сеймі 
Поляки присилували 
короля свого Казімира 
присягнути натому, щоб 
ніколи не одрізняти од 
Польської корони зем
лі: Литовські, Україн
ські і Молдавію. Після 
того зараз звернули ува
гу на Київське удільне 

ВЕЛИКИЙ к н я з ь  л и т о в с ь к и й  к а з ім и р  я г а й л о в и ч . князівство, де ще держа
лися свої князі з роду 

Олельковичів. Останній з тих князів Семен Олелькович умер 
і покинув сина Василя. Брат Семена, Михайло Олелькович, 
хотів після його смерті зробитись князем Київським; але 
польське правительство уже посадовило у Київі воєводу 
Гаштовта. Гаштовт схопив Михайла Олельковича та його 
товариша князя Гольшанського і покарав їх на смерть (у 
1482 році) перед брамою Литовського замку у Київі, що стояв 
між верхнім Київом і Подолом; спільник їх, онук Воло
димира Ольгердовича, князь Федір Іванович Бельський, утік 
через границю і став на службу до Московського князя Васи
ля П І. Тоді й по инших уділах українських, так само як і в
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Київі, посажено польських воєвод, і окромні удільні князівства 
українські з того часу на-віки зникли та стали польськими 
воєводствами.

Але Руські князі не так легко зреклися своїх прав,— вони 
під проводом князя Михайла Глинського, татарина родом, 
(Глинські ті ще за Вітовта оселились на Русі і перейшли на пра
вославну віру) стали за самостійність України. Цей Глинський 
замолоду був за-границею, там доходив усяких наук, і був на 
військовій службі у німецького імператора Максимиліяна І; був 
він і в Італії і в Гишанії, і у инших краях. Повернувшись до
дому, він одразу зро
бився одним з най- 
примітніщих тогоча
сних українсько-ли
товських вельмож.

У  1492 році по
мер Казімир, і коро
лем Польським став 
його старший син Ян- 
Альбрехт, а Великим 
князем Литовсько—
Руським менший син 
Олександр; він був 
жонатий на Олені, 
доньці Великого кня
зя Московського Іва
на ПІ. У  того Оле
ксандра маршалком 
і найблизчим порад
ником став Михайло 
Глинський. Українці 
знов почали мати та
ку силу при дворі 
князя, яку мали вони 
за  часів Ольгерда; а 
на те, звичайно, косим 
оком дивилося пока
толичене литовське панство.

Перед самою смертью Олександра Глинський розбив Татар до
щенту і, здобувши собі великої слави та почуваючи в собі силу, 
задумав одірвати Україну і Литву од Польши і самому зробитись 
Великим князем українським. Але супротивники його не дали ста
тися цьому ділові і поспішилися постановити за Великого князя 
Литовсько-Руського— молодшого брата Олександра, Жигимонта. 
Тоді Глинський розпочав те, що задумав, а за  підмогою вдарився 
до Московського Великого князя Василя ІП, котрий і дав йому

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ЛИТОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДЕР 
КАЗІМИРОВИЧ.
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помочи. Але не всі українські землі бажали того одділення, 
а через те й діло те ще спочатку загинуло, а Глинськийіз 
своїми братами і прихильниками утік у Московщину. Він споді
вався, що під час нової війни Москви з  Польщою йому таки

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ОЛЕКСАНДЕР СТРІЧАЄ СВОЮ ЗАРУЧЕНУ, КНЯЖНУ 
ОЛЕНУ ІВАНІВНУ.

пощастить довести розпочате діло до бажаного кінця. З  його 
намови, Московський князь Василь III почав війну із Литвою, нама
гаючись одібрати назад Смоленськ. Спочатку литовський геть
ман Константин Острожський під Оршою до-ноги розбив мос-
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ковське військо, але згодом Москва таки одібрала у Литви 
Смоленськ. Т а Московський князь, прочувши через ворогів 
Глинського, що він хоче одрізнитись од нього та зробитись 
самостійним Українським князем, не тільки не дав обіцяного 
йому Смоленська, як що він здобуде його, а засадив його у 
тюрму. Так скінчилося останнє бажання і остання спроба кня
жої України знову стати самостійною і незалежною.

Н а цьому і ми кончимо цю добу нашої історії, бо з 
цього ж таки часу починається зовсім осібний, щиро-народній, 
демократичний напрямок в нашій історії, коли вищі верстви,—  
князі та бояре,— зовсім втрачують свою вагу та силу, а усим 
керує народня воля.

УСТРІЙ І ВІДНОСИНИ.
У цьому періоді нам доводиться мати діло не з одним 

Українським, а й з Литовським народом; через те й ці спільні 
у цю добу народності доводиться оглянути разом. В  Литовську 
державу увіходили тоді ось які давні князівства: на півночі 
князівство Полоцьке, Мінське і Смоленське, що разом звалося 
Білою Русью: західні теперішні повіти Гродненської і Мінської 
губернії звалися Чорною Русью; князівства Київське, Черни- 
гівське і Сіверське звалися Україною, або Малою Русью; кня
зівство Галицьке— Червоною Русью; землі по р. Припеті— По
лісся; до р.р. Стирі і Горині—Волинь, по р. Західньому Бугу—  
Поділля. Хоч народу Українського в Литовській державї було 
найбільше, проте не було йому од того користі: скільки не 
було яких перемін въ українських землях за цей час, усим 
заправляли князі та бояре, а народнього голосу не було й. 
чути.

Великі князі Литовські, забравши під свою руку більш Князі, 
культурну тоді, ніж Литва, Україну, перейняли од неї і звичаї і мову 
'її. Жили вони у столиці своїй Вільні і потрохи стали заво
дити круг себе двір з усякими придворними урядами (чинами) 
на зразок того, як у Західніх державців. Останні удільні князі 
не мають ніяких особистих прав і мають уряди при Великім 
князі, а як що й мають свої уділи, то й тоді зостаються підлеглі 
Великому князеві. Та ці князі, — чи з порущених литовських 
родів (як Олельковичі, Бельські, Глинські та инші), чи чисто 
українського роду (як Чарторийські, Острожські, Вишневецькі, 
Сангушки, Збаражські та инші)— являли з  себе найвищу верству 
людности; у Великому Князівстві Литовському вони мали уділи 
та землі до смерті своєї,—давалося у дідичне (наслідственне) воло
діння („вислуги"); з  них і з бояр —  однаково як українських, 
так і литовських,— складалася рада, що була коло Великого князя 
і звалася „Панове-рада".
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Бояре і Зе- Після того як Ягайло став королем Польським, а Литов- 
мяне. сько-Руське князівство поєдналося з Полыцою, польські урядов

ці розпросторюються по Україці. Замість удільних князівств—  
настали воєводства, котрі поділяються на повіти. Земля, но 
нових правах, стала належати правительству; порядкував нею 
Великий князь. Вона була поділена на невеликі дачки (хутори), 
десятин по 80 кожна; ці дачки звалися службами або двори
щами. Кожний, хто брав таку службу, повинен був, скоро тільки 
загадає князь або воєводи, виставляти одного збройного воїна. 
Ті, хто держав такі дачки, звалися „земяне". За важні послуги 
князеві або на війні земяне здобували такі служби у власність, 
і ті служби звалися тоді „вислугою" або „отчиною". Земяне, 
або, як їх  почали звати, „пани", стають вищою верствою в то
дішньому устрої державному.

Бояре, потомки колишніх дружинників, за  литовських часів 
були приписані до замків та городів і мусіли одбувати військову 
службу не тільки польову, а й замкову. А як що ті землі, котрі 
вони держали, увіходили у яку-небудь дачку, оддану земянинові, 
то бояре, що опинялись із своєю землею у такій дачці, роби
лися залежними од того земянина, і він мав над ними усі 
права: судив, карав і милував, оддавав до війська і таке инше.

Одколи поєдналася Литва з Полыцою, з ‘явилися й нові 
уряди, як от: великі Гетьмани коронні, литовські і польні, що 
були начальниками оружної сили; підскарбій, що завідував скар
бом (казною), підкоморій—завідував двором короля або князя і 
був найблизчий до нього чоловік; у війську вищі уряди були: 
писарь, полковники, сотники, хорунжі та инші; земські уря
ди— підкоморій, земський суддя, підсудок і писарь.

Городи. Багато городів за ті часи достали од князів Литовських
так зване „Магдебурське право". Це право давало городянам 
велику самостійність і незалежність од власти державної; по 
тому праву городська рада порядкувала усіма справами в 
городі: громада вибірала з-поміж себе „бургомистра" і „лаву", 
в котрій було чотири „райці", дванадцять „лавників" 
(присяжні засідателі) і „війт"; війта обірали до смерті—він 
був судією для городян. „Р ада" і „лава" звалися заразом „ма
гистрат".

Усі ремесники здобували собі по тому праву теж де-які 
вільготи: ремесники кожного ремества складали громаду, що 
звалася „цехом" або „братством", і кожне таке братство ору
дувало справами своєї громади та мало свій скарб (казну); з  
нього давали помочи своїм громадянам і брали гроші тоді, 
коли треба було на які гуртові свої справи. Де-котрі „брат
ства" були дуже заможні. Кожний город із таким Магдебур- 
ським правом мав свій герб і свою корогву, а кожний „ц ех"— 
свою.
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За часів Вітовта на Дніпрі од наскоків татарських зміцнено 
було в де-котрих городах кріпості, як от у Каневі, і збудовано 
нові: Черкаси, Кременчуг, Мишурин-Ріг, а коло моря кріпость 
Дашів (Очаків) і Хаджибей, або Кочубей (Одеса), котру Вітовт 
одняв од Татар; на р. Б у зі—Вітовтове (Богоявленськ коло Ми
колаєва); на р. Дністрі, проти Генуезської кріпості Манкастро 
(Акерман), збудовано, замок, а вище по р. Дністру— кріпость 
Тегінь (Бендери). Кріиості ті були зміцнені проти наскоків 
Татар, що без-перестання турбовали Литву і Україну. Сюди вони 
звичайно проходили трьома шляхами: шлях, що йшов до Львова 
поуз Черкаси, Корсунь, Київ, Луцьк і Сокалю, звався „Чорним 
шляхом"; той, що йшов од Дашева на Бар і на Львів, звався 
„Кучманським шляхом", а той, що йшов Дністром на Покуття, 
теж до Львова, звався „Волошським, або Покутським шляхом"

За Казіміра IV скасовано удільні українські князівства, 
а замість них заве
дено воєводстваі ста
роства. Багато горо
дів, містечок і сел роз
дано заможнім укра
їнським родам, і там 
до-краю знищено ко
лишній вічовий уст
рій в них. По городах 
розмножилося Жидів, 
котрі держалися міцно 
свого гурту, „кагалу".
Жиди ті зовсім пци-ґ у  РУЇНИ ЗАМКУ ВЕЛИКИХ КНЯЗІВ литовськихбрали до своїх рук у ВІЛЬНІ>
торговлю і промисли,
і міщане по-малу повинні були поступитися перед ними, на
віть по тих городах, що мали вже Магдебурзьке право.

Уся остання людність тогочасної України,—ті, що жили 
по селах,— звалися тоді „поспільство", посполиті, або просто 
„люде". Ті, що жили по землях, котрі належали замкам, зва
лися „служилі люде", а  ті, що по тих селах, котрі увійшли у 
дачки земян, звалися „люде панські", „господарські", або „зе- 
мянські"; як ті, так і другі сплачували подать натурою і 
грішми і мали право вільно переходити з місця на місце, по
читалися людьми вільними, управлялися своїми громадами і 
вибірали собі старосту— „отамана", або „тивуна", десятських і 
сотських, і їх часто—густо стверджував на тих посадах пан; 
мали свій виборний („копний) суд, але найвищий суд для них 
був—пан або земянин, котрий держав ту землю. Землі та служби 
роздавалися по тих воєводствах, котрі лежали дальш од степу, 
од границі, де блукали Татари. Як розмножилося людей, то й
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умовини за  землю, котру вони займали, ставали важчі; через 
те люде потроху почали переходити за  р. Рось, де були вільні 
землі— так зване „Дике поле"; край, що так звався, лежав над 
долішнім Дніпром, Бугом і Дністром. Посовуватись туди почали 
люде ще у половині X V  віку, і ті, що оселилися там, не знали 
ніяких податків. Життя по тих степах у ті часи було дуже і 
дуже небезпечне: треба було завжди бути на-поготові та сте
регтися татарського наскоку. Людей тих прозивали „козаки"; 
хто виходив на житло у „Дике поле", про тих казали— „ідуть 
у козаки". З тих виходців почалася нова верства людей, котра 
зробилась незабаром у історії нашого краю найголовніщою. По
між козаками не було ні шляхтича, ні пана, ні старшого, ні 
меншого— усі вони були рівні і управлялися своєю „старши
ною", котру настановляла громада. Тодішній уряд (правитель
ство) не займав їх і не обкладав ніякими податками, бо ди
вився на козаків, як на свою оборону од Татар. А Татари, 
наскакуючи та нападаючи на Україну тими шляхами, що вже 
згадувалося, доходили навіть аж до самого Львова, грабували 
і забірали у неволю багато людей. Козаки оселялися по низу 
Дніпра, по островах; там вони ловили рибу, звіря били, роз
водили пасіки. Попереду на Низ вони виходили весною і знов 
верталися до своїх осель на зіму, а далі склали там незалежне 
ні від кого товариство з  особливими порядками в ньому. Чим 
далі, то їх все більшало, бо невдоволених польськими розпо
рядками що-дня. росло і вони тікали у козаки, бажаючи жити 
вільним, хоч і небезпечним життям.

У  Галичині,— этого часу, як прилучено її до Польщи,— перева
жав католицька церква: митрополія Львівська мусіла уступити 
своє місце Латинській епископії, а православні— у сусідньому селі 
збудовали- храм, де* й стала кафедра Львівського митрополита. 
Важке життя настало за-для православної церкви. Панство 
українське, бачучи, що усякі вільготи та уряди королі роздають 
панству католицькому, й собі почало потроху переходити на ла
тинську віру, і через те церква православна у Галичині все 
більш стала підупадати та убожіти. У Київі, як ми бачили, за 
снована була окромна митрополія, до котрої належали усі право
славні епископії Литовсько-Руського князівства. Митрополити 
київські були під зверхністью Константинопольського патріарха, 
і Київ знову стає осередком православної віри на Україні. За  
Литовських часів католицьке духовенство не втручалося у справи 
православної церкви, і князі Литовські, хоч де-котрі з них були 
католики, не боронили вільно розвиватися православній вірі і 
ствержували її права своїми грамотами. До київської митро
полії належали епископії: Львівська, Перемишльська, Володи- 
мирська, Холмська, Чернигівська, Луцька, Смоленська, Туровська 
і Полоцька. Низчому духовенству жилося негаразд: священ-
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ники в тих парахвіях, котрі були в дачках або службах, 
що-года ставали все більш залежними од дідичів (панів); ді
дичі обкладали їх податью, а далі забрали до своїх рук і суд 
над ними.



П Е Р І О Д  П Я Т И Й .

П о л ь с ь к и й

(1501— 1647).

Починаючи цей період нашої історії, поглянемо раніш, в 
яких обставинах опинилася тепер Україна, поєднана проти волі 
своєї із Польщою.

З заходу була Польща з великою силою аристократії— 
шляхетства, котре зовсім чуже було і вдачі Українців, і їх 
минулому, і вірі. Остаючись,— чим далі, то все більш,— п ід  
впливом католицтва, а найбільш езуітів, Польща ставилася во
роже до православної щиро-народньої, демократичної спокон-вік, 
України.

Н а півночі було Московське самодержавне князівство. Хоч 
воно було православне, однакової віри, та у московського люду 
був зовсім одмітний дух і вдача.

З півдня —  нове могутнє Турецьке царство, засноване на 
руїнах Византії у 1453 р.; воно забрало під свою опіку сусідні 
князівства— Сербію, Болгарію і Молдавію.

Н а сході ж, після того як Золота Орда розпалася, засно- 
валася осібна Кримська Орда, і правив нею царський рід 
Гіреїв. Заснував її Тохтамишів потомок, хан Девлет Гірей, що 
вмер у 1466 році. Столиця тих Гіреїв була —  Бахчи
сарай.

Ось яке сусідство було навкруги. У-дома ж були такі обста
вини. Н а заході— Галичина, Волинь і Поділля були під впливом 
Польщи; а через те, що панам католикам давали більші права 
і вищі уряди, ніж православним, то православні, таким побитом, 
потроху перестали мати яку-будь вагу у вищих верствах і 
за-для користі своєї стали переходити на латинство; а рідня
чись із Поляками, забули й звичаї, і мову свою рідну і зроби
лися чужі свойому ж народові.

Таке саме сталося пізніще і в Київщині, Чернигівщині 
та Переяславщині. Тяжко стало жити Українцям в тих землях,



117-

де почало заводитися польське право, звичаї, погляди та закони,—  
спочатку в Галичині, потім на Поділлі, а  далі й по всій 
Україні. Велику силу в Польщі в той час (X Y  та X Y I віки) 
мали пани, а селяне були зовсім безправні.

У 1520 році, за короля Жигимонта І  (він королював од 
1506 до 1548), на сеймі у городі Бідгощі і у 1521 р. у городі 
Торуні, шляхта польська, за  приводом сусідніх Чехії і Угор
щини, постановила привязати селян до землі і наложила на 
них повинність: один день на тиждень робити на дідича (пана), 
через що й повин
ність та стала звати
ся панщиною; шляхті 
дозволялося скупову
вати землі, а з  ними 
й селитьби, і таким 
способом громадська 
управа касувалася 
зовсім, а селяне ста
вали підданими шлях
тича; шляхтичові ж 
дане було й право су
дити та розправляти
ся з ними. Панщини 
і порядків цих поки
що не заводили на 
Україні, бо там не 
так-то швидко могли 
пани укоренитися. У  
Галичині-ж шляхта 
одразу після того по
чала прикладати до 
діла своє право. Так 
почалося кріпацтво у 
нас на Русі-Україні, 
і селянська верства 
народня стала зовсім залежною од шляхти.

Од цієї тяжкої панщини, од усяких панських кривд, і по
чали селяне світ-за-очі тікати. З  Галичини тікали вони на П о
ділля, де було просторніще та вільніще, з  Волині— на Побожья 
(в Уманщину та Брацлавщину), а з  лісових країв (з Полісся)—  
у Київщину та за  Дніпро—в „У країну". Оті гарні та пишні 
землі наддніпрянські прозивалися тоді „Україною®, бо лежали 
вони вже „на краю" держави, а далі були вже дикі степи. 
Колись пишний та багатий цей край— через князів своїх, бояр 
та панів польських і литовських зробився пустинею. Розмно-

КОРОЛЬ ПОЛЬСЬКИЙ ЖИГИМОНТ І.
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жився тут звірь, риба по річках, гарцювали по тих по
рожніх степах дикі орди татарські— і от тепер по них 
починають шукати притулку собі українські селяне. Не мігши 
терпіти панських порядків та неволі, українські люде почали 
перебіратися на вільні оті степи. Хоч і не безпечно було 
од Татар у тому „Дикому полі", та зате кожен почував 
себе там на вольній волі. Переселенці оті йшли в степ 
невеликими ватагами з мушкетами, луками і шаблями за пле

чима, билися з татарсь
кими ватагами, коли їх 
стрічали по дорозі та ба
чили, що вони не з по
рожніми руками йдуть, 
а на зіму верталися 
до-дому, — у Черкаси, 
Канів або инший який 
город. Цих людей ото й 
почали звати к о з а к а -  
м и, бо так звалися в той 
час татарські заволоки, 
що по степах тинялися 
та „козакуючи'-, тоб-то 
„луплячи" чабанів, куп
ців, проїзжачих, з того 
промисел собі мали. Де 
далі—козацтво все збіль
шувалося, входило в 
силу, почало нападати 
не тільки на Татар та 
Турків, польських та й 
своїх українських маг
натів на Вкраїні, але й 
на Литву та Московські 
землі і грабувало їх.

В  кінці XV в. ко
заків так вже на-

ЗАПОРОЖЕЦЬ (стародавній малюнок). множилося, що вони 
дають про себе знати. Уже в 1489 році вони, під проводом яко
гось отамана Мухи, піднялися в Галичині, разом із селянами, 
на шляхетські маєтки; але «бунт» цей, як прозивають те 
повстання польські письменники, був люто приборканий. У  
1492 році бачимо знову, що козаки розбили татарський кора
бель під Тегінью; у 1494 році вони напали і знищили Очаків, 
котрий належав тоді вже Туркам; у 1499 р. ізнову ходили 
походом на Татар у Крим.

Коли козаків стало вже багато, вони почали обороняти не
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тільки свої оселі, але й „уходит*, куди вони ходили на про
мисел. „У ходи"— це були ті землі, куди вони виходили, і при
писані вони були до Канівського, Черкаського та инших ста
росте. До Канева, приміром, приписана була полуднева Київщина, 
до Черкас—мало не вся Полтавщина, Херсонщина, Катеринослав- 
щина; були землі, приписані до Кпїва, до Остра, до Любеча. 
Уходчики, вертаючися до-дому на зіму, повинні були дати ста
рості десяту часть свого заробітку. Через те самі старости 
дбали, щоб обороняти уходи. Один такий староста (в половині 
X Y I століття) Дмитро Вишневецький, або Байда, як його про
звали, задумав протягти ще далі границю тих земель, куди

ЗАПОРОЖЦІ.

виходили уходчики, а для того зібрав ватагу козаків, котрі по 
черзі ходили на низ Дніпра і там стерегли, щоб Татари не 
напалися на уходи. Козаки ті на зіму варталися до-дому, а 
весною виходила ізнов нова вже ватага. Щ е за  часів Дмитра 
Вишневецького (у 1550-тих роках) козаки збудовали там собі 
фортецу (кріпость невеличку), на котромусь з  островів Дніпро
вих. Де й був початок Запорожжя, котре згодом зробилося са
мостійною громадою-товариством. Може бути, що як би в дру
гій половині X Y I  віка не запанувало на Україні польське 
право, то козаччина далі все розвивалася б, пересельців та  
втікачів з  Московщини і инших земель було б все більш, і  
Україна зробилася б селянською самостійною, оружною держа
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вою під рукою Литовських князів. Але не так воно ста
лося...

Бачучи, що козаки вбиваються в силу і вже здужають обо
ронятися од Татар, 
князі та магнати, кот
рі мали землі на Ук
раїні, почали прихи
ляти їх до себе; вони 
содержували своїм 
коштом коло своїх 
замків величенькі ко
зацькі ватаги, давали 
їм усякі вільготи, а з а  
те вони мусіли оборо
няти од Татар їх осе
лі та землі і ходити 
походом, куди скаже

ЗАПОРОЖЕЦЬ (по Ригельману). КНЯЗЬ або ДІДИЧ.
Таких козацьких ва

таг розмножилося чимало і звалися вони на імя того князя,
у  котрого жили. 
Так були козаки 
князя Дмитра 
Вишневецького, 
козаки князя Ру- 
жинського.таин- 
ших. Ці ж князі, 
на зразок геть
манів польсь
ких— коронного 
та Литовського— 
почали звати се
бе гетьм ан ам и  
козацькими. П із
ніше йинші усякі 
ватажки козаць
кі, зібравши чи
малу ватагу, по
чали прозивати 
себе гетьмана
ми, —  через те, 
спочатку особ
ливо, бувало по 
кілька таких 
гетьманів в-раз.

ЗАПОРОЖЕЦЬ.
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Таких гетьманів— ватажків козацьких в Х У І віці було чимало.
Таким гетьманом був і Пред слав Лянцкоронський, староста Хмель- Предслав 
ницкий, свояк короля польського ОлександраІ. Він здобув слави свої- Лянцкорон- 
ми походами на Татар у 1512р.У 1516р. він із своїми козакаминапав ськии' 
на турецький город Вілгород (Акерман), набрав там багато коней, 
узяв велику здобич, а звідтіль пішов на Очаків, і там тяжко побив 
Турків і Татар. У 1528 ропі Лянцкоронський, разом з  Остапом Даш-Остап Даш- 
ковичем, котрий теж мав своїх козаків, знов напав був на Очаків, і кович. 
вони тричі розбили Татар, забрали 500 коней і 30.000 худоби. Даш- 
кович родився у городі 
Овручі; попереду він був 
Литовським воєводою, 
а потім Черкаським та 
Канівським старостою.
Він з ’умів скупити коло 
себе велику силу коза
ків і з ними добре дався 
у знаки Татарам та 
Туркам.

У  1521 р. Кримсь
кий хан Махмет-Гірей 
пішов війною на Мос
ковське князівство і за- 
клйкав Дашковича із ко
заками помагати йому у 
тому поході. Багато сел 
од Вороніжа і аж до Мо
скви випалилиТатари,— 
а з ними й козаки,—  
багато загнали народу 
у неволю, і за  ту поміч 
Татари оддячили Даш- 
ковичеві тим, що вхо
пили його та забрали у 
неволю. Але він згодом
утік звідти і у 1523 ро- за п о ро ж ец ь .
ці ізнов напав на Оча
ків, а  звідтіль пішов у Крим і попустошив багато аулів (татар
ських осель).

Будучи у 1533 році на сеймі у Пйотркові, він радив поль
ському сейму збудувати замок на низу Дніпра і держати там по
стійну сторожу з 1.000 або 2.000 козаків, а за  це назначити їм що
річну плату і настановити їм старшину, аби тільки вони Україну 
од Татар стерегли. Та на цю раду Дашковича сейм не пристав.

Ми не будемо перелічувати п ід-ряд усіх ватажків ко
зацьких, хто за  ким був, а спинимося хіба на визначнійших.
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Князь Дми- Після Венжика Хмельницкого, котрий у 1 5 3 4  році розбив 
тро Вишне-щ д  Заславлем Татар і тим здобув собі слави, згадаємо про 

^айда*" Д митРа Вишневецького. Дмитро Вишневецький, з роду Волин
ських удільних князів Гедиміновичів, в році 1 5 5 0  був наста
новлений старостою Черкаським і Канівським.

Десь коло року 1556 він, щоб оборонити Україну од Т а
тар, збудував земляний город на острові Хортиці (а, може, то 
було й на Томаківському), на р. Дніпрі.

Це була перша 
Січ Запорожська. Т а
тарські хани одразу 
збагнули, що вона бу
де дуже їм заважати, 
коли їм захочеться 
налітати в Україну. 
У 1557 р. хан Девлет- 
Гірей хотів зруйну
вати Січ і обложив її 
своїм військом, про
держав облогу аж 24 
дні, але нічого не зміг 
подіяти і вернувся до
дому. Та в-осени того 
ж таки года він знов 
обступив Січ. Пома
гав йому Турецький 
султан, котрий для 
того дав йому своїх 
яничарів, та ще Мол
давський господарь. 
На цей раз Вишне
вецький, або Байда, 
як його взивали коза
ки, продержався дов
генько, але мусів та- 

к н я з ь  д м и тро  в и ш н е в е ц ь к и й —б а й д а . ки покинути Січ, бо
не стало харчів, і втік

у Черкаси. З  Черкас Вишневецький подався до Московського 
царя Івана Грозного, і думав там остатись, а для того перей
шов до нього в підданство. І справді, у 1558, 1559 і 1560 го
дах він із московською ратью (військом) ходив на Крим і на
робив Татарам багато шкоди. Але не помирився він за щось із 
Московським царем, у 1563 році обернувся до Жигимонта П-го 
і прохав, щоб той прийняв його знов на службу. Той згодився, 
і Вишневецький після того довго жив у Польщі. Потім, коли 
покликали його волоше ькі бояре, щоб ішов до них господарити, 
він задумав зробитись молдавським Господарем.
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У 1564 році зібрав він 4000 козаків і пішов у Молдавію. 
Але тут його зрадою спіймали і одпровадили у Константино
поль до Турецького султана Селіма II. Селім, сердитий на нього 
ще за те, що він набігав на Крим, звелів кинутй його з ви
сокої башти, що стоїть біля моря недалеко Галати, на гаки, 
замуровані у ЇХ мурах; на однім гаку зачепився Байда ребром 
і повиснув над морем. Висячи на гаку, він почав лаяти сул
тана і його віру. Три дні висів він так, і хоч обіцяли йому і 
волю, і вільне життя, аби він одкаснувся своєї віри і потур
чився, він не переставав клясти Турків і їх віру. Якийсь Ту
рок стрельнув на
решті з лука і вбив 
його. Пісня про Бай
ду і про його смерть 
дійшла аж до наших 
часів.

Потім до року 
1574 ми не бачимо 
значніщих ватажків 
козацьких.
* А тим часом на 
Вкраїні сталася вели
кої ваги подія, котра 
тяжко одбилася не 
тільки на козаччині, 
але й на долі усієї 
України. Це — Люб- 
линська унія.

Після смерті Жи- 
гимонта І королем 
Польським став його 
єдиний син Жиги- 
монт П  - й Август 
(був королем од 1548
до 1572 р.), і на жигимонт и.
ньому й кончився рід
Ягайлів у Польщі. За  три роки до смерті, як був він бездітний, 
то й схотів міцніще звязати своє королівство, і для того на Люб- 
линському з ’їзді у 1569 р. була ухвалена так звана „Люб- 
линська Унія“ . По цій унії Польща, Литва і Україна (землі Во
линська, Брацлавщина, Київщина з  задніпрянськими землями 
й Підляхія по річці Західному Бугу) ставали однією держа
вою, і звалася вона— „Річ Посполита". Ш ляхта польська, ли
товська і українська католицької та православної віри получили 
однакові права із боярами і князями, а усю нешляхетну люд
ність, окрім міщан, котрі мали свої Магдебурські права, було
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віддано тій шляхті на всій волі: можна було робити з нею, що 
хотілося. Таким побитом козаки осталися без усяких прав: шлях
тичами їх  не хотіли робити, а в поспільство (в простих селян) 
повернутися не хотіли вони самі. В  останній год свого королю
вання (р. 1572) Жигимонт - Август наказав через коронного 
гетьмана Язловецького списати у реестер 300 козаків, забрати 
їх  з-під руки старости під руку польського гетьмана, при
значити їм що-року жалування і настановити над ними „стар
ш ого". Такого „старшого" дано було їм— шляхтича Яна Ба- 
довского. З  того часу з'являються у козаків „старш і" (геть
мани), котрих призначає правительство Польське. Правитель
ство Польське мало надію, щ о , . взявши на державну службу

ЛЮБЛИНСЬКИЙ СЕЙМ У 1569 РОЦІ.

частину козаків, воно спинить розбишацтва і сваволю инших 
людей, котрі теж взивали себе козаками. Та нічого з того не 
вийшло.

Як помер Жигимонт П, не стало у Польщі наслідника, і 
шляхта постановила обірати короля вільними голосами; а по- 
ки-що у з ’єднаній державі настало безкоролівья і було воно 
кілька літ, аж до 1576 року, коли був вибраний за короля 
чоловік сестри Жигимонта ї ї ,  Анни —  князь Семигородський 
Стефан Баторій (королював він од 1576 до 1586 р.).

З  давніх часів Стефана Баторія вважали за  дуже при
хильного до козаччини; літописці переказували, що ніби-то він дав 
шляхетські права 6000 козаків, котрих записали у реестер, і з того 
часу стали вони зватися „реєстровими"; їх ніби-то поділено
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було на 6 полків: Черкаський, Канівський, Білоцерківський, 
Корсунський, Чигиринський і Переяславський; тім реєстро
вим козакам немов-би то дано було право на своїй раді обі- 
рати собі гетьмана і старшину: обозного, військового писаря, 
двох суддів, двох осавулів, військового хорунжого, військового 
бунчужного, полковників, полкових старшин, сотників і отама
нів; окрім того, щоб ще дужче показати козацьку осібність, Бато- 
рій немов-би то дав реєстровим козакам клейноди: корогву, булаву, 
бунчук і військову пе
чать, на котрій ви
бито: лицарь-козак з 
мушкетом і шаблею 
при боці і з рогом 
для пороху, лівою ру
кою взявся у боки.
Осередком реєстро
вого козацтва назна
чено місто Батурин і 
за козаками закрі
плені усі землі, що 
вони володіли досі; 
останні ж 34,000 се
мей мусіли зробитись 
підданими тих панів 
і шляхтичів, на чиїх 
землях вони сиділи.
Тоді незадоволені ко
заки подалися у низ, 
по Дніпру, за пороги, 
у Січ Запорожську.

Так переказують 
нам старі литописці, 
але все такі, що 
жили пізніще за ко
роля Стефана Бато- король польський с т е ф а н  б а т о р ій  
рія і на свої очі того
не бачили. Тим-то вони й помилилися, і "fie, що складалося яких 
пів сотні літ: козацька рада і старшина, 40,000 козацьких се
мей, козацькі полки, козацькі клейноди, все те, що було у 
козаків аж через 50 літ, за Богдана Хмельницького,— все те, 
на їх думку, зробив один чоловік—король Стефан Баторій. 
За Баторія, наприклад, ні Чигирина, ні Батурина ще й на 
світі не було,— то не могло бути й Чигиринського полка та 
столиці козацької у Батурині. За нього тільки й сталося пере
міни з козаками, що козацький полк з 300 чоловіка збільшено 
на 500. Крім того Баторій одписав на Запорожців Трахтеми-
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рівський манастир, і там була заведена больниця, або, як тоді ка
зали, „шпиталь" для недужих та ранених козаків. А Сіл За- 
порожська тоді тільки що почала в товариство складатися, сі
чові порядки ледве ще тільки почали заводитися. Ці порядки 
були ось які.

Н а Дніпрових порогах, на острові Хортиці або Томаківці, 
чи на Базавлуку або Микитиному розі, закладали козаки свою 
столицю і ставили кріпость, котра звалася „кіш " або „січ"; 
посеред табору на майдані ставили церкву (св. Покрови), а  
навкруги— куріні по котрих жили козаки-земляки, що прихо
дили з  усіх кутків України, і звалися ті куріні на те імя, 
звідкіль жили в них земляки; так були куріні: Полтавський, Ба-

ЗАПОРОЖСЬКА СІЧ (у половині XVII віку).

туринський, Канівський, Криловський, Переяславський, Уман
ський, Корсунський, фтеблівський та инші. Кожен курінь обірав 
собі отамана, котрий звався „курінний". Усією громадою това
риство на раді вибірало військову „старшину". Попереду 
всього— „кошового отамана". Вибірали його на один год, але 
як він був до вподоби козакам, то його зоставляли і на далі; 
на війні і у походах він був найстарший начальник і його у 
всьому слухалося козацтво, а дома, в Січі, він мусів на усе 
питатися дозволу ради. Окрім кошового, на раді вибірали, теж 
на один год, осавула, писаря і суддю. Н а Січі порядки були 
заведені на зразок лицарських орденів у Західній Європі, і 
себе Запорожці іменували „лицарським товариством".



Жінок у Січ не пускали,—a-ні ненька, ні жінка, ні донька, 
ні сестра не мали права прийти у Січ до свого сина, чоло-

ЗАПОРОЖСЬКА РАДА.

віка, батька або брата; а хто приведе у Січ кого з жіноцтва, 
того карали на смерть. Жонаті Запорожці пізніще жили по

КОЗАЧИЙ ТАБОР.

зімовниках на безкраїх степах запорожських, що розгляглися 
по обидва боки Дніпра, по Бугу, обох Інгулах та Лиманах. Землі
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запорожські пізніще займали усю Катеринославщину, Херсонсь
кий, Олександрійський і Ананьївський повіти в Херсонщині, 
Дніпровський повіт в Таврії і ще куток Ізюмського повіту у 
Харьківщині. Усі ці землі звалися „Запорожські вольності" і 
поділені були на кільки округів, що звалися „паланками"; па- 
ланками завідували теж виборні полковники і старшина, як і у

Січі. Тут козаки 
кохалися у хлібо
робстві, рибальстві, 
ловецтві, розводи
ли бджоли, худо
бу, коней, вівці, 
їздили по сіль до 
Азовського моря. 
Н а лівім березі 
простягласявелика 
низина з  плавня
ми, очеретами; про
зивалася вона „В е
ликий Л уг“ ; його 
дуже почитувало і 
любило Запорожсь- 
ке товариство, взи
ваючи його у піс
нях своїх батьком: 
„Гей Січ-мати, а 
В е л и к и й  Луг—  
батько". Але всі 
ті жонаті козаки, 
котрі жили у па- 
ланках, не були 
одірвані од Січи 
і, скоро їх покли
чуть було, зараз  
прибували до това
риства. До Сі
чового товариства

ікона покрови у січовій церкві. вільно було при
ставати кожному,

аби умів хреститись, і такий козак, як заявиться до отамана 
і старшини, приставав до якого сам хотів куріня.

З часів Люблиньского сейму— одколи Польща з Литвою 
поєдналася—козаків Запорожців швидко намножилося, так що 
навіть приказка була склалася: „У  нас де крак (кущ), там і козак, 
а де байрак, там сто козаків". Січ запорожська не хотіла при
знавати і не признавала ніякої зверхности a-ні Польши, а-ні
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гетьмана козаків реєстрових. Запорожці билися поруч із горо
довим козацтвом (тим, що дома, по городах коло старост оста
валося) за вольність, за  віру, за  права свойого рідного краю, 
а крім того й самостійно ходили походами і у Крим; і до Тур
ків, не вважаючи на те, чи любо те державній власті було або чи 
дозволить вона; державний уряд (правительство) мусів терпіти 
таку сваволю, бо нічого не міг подіяти.

Запорожці звикли дивитись смерті у вічі, не боялись її, 
були одважні, терплячі, виносливі у походах, були вірні то
вариші; побратимство почитувалося у них дужче як рідня; отама
нові і ватажкам у походах корилися у всьому, а як кончався 
поход, то поводилися із ними, як з рівними товаришами; були 
веселі, любили танці, пісні і музики; на старість, як вже по
чував котрий, що він нездатний до походів, то прощався з сві
том Те прощання старих Січовиків було дуже пишне та бучне: 
наймав старий Запо
рожець музики,заку
пав мед і горілку, і 
танцюючи, і співаю
чи, і частуючи медом 
та горілкою усіх, ко
го стрічали по до
розі, з товариством 
ішов до манастирсь- 
кої брами того мана- 
стиря, де хотів він
зробитись ченцем. ЗАПОРОЖСЬКІ ЧАЙКИ ТА ГАЛЕРИ.
Найбільш Запорожці
йшли у ченці в ма-
настирі Самарський (на річці Самарі), Межигорський, Мотронівсь- 
кий (коло Чигирина) і  Афонський (заграницею, у  Грецькій 
землі).

Товариство Запорожське вважало за  найсвятійше діло 
боротися з „невірними агарянами" —  Турками і Татарами та 
визволяти христіян із полону. В  кінці Х У І в. Запорожці всла
вилися походами на Крим і Туреччину; взяли з бою Очаків, 
Тегінь і Козлов у Криму. Вони робили такі походи піші, кінні 
і морські, що дивували свідків тогочасних. Ті свідки розносили 
славу запорожську далеко по-за Україною.

Скоро походи козацькі на Туреччину зробилися сміливіщі. 
Запорожці випливали в море на своїх „ чайках“  (великі човни, 
обшиті з боків обсмоленим очеретом, щоб не тонули), напа
дали на турецькі кораблі, допливали аж до Анатолїйського бе
рега, по той бік моря, нападали на Сіноп, а  часом і на саму 
турецьку столицю.

В  таких походах, піших і морських, вславилося кілька ко-
9
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зацьких ватажків, котрих прозивають літописці „гетьманами". Між.
Богданко ними був і князь Богдан Ружинський (чи простіше Богданко;

Ружинський.и н ш і  ж кажуть, що його звали Михайло). Був він поль
ський шляхтич з роду, але в ті часи, коли люде багато на ли
царство вважали, пристав він до Низовців (Запорожців) і 
скоро став їхнім ватажком. Цей Ружинський у 1575 році із 
Низовим товариством розбив велике військо (більш як 10.000) 
Татар, дійшов, руйнуючи усе та визволяючи невольників, до 
Перекопу, а тоді сів на чайки і пішов по берегах Малої Азії; 
пограбував турецькі городи Трапезонт і Сіноп, був у Кон
стантинополі і там побив багато народу. Дуже лютував він

Іван Підко
ва.

над Турками та Татарами: чоловікам повиколював очі, жінок 
покалічив, а дітей цовбивав.

Повернувшись з моря, він накинувся із своїми козаками 
на турецьку кріпость Аслам-город, котру збудували Турки 
на Дніпрі, щоб козаки не виходили у Лиман та Чорне 
море; кріпость ту зруйнував він так, що й сліду од неї не 
осталося. Але коли рвали її порохом, то тоді й Ружинський 
загинув.

Загинув Ружинський, а годів через два бачимо ми но
вого ватажка козацького— Івана Підкову. Хто він був такий: 
чи простий селянин, як кажуть одні, чи брат у-первих молдавсь
кого господаря Івоні, напевне не знати. Прочувши, що між За-
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порожцями пробував Підкова, молдавські бояре послали до нього 
посланців; вони просили приїхати до них та взяти до своїх 
рук „батьківщину", що досталася йому од брата його,— видерти 
її у нового господаря Петра. Івоня згодився на те, при- 
согласив до себе Запорожців, і 600 чоловіка їх, з старшим своїм 
Ш ахом, пристали до нього. Пішов він тоді у Молдавію, розбив 
Петрове військо, у котрому були й Турки, вигнав Петра з го
рода Сороків і почав був господарити у Яссах (в молдавсь
кій столиці). Це збентежило короля Польського Баторія, бо на 
нього розгнівався Турецький султан за те, що козаки,— його, 
мовляв, піддані, та втручаються в справи чужих земель, за-

ЗАПОРОЖЦІ СПОРЯЖАЮТЬСЯ ДО МОРСЬКОГО ПОХОДУ

лежних од Турції. Баторій не хотів сваритися з Турець
ким султаном,— тим паче, що саме тоді Баторій збірався вою
вати з Москвою, а для того йому треба було мати собі при
ятеля в Турецькому султані. Він звелів арештувати Івоню і 
привести у Варш аву до нього. Так і зробили. Івоню стрів брац- 
лавський воєвода Ян Збаражський і присовітував йому поїхати 
до короля та виправдатися перед ним; він завірив його, що та
кого лицаря, як Івоня, король вітатиме ласкаво. Івоня послухав 
і поїхав у Варшаву. Але король иначе його привітав: звелів 
стяти йому голову, і у Львові на майдані покотилася його го
лова. Це було у 1578 році.
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Тим часом султан Амурат і Кримський хан Магомет-Гїрей, 
за  цей поход козаків у Волощину, вимагали од короля Баторія, 
щоб він яким-небудь побитом заборонив козакам нападати на 
іх землі. Баторій саме тоді розпочав з  Москвою так звану  
Лівонську войну; йому потрібна була козацька поміч на бой
ні, але й такого страшного ворога, як султан, не хотів він драж
нити. То й почав він йому одписувати, що козацькі наскоки

робляться без відома його, короля; що вони, Поляки, не тільки 
не піддержують козаків, а хотіли б їх геть витребити,— тільки 
сили у них немає це зробити. А разом з тим, щоб справді коза
ків приборкати, Баторій порозсилав до пограничних старост своїх 
універсал (наказ) і попрікав їх, що вони одного духу з козаками, 
дають їм пристановище у себе і разом з  ними ходять в ту
рецькі землі. „Не раз я наказував,— пиуе король,—щоб ви не

додержуючи своєї умови з Перекопським (Кримським) царем, 
йшов до Дніпра і прогнав звідти розбішак— козаків; а  хто з  
них попадеться йому до рук, то щоб карав на смерть. І  всім 
українським старостам наказую пособляти Острожському і так 
само ловити та карати на смерть Запорожців, коли вони поч
нуть тікати з Н изу“ .

Так грізно писав король, але й сам він, а тим більше

КОЗАЦЬКИЙ ЧОВЕН.

ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ РІЧКУ.

переховували у себе 
Низовців і не давали їм 
пороху, блива та нічого 
їстивного, але ви не слу
халися. Тепер ми на
казали Константинові 
Острожському, Київсь
кому воєводі, щоб він,
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козаки, добре знали, що з теї великої хмари не буде дощу. 
Одписуючи Кримському ханові про те, що от він звелів Острож- 
ському козаків знищити, король додає: „але я не певен, що 
вони там на Низу знову не посходяться, бо вигнати козаків з 
„Дикого поля“  дуже трудно: дотого їм пріяе Москва, і вони 
туди, в їхні землі, втікають, щоб врятуватися од польської 
кари".

Справді, козаки й далі ходили собі походами на Перекоп 
в татарські землі, добували так само, як і перше, волошського 
князівського стола, шарпали турецькі береги. В  1579 році хан  
Кримський знову прислав королеві скаргу (жалобу) на козаків.

ЗАПОРОЖЦІ ЗАСІДАЮТЬ НА ВОРОГА.

Але король одписав йому, що козаки— люде вільні і через те 
приборкати їх і покарати, як людей вільних, і тяжко, та й не 
годиться,— хоч він все ж буде їх придержувати од наскоків на 
турецькі землі.

В  цьому листі король так мягенько пише про козаків 
через те, що йому треба було їх на війні з  Москвою. А ко
заки багато тоді йому допомогли: помогли взяти багато горо
дів і особливо показали себе коло Стародуба. Там, під Старо- 
дубом,—пише літописець,—Низові козаки, з старшим своїм Яном 
Оришевським, вскочили у московські землі і великої, шкоди
7 І .
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наробили; город Стародуб спалили і з  великою здобиччю повер
нулися до-дому.

Це було у 1580 році.
Саиійло Збо- А  через три роки козаки піднімають знову, самі вже, великий 

ровський. поход у Молдавію. Ватажком у них був родовитий шляхтич 
Самійло Зборовський. Цей Зборовський прибіг на Запорожжя, в  
тій надії, що йому пощастить осістися на Молдавському кня
зівському престолі. Але разом з тим він хотів бути добрий з 
Татарами і султаном Турецьким, щоб і перед королем Польським 
чистим бути. Трудно було йому те зробити, але хитрий шлях
тич викручувався, як вьюн. Щоб прислужитися султанові, він 
почав був підбивати Запорожців, щоб вони, разом з Т атара
ми і Турками, ішли походом у Персію. Тяжко розгнівалися 
були козаки на Зборовського за  те, що він їхнім ворогам хоче 
допомагати, і коли Зборовський почав був гостро до них 
ставитися, то вони хотіли вже були насипати йому піску у  
пазуху та у Дніпро вкинути.

Так він і не повів їх у Персію. Так само нещасливий був по
ход його і в Молдавію. По дорозі туди перейняли його з козаками 
Турки і Татари і загнали в степ. Там з голоду люде мусіли їсти 
коней, гризти кістки, що валялися в полі, і таке инше. Вернувся 
він до себе до-дому, нічого не вдіявши. А  Поляки його схопили та 
зробили те, що й з Підковою: покарали на смерть.

Козаки ж собі і далі шарпали татарські та турецькі землі; 
через те Татари і Турки все дужче гнівалися на Польщу. 
Стефан Баторій у 1585 році послав був до них свого посла 
Глембоцького, щоб уговорив їх мовчки сидіти, але Запорожці 
не довго з ним балакали і— „пустили у Дніпр води пити“ ...

Тим часом помер Стефан Баторій, і на Польський престол 
за короля обрали Жигимонта Ш , сина Шведського короля Івана 
Ш  і жінки його Катерини, доньки Жигимонта І. Королював Жиги- 
м он тШ  од 1587 до 1682 року. Цьому королеві можна було б скла
сти з Польщи, Литву, України, Московського царства і Ш веції 
одну велику державу. Але його гордість, любов до підлесли
вості і надмірна прихильність до католицтва, нездарність у 
державних справах і дуже мізерна душа, не тільки не помогли 
йому дійти до того, а зробили початок загину України, а за  
нею й Польщи. Через свою прихильність до Папи і католицтва 
наробив він те, що втеряв наслідство своє у Ш веції, не спро
мігся настановити на Московське царство свого сина Володи- 
слава, а унія, котру завів він на Україні,— як побачимо далі, 
одірвала Україну на-віки од Литви, з  котрою вона жила спіль
ним життям більше як 300 літ.

Скоро став він королем, то почав на Україні одразу гні
тити козаків та зменшати права їхні. Він наказав, щоб козаки 
були списані у реєстри, і усіх їх щоб було не більш як 6000;
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найстаршим їх начальником об’явив Коронного (польського) 
гетьмана, заборонив їм, без дозволу гетьмана і старшини 
(звичайно, шляхетської), од’їздити куди з того місця, де вони 
жили, заборонив поспільству переходити у козаки, звелів ка
рати на смерть того, хто ходитиме в Поле або на Низ на заро
бітки, за здобиччю; понакладав важкі податки і зміцнив шля
хетські права над поспільством. Усе це дуже обурювало коза
ків, і ті, хто досі обороняв Польщу од Татар, мусіли тепер бра
тися до того, щоб обороняти свої права та своїх родичів і зем
ляків — селян. Селя
нам почало вже аж 
надто даватись у зна
ки польське та й 
своє панство, що по
троху одрізнялось од 
свого народу та пе
реверталося у щирих 
Поляків. По-малу ста
лося так, що на 
Україні панами були 
самі Поляки, а Укра
їнці— самі міщане та 
селяне, панські під
дані—крепаки. Рем
ство селян добре вия
вилося вже в кінці 
Х У І століття. Допо
могли їм спочатку 
реєстрові, а там і Ни
зові козаки. Обравши 
собі за  гетьмана (ота
мана) Криштофа Ко- 
синського, пішли ко
заки обороняти своїх
земляків і свої права. король польський жигимонт ні.
З цієї першої війни
козацької з  Польщою (у 1591 році) починаються безнастанні 
войни між ними на цілих двісті літ, аж поки і Польщу і Укра
їну» знесилених бороть-бою, не пошматували чужі держави, та 
й одних і других позбавили волі.

Про Косинського ми знаємо не багато. Він був з Криштоф 
шляхтичів, десь з Підляхії (коло Бреста Литовського), але Косинський 
з тих дрібних шляхтичів, що шукали собі приста— но- 
вища по-між козаками. Року 1591 ми бачимо його на Запо
рожжі. Саме перед тим Польський уряд звелів, щоб козаків 
було не більш, як 6 .0 0 0 , і щоб ті реєстрові козаки не змішу-
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валися з иншими, нереєстровими. Треба правду сказати, Ко- 
синський добре зрозумів, до чого воно йдеться,— збагнув, що рес
публіку (державу з виборним державцем, як це було у Польщі) 
помирити із шляхетством не можна. Тим-то він і почав сміливо 
робити повстання проти шляхти. Усі городи і повіти, котрі зай
мав Косинський, присягали, що будуть вірні війську Запорожсь- 
кому. Дотого, усіх селян, що повтікали од панів, він приймав 
у козаки, і вони ставали на рівному праві з  ними.

Орудувати почав Косинський у Білоцерківщині. Козаки узя
ли Білу-Церкву, а після того й Київ; звідтіль подалися на В о
линь і Поділля і найбільш грабували маєтності нелюбих їм

повітові сеймики і присягається, що не возьметься ні до чого 
доти, поки не втихомирять козаків. Край обявлено було на вій
ськовому стані. Магнати Корецькі, Острожські та инші, що їх  
маєтки найбільше пошарпали козаки, стали збірати шляхетське 
рушення проти козаків. В  місяці лютому (февралі) 1598 року 
шляхетське військо, під проводом Януша Острожського та Олек
сандра Вишневенького, старости черкаського, виступило проти 
них. В  ті часи найзвичайніщою річчю на війні була—облога. 
Вибравши зручне місце, слабіща сторона окопується, а дужча—  
облягає її з усіх боків і мучить голодом доти, доки ворог не 
піддасться. Так воно було й тут.

Косинський вийшов з Острополя і отаборився коло містечка

КНЯЗЬ ІВАН (ЯНУШ) КОНСТАНТИНОВИЧ 
ОСТРОЖСЬКИИ.

панів; зупинилися 
козаки у Острополі 
(маєтність князя Ост
рожського, на Воли
ні). Але з  усього того 
повстання не багато 
вийшло,— мабуть, че
рез те, що й козаків бу
ло ще не так багато та 
й народ не був ще го
товий до того. Король 
хоч і скликав усіх па
нів на боротьбу з ко
заками, але вони не 
охоче слухалися — 
вони думали, що це 
проста собі сварка ко
заків із панами Ост- 
рожськими. Тільки 
шляхта з тих повітів 
на Волині, де козаки 
найдужче далися в 
знаки, з ’їзжаеться на
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Пятки; в його було тільки 5.000 війська. Поляки облягли ко
зацький табор навкруги, розірвали його і погнали козаків у 
місто. Тоді Косинський мусів замиритись із Острояеським. Але 
як повернувся він до-дому, то знов зібрав військо і пішов на 
город Черкаси, на тамошнього старосту Олександра Вишневець- 
кого, що завжди сварився з козаками. Вишневецький хитрощами 
заманив Косинського до міста, самого із кількома козаками, і 
там його вбито.

За цей час не
добрим вітром пові
яло наУ країну. Жи- 
гимонт III , ученик 
єзуїта Петра Скар
ги і вірний духов
ний син Папи Рим
ського Климента 
УІП, дозволив осе
литися у Литві єзуї
там, тим завзятим 
католицьким чен
цям, щоб вони бо
ролися з протестан - 
ством(лютерством), 
котре мало вже 
б а г а т о  прихиль
ників по-між ли
товською і україн
ською шляхтою. З  
Литви єзуїти пе
рейшли і на Ук
раїну. Тут на Ук
раїні у них була 
думказавестиунію  
котрупридумав па
па Климент УІП.
Унія— це поєднай- во л о д и м и рс ьк и й  є п и ск о п  іп а т ій  п о ц е й .
ня Римсько-като
лицької віри із Греко - православною, але щоб головою був 
Папа Римський.

Наші пан-отці і архиереї давно були невдолені Констан
тинопольськими патріархами, бо перед ними правий був той, 
хто більш до них грошей присилав. Отож, коли духовенство 
наше поманили обіцянками, що єпископам та манастирям дано 
буде землю із селами та посполитими людьми, а білому духовен
ству— землю і по 15 хат із семьями до послуг кожному, то біль- 
шина їх з  охотою пристала на унію, і у 1595 році, на собо-
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pax духовенства, митрополит київський Михайло Рогоза, єпи
скоп Луцький Кирило Терлецький, єпископ Володимирський 
Іпатій Поцей, єпископ Холмський Дионисій— ухвалили ту злу- 
ку і пристали на неї; не хотіли-ж признавати унії єп. Львівсь
кий— Гедеон Балабан та єп. Перемишльський— Михайло Копи- 
стенський. Поцей і Терлецький повезли постанову ту —уперед 
до короля, а далі— у Рим до Папи. Але як вони повернулися 
звідтіль до-дому, то вже у Київі народ розвідав про ту унію 
і, за проводом воєводи Київського князя Константина Констан
тиновича Острожського, не схотів її приймати. Тоді король по
спішив скликати собор у Брест-Литовському, у листопаді (ноябрі)

1596 року. Н а соборі 
тому ті владики, що 
пристали до като
ликів, проголосили 
унію; инші ж, як от 
єпископи: Львівсь
кий —  Гедеон Бала
бан, Перемишль
ський —  Михаїл Ко- 
пистенський, ректор 
школи князів Ост- 
рожських К и р и л о  
Лукарій, разом з  
православними па на
ми, з  князем Кон
стантином Острожсь- 
ким на чолі, свя
щенниками й посла
ми з ріжних країв і 
од самого патріарха, 
заявили, що унії не 

КНЯЗЬ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ приймають. Так роз-
о с т р о ж с ь к и й . ділилися владики на

уніятів і православ
них. Як розійшлася чутка про унію церковну, котру зроблено 
без згоди самого православного народу, то народ дуже 
обурився. Православні брацтва,міщане й пани говорили, 
що духовне начальство не мало права зробити поста
нову про унію, без згоди на те самого народу, і що тих архи- 
ереїв, котрі пристали на унію, вже не можна вважати за  
архиереїв, — треба замість їх настановити инших. Правитель
ство з усієї сили піддержувало уніятів, оддавало їм церкви 
і манастирі з приписаними до їх землями. Православні оборо
няли свої церкви і манастирі, так що не раз доходило й до 
бійки. В  тій боротьбі чимало допомагали й козаки. Спочатку
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воюють вони проти унії і панів католиків, а далі розласилися 
і почали грабувати усяких панів, не дивлячись вже на їх віру.

У князя Константина Острожського духовником був свій 
православний священник Демьян Наливайко, а в того пан-отця 
Демьяна— брат Северин, розумний, освічений, гарний на вроду Северин 
чоловік. За-молоду він козакував і зробив багато походів із Наливайко, 
ріжними козацькими ватажками; служив він якийсь час у князя 
Острожського, але в 1594 році,— чи провинився він перед кня
зем, чи надокучив йому, але покинув службу, зібрав чималу 
ватагу волоцюг і почав з нею промишляти. Він мав дуже доб
рий хист гуртовати, організувати людей, і ватага його зросла 
незабаром мало не до трьох тисяч чоловіка. З такою ватагою 
Наливайко рушив походом під турецьке місто Кілію і Те- 
гінь (Бендери), але там йому не пощастило, і він, згубивши 
багато свого війська, мусів вернутися до-дому і став у Брацла- 
ві. Н а той час в Брацлав з ’їхалося багато панства „на судові роки", 
на котрі з ’їздилася уся шляхта воєводства. Наливайко напав на шля
хетський табор, пограбував і забрав багато коней, панського 
добра і грошей, що найшлись у таборі. Н а другий год Наливайка 
з Запорожськими козаками зазвав до себе ерцгерцог Максимиліян, 
щоб оборонити Угорщину од Турків. Вертаючись звідтіль із вели
кою здобиччю через Галичину на Волинь, він заходився грабувати 
на Поліссі і в Білорусі,— загони його доходили аж до Могилева, 
котрий теж пограбували. Тоді козаки Наливайкови із добиччю 
розбрелись по своїх селах, а сам він повернувся до свого брата 
у Острог.

Ці перші виступи Наливайка не мають ваги ні з  боку полі
тичного, ні народнього: це була помста людей безземельних, без
дольних за  те, що вони визнали одзаможніх і дужих. В  році 
1596, пробуваючи у Острозі, Наливайко починає нападати на пан
ські маєтки, — може бути, що підмовив його на те князь Острожсь- 
кий. Із братом Демьяном Наливайко уперед іде до Пінська на маєт
ність пана Яроша Терлецького, а потім на маєтність Олександра Сі- 
машка, тим часом як слуги— шляхтичі цих та инших панів склали 
собі осібні ватаги, під проводом ватажків Остапа Слуцького і Ан
дрія Ганського, та грабували Луцьк і околиці. Тоді у січні (январі) 
року 1596 король звелів коронному гетьманові Замойському та 
польному гетьманові Жолкевському, котрі були тоді у Молдавії, 
щоб вони йшли на Україну. В  кінці лютого (февраля) 
Жолкевський прийшов на Волинь. Наливайко із своєю вата
гою став одходити до Брацлавщини, де й став на зімівлю.
Але уряд висилає проти нього військо, щоб його вгамувати.
Тоді Наливайко обертається до козаків. Старшим у них був то-Григорій Ло
го часу Григорій Лобода. Лобода не знав, що йому робити з Нали- бода. 
вайком: чи йти з  ним поруч, чи ні. Т а обставини так склалися, 
що він таки мусів пійти на згоду. Жолкевський, бачучи те, по-
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слав до Лободи гонців, щоб Запорожці не приймали до себе 
ТТалиня.йтс.а. з його ватагаю. Але козаки не послухали його і та
ки поєдналися та разом почали поступатися близче до Київа. 
Коло озера Острий Камінь, коло Білої Церкви, Жолкевський напав 
на них, але вони одбилися од нього, одступили до Київа, пе
рейшли на той бік Дніпра і отаборилися під Лубнами на уро
чищі Солониця. Тут Жолкевський оточив їх з усіх боків. Довго 
билися з Поляками козаки, але не сила була вже козакам обороня
тися, та ще дотого по-між Наливайківцями та Запорожськи- 
ми козаками завелася сварка. Наливайківці вбили Лободу, а  
на його місце настановили якогось Кремпського. Через ті 
сварки та ще через голод і згагу козаки не змогли далі здер-

РУІНИ ЗАМКУ У ОСТРОЗІ.

жувати натиску Поляків і мусіли піддатися, на умовах дуже 
тяжких і ганебних: вони повинні були вернутися знову до своїх 
панів, оддати Полякам увесь свій скарб, гармати, дати у неволю 
Наливайка і 1 2  инших „старших" (полковників) своїх. Това
ришів Наливайкових скарано лютою смертію у Варшаві зараз, 
як їх  привезли, а Наливайка додержали до сейму і як з ’їхалося 
до Варш ави панство, прилюдно на майдані одтяли йому голову 
четвертували і порозвішували по місту на палях його руки, 
ноги і голову.

Так скінчилося це друге народне повстання,— хоч не можна 
на нього сказати, щоб воно було справді народне, бо серед 
повстанців було велике число волоцюг, котрі пристали до 
повстанців тільки на те, щоб поживитися.

Уряд Польський, побачивши, що для нього небезпечні такі 
виступи козацькі, став дужче стискати їх вольності; надто до-
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пікали йому Запорожці. Війська у них усе більшало, і вони, 
не слухаючи ніяких універсалів королівських та урядових, не 
переставали воювати із Турками та Татарами і тим завдавали 
великого клопоту урядові Польському. Уряд через те наказав 
не пускати нікого з України на Запорожжя. Але хто ж слу
хався тієї заборони? В універсалах королівських Запорожців 
взивалося ворогами краю, котрих слід карати на смерть, і додано 
було, що усі козаки, не записані у реєстри, мусять бути по
вернуті у поспільство. Уряд Речі Посполитої уважав за  геть
мана („старш ого") козацького тільки того, хто був гетьманом у

ЗАПОРОЖСЬКА ХВИГУРА.

реєстрових козаків; а як записаних у реєстри козаків було дуже 
мало, то й сили великої такий гетьман не мав; Запорожці ж і 
зовсім на його не зважали.

Як би вважати на заходи Польського уряду проти козаків, 
то могло б здаватися, що козаччині прийшов вже край. Проте 
нічого не помогли ніякі кари, і не минуло й два годи, як ко
зацтво набралося знов такої сили, що його жахалася уся 
Польща. А ще два роки далі—той самий Польський уряд, кот
рий вигадував найхитріщі способи, щоб винищити козаччину, 
мусів сам обернутися до козацтва за поміччю.

Поки Запорожжя з своїми дніпровими та наддніпрянсь-
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кими нетрами не опинилося в руках у панів, не можна було з а 
душити козаччину. Даремне нагадував уряд панам та дозор
цям урядовим, щоб вони ловили та кували в кайдани гультяїв, 
котрі втікали з королівських та панських маетностів —  кожен, 
хто утік від панів, знаходив собі притулок на Низу.

Після Солоницького бойовища козацтво позбулося кра
щих своїх сил, артилериї (гармат та иншого), почесних війсь
кових знаків, котрі поприсилали їм чужоземні правителі: бу
бнів, литаврів, хоругов і таке инше. Тільки півтори тисячі 
козаків, з Кремпським на чолі, видерлося якось з  облоги на 
Солониці і втікло на Запорожжя.

Н а Запорожжі тоді оставалася тільки невеличка купка 
козаків. Вони боялися, щоб часом Польща ще дужче не скру
тила коззачину, а для того поставили за  гетьмана, мабуть 

Христофор якогось шляхтича—Христофора Нечковського. Але й він, знати, 
Нечков- не догодив Польському урядові, бо пішов з козаками поживитися 
сьвии. на катарах, j через год його вже не було на Запорожжі. Король 

розгнівався за те на козаків і казав про них Татарам, що це 
люде такі, що не хочуть знати ніякого ладу, не зважають ні 
на які права; а коли вони будуть грабувати, то він їх усе буде 
карати.

Тим часом на Запорожжі було неспокійно по-між самими 
Запорожцями. Низове козацтво поділилося на дві партії, як це 
й пізніще бувало, од гетьмана Сагайдачного аж до Остряниці; 
одні стояли на тому, щоб і походами ходити і робити усе так, 
як козацтву завгодно, а не зважати на те, що це, мовляв, 
Польському правительству не подобається; другі ж були тэ 
думки, що треба оглядатися на Польщу, не сердити прави
тельство і слухатися його. Ц і слухняні вибрали за гетьмана собі 

Тихон Б а й -Тихона Байбузу, а ті, що не хотіли на Польщу зважати, 
буза та Фе- обрали собі Федора Полоуса. Між козаками почалася бійка. По- 
дір Полоус. ЛОуСОВщ перемогли Байбузовців, і в бійці тій не один нало

жив головою. Сварки ті не перестали й пізніще, і тяглися аж 
до 1600 року, коли на Запорожжі з ’явився лицарь-гетьман Са- 
мійло Кішка.

У  1600 році Польське правительство забуло на якийсь час, 
що козаки— ,.розбійники“ та «свавільники», і звертається до 
них, щоб вони допомогли йому втихомирити господаря Мол
давського Михайла, котрий повоював Волощину та Семигород- 
щину і позаймав їх землї. Козаки були не від того, але ска
зали, щоб їм вернуто було «усі вольності, які мали предки 
наші, живучи на цих місцях". Уряд Польський сказав, що зро
бить по-їхньому і гроші їм заплатить, і незабаром 2 0 0 0  Запо- 

Самійло Р0 ЖІгів> 3  гетьманом Самійлом Кішкою, рушили у Молдавщину. 
Кішка. З поміччю Запорожців польський гетьман Замойський скоро 

звоював Михайла, а через місяців два козаків знову запрошено 
у новий далекий поход— у Ліфляндську землю проти Ш ве-
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дів. Замойський хотів, щоб в тому поході було Запорожців 
не менш як 6000. Запорожці згожувалися, але, крім жалування, 
вимагали, щоб їм повернуто було ті вольності, які мали вони 
до Солоницької битви. Король де-що з  того вернув їм, і козаки 
рушили у холодний і непривітний північний край. Довелося 
воювати саме зімою. їсти не було чого, скрізь— пустиня; до- 
того такий холод і земля так замерзла, що навіть куріня на 
ній не можна було поставити. А  в додачу—уряд Польський, 
як звичайно, не платив грошей. Козаки не раз поривалися 
покинути і вернутися до-дому. Кішка спиняв їх та завіряв, 
що гроші їм буде заплачено, але це тільки дратувало козаків, 
і хтось, таки з своїх, убив Кішку, стреливши йому в потилицю.

Цілий год просиділи Запорожці в Ліфляндії,— обдерлися, 
охляли; багато їх загинуло од стужі. «Ми не тільки того, що 
заслужили у короля, але й того, що за-молоду придбали в во
рожих землях,— усього тут позбулися. Довго памятатиме військо 
Запорожське інфлянтську (ліфляндську) службу"!..—так писали 
Запорожці до польського коронного гетьмана.

Вертаючась до-дому, вони по дорозі робили шкоду у 
Литві. В  двох* містечках коло Могилева на Дніпрі, як каже 
очевидець, вони взяли: „грошей 50 кіп, жита 500 мірок, 150 
яловиць, 50 кабанів, 1 0 0  пудів сала, 60 пудів меду, 10 пуд. 
масла, 500 курей, 300 возів сіна. Брали вони в Білорусі (у 
Литовській тоді землі) і людей в полон та коні,— кожен козак 
вів за собою по 8 — 12 коней, по 3— 4 хлопят, по 2— 3 жінки 
або дівки".

Вернувшися з походу, козаки розбрелися— хто на Запорож
жя, хто по городах.

Після того літ із 1 0  козаки не виступають ніде великою 
силою. Вони собі, як і перше, нападають на татарські та турецькі 
городи, руйнують їх і грабують; так само Турецький султан 
жаліється на них Польському королеві, а король обіцяє, що їх 
витребить; але коли Польщі настає потреба, то вона знову 
кличе їх собі на поміч, знову упадає коло них. Так воно ста
лося і в 1611— 1612 роках, коли Польща розпочала війну з 
Москвою і надумала посадити царем у Москві Самозванця (Лже- 
димитрія). Коли ж це їй пощастило, то вона була не од того, 
щоб у Москві посадити за  короля королевича Володислава, 
сина короля Жигимонта. Для цієї справи Польща закликала 
Запорожців, і вони були їй у великій пригоді.

У тих походах козаки пустошили та руйнували московські 
села, а самих Москалів убивали не згірш, як Татар аб Турків. 
Велика ріжниця була вже в той час між людьми Українськими 
та Московськими і в житті, і в мові, одежі, громадському ладі, 
навіть і вірою чимало вони розріжнялися, бо обрядність Московська 
у справах церковних у ті часи таки чимало одріжнялася од нашої.
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Через це саме тільки й можна зрозуміти, чого-то Українці 
так ворожо ставилися до Великорусів у тих походах.

Гетьман Тим часом на Запорожжі проявився не аби-який чоловік—  
гайдачний" кошовий отаман Петро Сагайдачний. Він був родом з Галичини, 

‘ шляхтич з  города Самбора, син Конона (через те він і звався  
Конашевич) Сагайдачного; вчився він на Волині, у Острозі у 
найкращій тоді на Україні православній школі князя Констан
тина Острожського і був дуже освічений для того часу чоловік. 
Потім він служив якийсь час у одного київського магната.

Покинувши ту служ
бу, він подався на 
Запорожжя і там ско
ро виявив себе, як ду
же здібний ватажок. 
Щ е не бувши гетьма
ном або старшим на 
Запорожжі, Сагайда
чний робив щасливі 
походи на Туреччину 
та Крим. Року 1605 (а 
по инших звістках—  
1615) рушив він з  Сі
човим товариством 
на море, узяв крі- 
пость Варну, а  на 
другий год пробрався 
у Крим і взяв Кафу  
(тепер Феодосія). Це 
був татарський тор
говельний город коло 
моря, куди зганяли 
невольників на про
даж і звідтіль розво
зили їх по всьому сві
тові. Сагайдачний 
узяв цей город, спа
лив у гавані турецькі

кораблі і визволив багато невольників— кільканадцять тисяч. 
Отоді слава про його залунала по всій Україні, бо по всіх кут
ках рознесли її визволені невольники. Тепер люде почали єдна
тися у козацькі сотні, котрі признавали над собою зверхність 
одного Сагайдачного.

Дуже не до смаку було Полякам те, що козацька сила 
все дужчає під його зверхністью. Але вони саме тоді закло
потані були Московськими справами і нічого не могли заподіяти, 
а  тільки вимагали од короля, щоб він страхав козаків своїми

ГЕТЬМАН ПЕТРО КОНАШЕВИЧ-САГАЙДАЧНИЙ.
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грізними універсалами. Та козаки байдуже на них дивилися і 
робили своє діло, не вважаючи на них. Сагайдачний, як і раніш, 
ходив з своїми козаками на море, розбивав турецькі городи, 
визволяв невольників; був у Сінопі—зруйновав його, зробивши 
на 40 мильонів злотих шкоди; був у Трапезонті і забрався був під 
самий Царьград. Турки запримітили козацькі походні вогні під 
самими вікнами султанового палацу; султан через вікно у своїй 
спочивальні побачив густий дим— то козаки запалили дві при
стані у Царьграді: Мізевну і Архіоки. Розлютувався султан 
і  послав за козаками свій флот, котрий нагнав їх коло Дунай
ських гирл. Тут Турки напали на козаків, але Запорожці їх  
розбили. Тоді султан знов виправив проти них у 1616 році 
Алі-пашу морем і Скіндер-пашу суходолом. У  Дніпровому 
лимані Запорожці із Петром Сагайдачним розбили Алі-пашу, 
і він утік, а козаки забрали 15 турецьких галер. Скіндер- 
пашу перейняв коронний гетьман Жолкевський, поспішив 
замиритись із ним і з ’обовязався вгамувати та втихомирити 
козаків. Згода ця сталася у городі Буш і в-осени 1617 року. Але 
вгамувати козаків Польському урядові не довелося, а довелося 
до них таки обернутись за помогою.

Саме тоді, у 1618 році, королевич Володислав підняв по
ход на Московське царство, щоб здобути собі Московський 
престол, і зайшов аж під саму Москву. Але тут сталося те, що 
звичайно бувало у Польщі на кожній війні: не було чим за
платити жалування військові, і воно почало втікати до-дому. 
В  Польщі не було обовязкової служби (рекруччини), як колись 
на Литві, і жовнірів (салдатів) треба було наймати на довгий 
час, а  грошей вистачало звичайно тільки на початок війни. В  
польській казні дуже мало було грошей, бо ні шляхта, ні се
ляне— шляхетські піддані, ніяких податків не платили,— пла
тили самі лишень міщане, та ще де-що йшло з коронних зе- 
мель-староств. То, звичайно, й бувало, що розпочнуть війну, 
і вже в кінці першого або на початку другого року немає 
грошей. Тоді складалася так звана військова «конфедерація», 
і це була в Польщі зовсім законна річ: жовніри, котрі поба
чили, що вже кілька місяців їм не платять грошей, кидали 
війну, вибірали собі якихось инших начальників, верталися в 
свій край, розходилися по коронних (казенних) землях та ста- 
роствах, і там жили собі та харчувалися доти, поки не вибе
руть своїх грошей, котрі їм винна була Річ Посполита, Так  
робили й козаки,—як от ми бачили після Ліфляндського 
походу.

Року 1618-го як-раз трапилася така сама військова кон
федерація. Ц е було років через пять після того, як на царя 
Московського покликано Михаїла Федоровича Романова. Тим 
часом королевич Володислав, син Польського короля Жиги-

10
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монта Ш , не кидав думки про Московський трон, на котрий 
обрано було його за  часів самозванщини в Московській дер
жаві. Польське військо з Володиславом стало під Москвою і 
розпочало облогу. Московське військо не могло скоро прийти, 
бо й там були тоді порядки, не згірші як у Польщі: Московська 
держава не мала постоянного війська; правительство роздавало 
землі на «кормленіе» боярам, а вони повинні були за те одбу
вати військову службу. Коли наставала війна, їх сповіщали, що 
треба війська. Поки ж то бояре зберуть його та виправлять, 
куди треба! Москалі сходилися не разом і невеличками куп
ками. Тим-то Володислав був би скоро узяв Москву, як би 
саме в той час не почалася була військова конфедерація: жов
нірам не заплачено було за  8  місяців, і вони пішли до-дому. 
Володислав опинився без війська в чужому краї, і сам був би 
опинився в облозі, а  може б і в полон попав. Тоді згадали 
про Запорожців. Польський уряд мусів обернутися за помогою 
до Сагайдачного і скласти з ним умову. Після того Сагайдачний 
зібрав 20.000 козаків і пішов у Московське царство, здобув го
роди: Путівль, Лівни і блец, а його полковник Михайло Доро
шенко— Лебедянь, Данков і Скопін. Сагайдачний розбив мо
сковське військо під проводом князя Волконського, пере
йшов на його очах р. Оку і поєднався з королевичем коло 
Донського манастиря, а після Покрови вони разом облягли Мос
кву. В  кінці місяця жовтня (октября) настала велика стужа, 
і королевич зняв облогу, а царь Московський Михаїл Федо
рович поспішив скласти з  Володиславом згоду у селі Деуліні. 
Дуже не радив Сагайдачний Володиславові замирятись із Ц а
рем, але діло було вже зроблене. Після того Сагайдачний, че
рез Серпухов і Калугу, із військом своїм пішов до-дому. З  
того походу він вже не вернувся на Січ, а пішов у Київ; там 
його проголошено Гетьманом над Київською Україною та Геть
маном всього війська Запорожського.

Тепер був для нього саме час, щоб почати впорядкову
вати усякі справи в свойому краї. Але він не міг нічого зробити 
через одне: через те, що ніяк не можна було умовитися з Поль- 
щою. В  Польщі був такий лад, що ніякий закон не мав сили, 
коли його не ствердить польський сейм (збори уповноваже
них польських). Але шляхта, з котрої був той сейм, не хотіла 
давати козакам прав і ніяких умов з ними не хотіла складати. 
Виходило так, що король і радніщий би був додержати умови, 
наділити козаків більшими правами, але не сила його була: 
шляхта гукала «не позволю!» А звичай був у Річі Посполитій 
такий, що коли б навіть усі згожувалися на щось, а один гукнув 
«не позвалям!», то нічого не можна було подіяти. Так сталося 
і тепер, що сейм не ствердив умови Короля з козаками, і Са
гайдачний мусів навіть оддати назад Київ. Мабуть, була б поча-
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лася велика війна козаків з Полыцою, бо до Сагайдачного 
багато народу пристало у козаки, але тут сталася одна неспо
дівана річ, і сейм мусів поступитися де-чим козакам.

Сталося те, що Турецькому урядові надокучило все жалі
тись та жалітись Польщі на козаків, а нічого з того не вихо
дило. Тоді він надумав зібрати таке велике військо, щоб піти 
на Польщу і Україну і геть їх зруйнувати,— щоб пустиня 
тільки осталася, та й та була під турецькою владою. Турець
кий султан зібрав більш як 300.000 війська, а Польща ледве 
спромоглася на 57 тисяч.

Не було ради—треба було до козаків вдатися. Отут Са
гайдачний і скористувався щасливою нагодою, щоб здобути 
права для України.

Попереду всього він подбав про те, щоб оновити українську 
церкву. Після смерті князя Константина Острожського у 1608 р., 
православна Україна осталася без своїх митрополитів та єпи
скопів, котрі перейшли на унію, і не мала собі оборонця; брат
ства духовні,— про них річ буде далі,— хоч і боролися з  унією, але 
великої сили вони не мали. Гетьман, братчик найстаріщого 
в Україні Львівського Ставропігійного братства, сам пристав 
і все військо козацьке вписав братчиками до Київського Бого- 
явленського братства. Тоді найважніщою справою всенародньою 
вважалося обороняти православну віру, бо вона була мов би 
знаком Української народности супроти Польської. Боронячи 
віру, козаки виступали оборонними самостійности своєї націо
нальносте. Але найбільшу поміч Сагайдачний зробив право
славній церкві тим, що його заходами відновлено було ту 
церкву. Треба пригадати, що до року 1596, тоб-то до унії на 
Україні, усе духовенство, од дяка до митрополита, було виборне: 
народ сам собі обірав дяка та попа, священники— єпископа, а  
єпископи— митрополита. Одколи ж зайшла унія, цей порядок 
було скасовано. Духовенство почало настановляти начальство, та 
ще ж дотого не православної віри, а уніятське духовенство. 
Треба було цю погану новину вивести. Як-раз у той час, 
у 1620 році переїздив через Київ, вертаючись з Москви, патріарх 
брусалимський Феофан. Сагайдачний з українським панством 
повідали йому про тяжке становище православної церкви і упро
хали його поставити їм митрополита та владик на місце по
мерлих та тих, що на унію перейшли. Феофан висвятив на  
митрополита київського ігумена Михайлівського манастиря—  
Іова Борецького, і єпископів у городи: Полоцк, Володимир 
(Волинський), Луцьк, Перемишль, Холм і Пінск,— це по тих 
єпархіях, де єпископи попереходили на унію.

Дуже лютували польські пани, як довідалися про те. 
Певно, вони б ніколи на те не пристали, як би їм не 
треба було козаків проти Турків. Справді, уже у 1620 р.
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Турецький султан вислав своє військо на Польщу, бо гні
вався на неї за козаків. Козаки гнівалися тоді на правительство 
і не пішли Польщі помагати. Гетьман польський Жолкевський 
виступив в поход з самим лишень польським військом, і от коло 
містечка Цецори, на р. Пруті, зійшлися вони. Тут Турки тяжко по
били Поляків, коронного гетьмана Жолкевського вбили, а го
лову його одпровадили у Константинополь. У тому бойовищі 
був убитий Чигиринський сотник Михайло Хмельницький; мо
лодий син його Зіновий (Богдан), побачивши мертвого батька, 
так розлютувався, що раптом кинувся у саму гущавину Турків, 
але тут його схопили і узяли у неволю, і там він пробув аж два роки.

Але на цьому не був 
край,—  на другий год ви
ступив на Польщу Турець
кий султан іще з більшим 
військом. Поляки бачили, що 
вже їм кінець приходить. 
Кинулися вони до Сагайдач
ного; пообіцяли, що й митро
полита та владик україн
ських не чіпатимуть, і права 
козацькі не ламатимуть, і 
що-року жалування плати- 
тимуть. Тоді Сагайдачний 
з козаками згодився подати 
помочи. Але попереду зажа
дав,щоб було забезпечено ко
зацькій громаді більшу авто
номію (порядкування самим 
своїми справами). Раніш  
«старшого війська Запоро- 
жського» настановляв ко
ронний гетьман і він же брав 
гроші од Польського уряду 
на себе і на військо. Той 
самий коронний гетьман на
становляв так само та ствер- 
жував усю військову стар

шину. Таким способом козаків позбавлено було автономії—  
тих порядків, котрі вони самі за-для себе склали та позаво
дили, і правили їми ніби польські урядовці (чиновники). Сагай
дачний став на тому, щоб „старшого" завжди обірали самі 
козаки, з-поміж себе, а уряд Польський повинен був його за
твердити. Тепер Сагайдачний був отвержений од Короля кошовим 
війська Запорожського, а козаки почали його йменувати Г е т ь 
м а н о м .

ЄВОФАН, ПАТРІАРХ ЄРУСАЛИМСЬКИЙ.
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Тоді Сагайдачний виступив з козаками в поход. Турець
кого війська було величезна сила: самих лишень Татар, без 
Турків, було 1 0 0 .0 0 0 , а всього— коло 300.000. Султан став та
бором коло Хотину на р. Дністрі, де вже стояли Поляки із 
коронним гетьманом Ходкевичем і королевичем Володиславом. 
Туди прибув і Сагайдачний з 40.000 козаків. Він підійшов до 
Хотину у-ночі і раптом напав на турецький табор, повбивав 
вартових і вскочив у середину; козаки кинулися на Турків і 
повбивали їх кілька десятків тисяч. Так Сагайдачний перейшов 
через увесь турецький стан до табору королевича, і з  ним поєднався.

Після сорокаденної облоги козацького табору і польсь
кого, осібного від 
козаків, Турки усі
ма силами насуну
ли на козаків, але 
вони їх одбили і по
гнали аж до самого 
стану турецького і 
там так притиснули, 
що Турки думали вже 
піддатися, як би ко
ронний гетьман ли- 
товськийХодкевич на 
той час дав був по
мочи. Але він не зро
бив того, бо не схо
тів оддати слави ко
закам, і замирився з  
Турками.

Тільки з поміч
чю козаків Полякам 
пощастило з невели
кими силами подужа
ти велике турецьке Г р и г о р ій  х о д к е в и ч , к о ро н н и й  г е т ь м а н  
військо. Сагайдачний литовський,
врятував од Турків не
тільки польське військо, але й усю Польську державу.

Але не дешево достався Хотинський поход козакам: Са
гайдачного було дуже поранено під Хотином, і королевич 
виправив його до Київа у своїй калясці і з  ним послав свого 
лікаря. Прослабувавши мало не цілий год, на весні 1622 року 
Сагайдачний помер од тих таки ран. Перед смертью він на
писав заповіт, і в ньому більшу частину свого добра пожер
твував на школи львівську, київську і инші. Щ е за  життя 
свого заложив він у Київі ту школу, що через 1 2  літ після 
його смерти стала зватися Київо-Могилянською колегією.
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Гетьман 
Оліфер Го 
луб (Стеб- 

лівець).

Сагайдачний був чоловік визначний і дуже корисний для 
народнього діла. Він вернув Україні споконвічний громадсь
кий виборний устрій в житті світському та церковному і тим 
додав Українському народові сили на дальшу боротьбу.

Поховано Сагайдачного у церкві Богоявленського Київсь
кого Братства; але могили його тепер знайти не можна, бо як
раз на тому місці, де вона була, у початку Х У Ш  в. поста
новлено стіну нової церкви; там під нею могила й зосталася.

Після його смерти гетьманом став Оліфер Голуб, або Стеб- 
лівець, але чи довго він гетьманував, не звісно. Поляки, а най
більш перевертні наші, після смерти Сагайдачного почали по
трохи забірати силу над поспільством. Мало вже панів укра
їнських зосталося православними; за  ними потягли й мішане, 
а старої віри православної міцно держалися тільки прості лю
де— через те й віру нашу Поляки стали звати „хлопською". 
Уніяти, маючи за собою уряд, почували свою силу і усяково 
стали виявляти її: в православних церквах не дозволяли слу
жбу Богу одправляти, а православних попів по тюрмах са
жали; діти вмірали нехрещені, люде жили невінчані, вмірали 
без сповіді; у Львові, приміром, усіх Українців виключили з  
усякого цехового ремества, не дозволяли православним у дзвони 
дзвонити, ходити з Причастьям до хворих, переносити через 
город мерців.

Найбільш виявляли ненависть до православних уніятські 
попи та владики, а найлютіший з них був Вітебський уніат
ський єпископ Іосафат Кунцевич. Він звелів запечатати усі 
церкви православні і не дозволяти правити службу; попів пра
вославних садовив по тюрмах, звелів викопувати православних 
з могил і викидати їх собакам. Не стерпіли такого знущання 
Вітебщане, накинулися на Іосафата, витягли його з  дому, стали 
бити; хтось розрубав йому голову сокирою, і тіло його вкинули 
у р. Двину.

Таке саме діялося і по инших місцях. У  Київі Запорожці 
вбили війта Хведора Ходику за те, що він теж почав печа- 
тати церкви; ігумена Видубецького манастиря Анатолія Гре- 
ковича, за  те що він був шпигом (донощиком) уніатського ми
трополита київського Іосифа, утопили у Дніпрі і пограбували 
католицький манастирь. Але за  такі вчинки уряд Польський 
тяжко карав, а після того ще дужче тіснив народ і віру.

У  1625 році козаки послали до уряду своїх послів із такими 
домаганнями:

1 ) Щоб унія була скасована і православній вірі була
воля.

2 ) Щоб козакам було дозволено спокійно жити скрізь у 
Київщині.
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3 )  Щоб козакам було вернуто право судитися по своїх зви
чаях.

4 ) Щоб не заборонялося ходити на рибальство і лови 
(тоб-то, у Січ).

5 ) Щоб козаки могли по охоті йти на службу до якого 
хочуть чужого державця.

6 ) Щ об військові добавлено було жалування од уряду.
7 ) Щоб у київському воєводстві не було постою жовні

рів (найнятого польського війська).
8 ) Щоб були дані привілеї (вільготи) на Київське Братство 

і школи.
9 ) Щоб уряд не брав з козаків „кадуків", себ-то, щоб тоді 

як хто з козаків буде в чому винен, добро його не пере
ходило до чужих, а доставалося б його родичам, або кому од- 
писано буде в заповіті.

Польський уряд одказав їм на це так, що зараз вирядив 
проти козаків коронного гетьмана Станислава Конецпольського 
із 30.000 війська, котрий вирушив через Паволоч і Білу Цер
кву до Канева.

Козаки вирядили до нього посла і прохали, щоб він за
ждав, поки вернеться з Запоріжжя гетьман їхній Жмайло, а  
самі зібрали раду у Каневі. 3.000 козаків не схотіли робити 
згоду з Поляками, вийшли з города і пішли до Черкас, а  за  
ними подався і Конецпольський.

У  Черкасах зійшлися усі козаки (було їх коло 20.000) і 
знову вислали до Конецпольського послів з тим самим проханням, 
але знов нічого не вийшло. Тоді вони подалися далі під містечко 
Боровицю; звідтіль знов висилали послів до Конецпольського і, 
не згодившись, знову пішли далі до Крилова, і там вже зійшлися 
з гетьманом Жмайлом і Запорожцями. Тоді Конецпольський при
слав їм такі тяжкі умови про згоду, що на них вони ніяк не 
могли пристати, і ЗО жовтня (октября) сталося бойовище. Козаки  
одважно билися, та нічого не вдіяли; через те рано у-досвіта 
рушили табором і подалися нижче по Дніпру до м. Старого-Го- 
родища; там вони отаборилися над Куруковим озером. Тут обло
жив їх Конецпольський своїм військом. Довго билися вони з  
Поляками, але через те, що їх було дуже мало, мусіли ско
ритися і 6  листопада (ноября), на урочищі Ведмежі Лози, 
над тим таки Куруковим озером, сталася згода. Козаки сво
їх  ватажків не оддали, а мусіли змінити тільки гетьмана Жмай- 
ла, і на шого місце обрали собі за гетьмана Михайла Доро
шенка. Його затвердив польський гетьман. Найголовніщі пун
кти умови такі: щоб козаків тільки 6 . 0 0 0  у реестер було за
писано; щоб військо те було під зверхністью „старш ого", якого 
вони самі виберуть, але затвержатиме коронний гетьман; 
усі-ж не вписані в реестер козаки повинні вернутися під сво-

Гетьман
Жмайло

1624-1625.
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Гетьман
Михайло

Дорошенко
1625-1628.

Гетьмани: 
Грицько 
Чорний, 

Тарас Тря- 
сило

1628-1630.

їх старост та дідичів— панів, і всі грунти, що поробилися ко
зацькими, мусіли вернути панам. Козаки обіцяли не ходити 
походами на сусідні держави і спалити всі свої чайки.

Михайло Дорошенко, дід славетного Петра Дорошенка, 
був людина здібна, талановита і добрий привідця в поході. 
Обраний за гетьмана, він мусів скласти реестер, себ-то— козаць
кі права матиме тільки 6 . 0 0 0  душ, а решта повинна знов слухати
ся панів-дідичів та старост. Але з того всього великого дива 
не вийшло, бо велику силу „виписчиків", тоб-то виключених 
із реестра козаків, узяло на службу для шведської війни само 
правительство. Таким способом воно само знищило те, що було 
в умові з  козаками написано. Тим часом Дорошенко умів 
вдержувати козаків од морських походів; він звернув їх у ва
гу на кримські справи, і козаки не раз встрявали в них. Т а на 
це Польський уряд не гнівався.

У  1626 році велика Кримська орда насунула у саму се
редину України. Гетьман Дорошенко з київським воєводою 
Степаном Хмелецьким напали на Татар і під Білою Церквою  
у-прах розбили їх,— самого трупу татарського зосталося на тому 
місці, де було бойовище, 1 1 .0 0 0 .

Під той час Кримського хана Мухамед-Гірея було скину
то з ханства і на його місце настановлено Джанібек-Гірея. 
Мухамед зібрав прихильних до себе Татар і прохав помочи у 
козаків. Дорошенко із 4.000 козаків, найбільш з „виписчиків", 
пішов у Крим і під Кафою напав на Джанібек— Гірея. Д ва  
дні билися вони; багато Татар полягло, і козаки почали вже 
перемагати, коли це ті Татари, що стояли за  Мухамеда, зляка
лися, що з поміччю „гяурів“ (невірних) убито вже стільки 
„правовірних4* і що через це Бог їх дуже покарає. Вони по
кинули своїх спільників козаків і перейшли на бік Джанібе- 
ка, а з ним кинулися на козаків. Мухамеда у тому бойови
щу вбито, убили теж і Дорошенка, і голову його настромлено 
було на спис і виставлено на мурах у Кафі. Це було у 1628 році.

Умова із Поляками у Ведмежих Л озах ніякої ваги для козаків 
не мала. Хоч в ній вони й обіцялися не нападати на ту
рецькі землі, проте ходили морськими походами на турецькі 
городи, як і раніще. У  1629 р., під проводом Богдана Хмель
ницького, Запорожці вийшли у море на 300 чайках і напали на 
околиці Константинополя. З-під Константинополя подалися ко
заки по західньому березі Чорного моря, поруйнували Кілію, 
Ізмаїл, Варну та инші міста.

Після смерти Дорошенка гетьманом реєстрових козаків 
був обраний Грицько Чорний, чоловік прихильний до Польщі. 
Не подобався він козакам, і Запорожці на його місце обрали 
собі за  гетьмана Тараса Трясила, до котрого почали переходити 
й инші козаки. Тим часом Поляки, після того як скінчили війну із
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Прусіею, вивели військо своє на постій на Україну. Пани,
Жиди, орандарі і усякі дрібні урядовці та єзуїти, під оборо
ною того війська, почали тіснити і знущатися над народом, 
силою навертали його на унію, козаків повертали у кріпацтво 
до панів, почали знову оддавати православні церкви уніятам.
Тоді кинувся народ шукати правди і помочи на Запорожжі, 
і там приставали до Трясила. І  от Тарас, побачивши круг себе 
чимале військо, на весні 1630 р. рушив на Україну. Там ко
заки спершу зарубали гетьмана Грицька Чорного, бо він прихиль
ний був до Ляхів, а  потім почали од Поляків домагатися, щоб 
вони вивели з України жовнірів. Коронний гетьман Конецполь- 
ський послав на те по-перед себе шляхтича Самійла Лаща, чо
ловіка страшенно лютого і розпутнього. Лащ той вирізав усіх 
до-ноги у Лисянці і в Димері. Почалася війна з  обох боків: і 
з боку народу, і з  боку Поляків. Польський гетьман Конец- 
польський покликав всі запасні війська, і почалася боротьба.

Зійшлися Конецпольський із Трясилом під Переяславом.
Саме тоді настало польське свято, що зветься у них „П ан
ське (Боже) цяло“ . Поляки у свойому таборі почали бенкетувати 
і, щоб налякати козаків, цілу ніч стріляли з гармат, гаківниць та 
мушкетів. Та цим не налякали вони козаків.

Діждавшися, коли пьяні Поляки поснули, козаки перед світан
ням врізались у їх табор, багато вирізали, а тих, що тікали, 
топили у річці Альті; бойовище це прозвали козаки „Тарасовою  
ніччю". Після того кинулися козаки на Жидів-орандарів і на 
Поляків, що сиділи по Україні. Тільки й того, що настрахали 
їх цією різаниною; для себе ж і для поспільства, себ-то се
лян, не зуміли ніякої полегкости виговорити,— хіба що реестер 
козацький до 8 . 0 0 0  побільшено. Вернулися козаки на Січ і звідтіль 
ізнов почали свої походи на Турків і Татар. Де дівся Тарас, 
напевне не звісно. Мабуть, його скинуто з  гетьманства, бо ко
заки не любили довго коритися одному гетьманові, як що він 
не був такий надзвичайно визначний чоловік, як ото був Са
гайдачний, а далі— Богдан Хмельницький.

У  1631 році козаки обрали собі за гетьмана Тимохвія Гетьмани: 
Орандаренка, але він їм був не до вподоби, і тоді вони наста- Тимохвій 
новили двох гетьманів: Івана Петражицького-Кулагу у  реестро- Орандарен- 
вих козаків, а  Андрія Гавриловича— у нереєстрових. Але ПР ° Гаврилович 
Андрія скоро нічого не стало чути, так що остався один Іван |ва£ Петра- 
Петражицький-Кулага. Це був чоловік тямущий і багато пільг жицький- 
добився він для Українського народу. Саме тоді, весною 1632 Кулага 
року, помер король Жигимонт П І, і козаки сподівалися здо-1®31-І635. 
бути собі де-які полегкості. Петражицький хотів навіть, щоб 
депутати (посли) козацькі до всяких справ державних були у 
сеймі допущені, і щоб вони там голос мали. Тим-то він і по
слав своїх послів на сейм, де мали обрати нового короля, і
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домагався, щоб було обрано за  короля—Володислава (того самого, 
що мав бути Московським царем), бо він був прихильний до право
славних людей. Але козацьких послів на сейм не пустили. 
Тоді Петражицький через три місяці ізнов послав послів на 
сейм, і за  них держали там руку православні пани та архиман
дрит Київської Печорської Лаври Петро Могила, що вмів лад
нати із панами польськими. Це був один з видатнійших в іс
торії України людей по освіті і розуму.

Але найбільш ваги на сеймі мало те, що Гетьман не дуже
на панські обіцянки 
покладався і зібрав 
16.000 реєстрових та 
стільки ж охочеко- 
монних козаків і з  
військом тим рушив 
на Волинь руйнувати 
маєтки тих панів, ко
трі ставали на сеймі 
навпроти козацьких 
домагань. Цим спо
собом він зробив те, 
що Володислава ви
брано було королем, 
а,крім того, постанов
лено було статті про 
права православного 
духовенства і церкви. 
Петрові Могилі на 
сеймі даний був уні
версал про те, що пра
вославну віру може 
визнавати кожен віль
но; що церкви, духо
венство і маєтності 

к о р о л ь  п о л ь с ь к и й  в о л о д и с л а в  iv. манастирські та цер
к о в  православних

будуть вільні од усякого насильства; що уряд Польський при
знає православного митрополита і 6  єпископів (Перемишльсь
кого, Львівського, Луцького, Володимирського, Холмського і 
Пінського). Новий король Володислав ІУ  признав Петра М о
гилу митрополитом Київським, і Петро Могила прямо з сейму 
поїхав до Львова, і там був висвячений на митрополита. 
У  Київі всі були дуже задоволені тим посвяченням і стріли 
нового митрополита з великою радістью.

Трудніще було уладнати козацьку справу. Козаки домага
лися, щоб скасовано було статті Куруковської умови; щоб не-
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реєстрових не повертали у кріпаків; щоб реєстри було скасо
вано; наостанці — козаки вимагали, щоб мати на сеймі голос 
нарівні з шляхтою. Цього король сам не міг нічого зробити, 
хоч обіцяв обороняти козацьку справу на сеймі. Але сейм і 
слухати про те не хотів.

Після того років на два настає в козацькій історії спо
кій, а на третій почалося те-ж саме.

Почалося з того, що Конецпольський придумав новий спо
сіб приборкати козаків. Він побачив, що всяке повстання 
козацьке укладається на Запорожжі, а Полякам туди достави
тися було дуже трудно. От він і придумав збудувати на низу 
Дніпра, проти гирла р. Самари і Кодацького порогу, кріпость 
Кодак, посадити там добру ватагу польського війська і сте
регти звідтіль, щоб ні в Запорожжя, ні звідти ніхто не ходив. 
Найшовся на польській службі інженер французький, де-Бо- 
план, і за короткий час вибудував кріпость. Але це, само со
бою, ще більше роздратувало Запорожців.

В-осени 1635 року кошовий Сулима вернувся з морського 
походу на Чорне і Азовське моря, де він поруйнував Кілію,
Ізмаїл, Білгород (Акерман) і инші городі, і побачив цю нову крі
пость, поблизу Запорожжя. Він напав на неї, вирізав до ноги усю 
польську ватагу, убив її начальника, французького полковника 
Маріона, а саму кріпость розкидав і розкопав. Це було гаслом до 
нової війни. Але Поляки скоро спинили повстання, уживши хи
трощів проти Запорожців. Вони послали проти них два полки 
реєстрових козаків. Реєстрові вдавали з себе, що вони— свої, 
почали перемовлятися з Сулимою; їх пущено до запорожського 
табору. Тоді вони схопили Сулиму і всю запорожську старшину.
В-осени Конецпольський одіслав їх  у Варшаву, і там їх  скарали 
на смерть. Після того ізнов поставили кварцяне (найняте) військо 
по Україні, і знов почали гнітити народ.

Повстання, таким способом, було спинено, але через пів
тора роки спахнуло нове. Гетьманом реєстрових козаків був Гетьман 
тоді Василь Томиленко. Він вислав до Короля, жалітися на По- **асиль ^°" 
ляків, сотників: Черкаського —  Барабаш а і Чигиринського — 1635-1637. 
Зіновія-Вогдана Хмельницького. Посередником між козаками і 
урядом був Адам Кисіль, православний воєвода Київський, кот
рого слухали козаки і шанували Поляки. Але час минав, і ніякої 
полегкости козакам не було. Вони хотіли були зібрати „чорну 
раду“ , себ-то раду, де-б не було нікого з старшини, а в-купі з  
військом радив і простий народ. Але Кисіль здержав їх, умовив 
ще трохи пождати. Тим часом іще якийсь час минув, а коза
кам жалування не платили. Тоді вони присилували свого „ стар
шого “ скликати на р. Росаві (літом 1635 року) „вальну" раду, на 
котрій, крім старшини, булой поспільство, а не самі тільки реєстрові 
козаки. Н а тій раді Кисіль знову уговорив їх пождати ще
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Гетьман
Павлюк.

трохи і послати до сейму своїх послів. Т а це нічого не по
могло, і козакам од того не полегшало. Бачучи, що козаки та
кі вперті, уряд Польський винуватив у тому гетьмана і стар
шину. Одначе він не хотів самоправно скидати Гетьмана, а, за  
порадою Кисіля, зібрали раду з прихильних до Поляків козаків 
на р. Росаві, покликали на раду Томиленка і скинули його, 
а Гетьманом настановили Саву Кононовича, родом Великороса, 
прихильного до Поляків.

Тим часом на Запо
рожжі великої слави 
тоді здобув ватажок 
Павло Бут,чи Гудзан, 
або як його прозива
ли—Павлюк.Прочув- 
ши про те, що діється 
на Україні, Павлюк 
з товариством рушив 
з  Запорожжя, став ко
шем коло Крилова і 
послав у Переяслав 
загін, під проводом 
полковника Чигирин
ського Карпа Скида
на і Семена Биховця. 
В  Переяслав вони не
сподівано увійшли у- 
ночі, схопили ново- 
ставленого гетьмана 
Саву Кононовича, 
писаря його, хитрого 
Хведора Онушкевича 
та ще де-кого з нової 
старшини, і у кайда
нах привезли їх до

а д а м  кисіль, в о є в о д а  київський. Павлюка. У  Крилові
зібралася велика рада.

На середину майдана вивели Саву і Хведора, прочи
тали їх злочинства проти козацтва і рідного краю, вбили 
їх з  рушниць, а решту старшини покарали на смерть иншим 
способом.

Гетьманом на тій таки раді вибрали Павлюка, а у товариші 
йому— Томиленка. Побачивши, що ніякі умови з Конецпольсь- 
ким ні до чого путьнього не доведуть, Павлюк розіслав по 
Україні свої листи, або у н і в е р с а л и ;  в них скликав він до себе 
усіх стати за віру, за свій рідний край, за  права свої, на пом
сту за жінок і дітей своїх. Н а заклик той озвалася уся Украї-
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на. На-сам-перед відгукнулися лівобережні нові слободи—у Пол
тавщині по Дніпру до Кременчуга і нижче, і йшли під корогви 
полковника Скидана, котрий зостався на Україні, поки Павлюк 
їздив у Січ; правобережні теж збірались у ватаги, били, руйну
вали і різали шляхту та Жидів. Одначе боротьба та була нещаслива: 
ще не ввесь народ був через утиски такий готовий, щоб при
стати до повстання,— народня сила ще оставалася спокійна.

Конецпольський настановив польним гетьманом над війсь
ком польським Миколу Потоцького. І  от, саме перед зімовцм Ми
колою 1637 року, польське військо із Корсуня перейшло р. Рось 
і подалося на село Кумейки (тепер в Чигиринському повіті). 
Другого дня Поляки накинулись на табор козацький, про
рвали його у двох місцях і багато козаків зарубали і повбивали. 
У-ночі Павлюк, полковники Скидан і Чечуга та ті козакі, 
що зосталися живі, знялися табором і подалися до Боровиці 
над Дніпром. За ними пішов і Потоцький і 2 0  грудня (декаб
ря) обліг навкруги козацький табор. Козаки побачили, що нія
кого способу немає визволитись з облоги і мусіли підда
тися на дуже тяжких умовах: 1 ) віддати усю старшину свою: 
Павлюка, Томиленка і инших (полковники Скидан, Филоненко 
і Дмитро Гуня утікли за Дніпро). 2 ) Слухатися но
вої старшини, що настановили їм з прихильних до Поляків 
людей, і старшим над реєстровими настановили Ілляша Караї- 
мовича. 3) Спалити усі чайки, щоб Запорожці не ходили по
ходами у море. 4) Щ об усі посполиті, котрі утікли на Запо
рожжя, вернулися до своїх панів і 5) Щоб реєстрових було 
тільки таке число, яке схотять королівські комісари (урядовці). 
Після того повезли закованих у кайдани старшин у-перед до 
Ніжина. Потоцький по дорозі садовив спійманих козаків на 
палі, так що увесь шлях обставлений був безщасними муче
никами. У  Ніжині ще кілька день катували козаків, у Київі 
посадовили на палю ватажка козацького загону Кизіма. П ав
люка і Томиленка привезли у Варшаву, і на сеймі, було, ріши
ли: Павлюкові, за  те, що він хотів бути самостійним, незалеж
ним од Польщи українським Гетьманом, надіти на голову роз
печену залізну корону, а у руки дати розпечену залізну па
лицю, немов би булаву. Але Кисіль став говорити, що не 
годиться так робити, бо козаки оддалися по добрій волі, і він, 
Кисіль, поручився, що Річ Посполита не позбавить їх  життя,—а 
то вони були 6  не оддалися живі. Але не вважили Поляки на 
мову Кисілеву і таки поклали скарати їх, та тільки король не 
дозволив так знущатись над Павлюком, і йому та його това
ришам одтяли голови і повстромляли їх на списи.

Н а Запорожжя послав уряд полковника Мелецького з Чиги
ринським і Білоцерківським полками, щоб узяли Скидана і Че
чугу, але Запорожці не дали їх і прогнали усе те військо; та
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воно й само не хотіло битись із своїми ж. Тоді Запорожці, за
мість скараного на смерть Павлюка, настановили весною 1688 

Гетьман року гетьманом Остряницю (родом з города Остра), а кошовим 
Остряниця. отаманом—Дмитра Гуню. Тепер до повстання пристають вже 

й селяне. Козаки зрозуміли, що без простого народу вони нічого 
не можуть зробити, і через те піднімають повстання тепер не 
за  свої тільки права, а й за  права всього народу. Повстання це 
було б, мабуть, успішне, але вибрали на Гетьмана чоловіка слабої 
волі, нездатного до військової справи,— Остряницю. До нього 
пристає стільки народу, як ні до одного з  Гетьманів досі; але 
він не тямив, що з ними робити; він вибрав собі річку Сулу 
і ходить в-гору та у-низ по ній, боїться перейти через неї, гаїть 
дурно дорогий час і дає Полякам стягнути своє військо.

5 травня (мая) коло города Голтви козаки розбили були По
ляків і погнали їх до Лубен; звідтіль подалися на Лохвицю і 
Миргород і стали табором на р. Сліпороді, і там стояли до 14 
червня (юня). Коли прочули, що на підмогу Потоцькому при
йшов князь Ярема Вишневецький, то Остряниця зараз пішов 
до Жовнина; він дожидав, що до його скоро прийде пол
ковник Скидан з Чернигівщини, куди він подався набірати 
нові ватаги; з  Дону йшли покликані на підмогу Донці із пол
ковником Путивльцем; третю поміч вів до його з степу Ши- 
кирявий' і четверту ватагу з-під Київа вів Солома. До Остря- 
ниці з усіх сел збігалися люде, і він, не дождавшись тієї по
мочи, що йшла до його, а поклавши надію на щастя, котре послу
жило йому під Голтвою, рушив на Поляків. Тим часом Поляки 
перехопили ватаги Шикирявого і Путивльця, вирізали їх, пе
рейшли Сулу біля Лукомля і накинулись на Остряницю. Цілий 
день билися козаки, але вже як почало смеркати Поляки про
рвали козацький табор і захопили козацькі гармати та вози. 
Остряниця із кінними козаками переплив Сулу і втік, бо бо
явся, що його оддадуть ворогові на поталу. Н а його місце ви- 

Гетьман брали козаки Дмитра Гуню. Але було вже пізно. Тільки й 
г уня. усього, що Гуня, чоловік дуже талановитий, встиг затягти облогу 

на довгий час. Він не спроможен був видержати облогу до-краю, 
бо у козаків бракувало припасу. Проте він ізнов отабо
рився, і 15-го червня Ярема Вишневецький почав його штур
му вати* Т а козаки не вважали на те і сподівалися помоги 
од Скидана. Одначе Поляки й його перейняли на Дніпрі, і він 
попався до їх рук. Тоді Гуня, одбиваючись од ворогів, знявся 
табором і подався до гирла Стариці, де впадає вона у Дніпро, 
і там отаборився. 2 2 -го червня у-вечері пристав до Поляків польний 
гетьман з рештою кварцяного війська, і вони облягли коза
ків. Довго билися козаки, та вже почали терпіти від голоду. 
Полякам теж не-переливки було у що-денних потичках із ко
заками, і польний гетьман 15-го липня (юля) послав до Гуні уні.



версал, щоб він піддався. Одначе те нічого не помогло. У- 
ночі 22-го липня (юля) козаки вскочили у польський табор, по- 
заклепували багато гармат і попсували їх. Поляки дожидалися 
до себе француза Боплана із підмогою, а козаки— полковника 
Филоненка. А голод усе дужче і дужче давив і одних і дру
гих. Козакам доводилось надто важко, бо у них зовсім не ста
вало харчів, коли тут підійшов Филоненко. Поляки накину
лися на нього і -довго не пускали до табору козацького; цілу 
ніч бився із ними Филоненко, але хоч у бойовищі тому поте
ряв багато харчів і пороху, та світом таки пробився у табор. 
Одначе того, що він привіз із собою, ледве вистачило на два дні. 
Не сила була вже козакам терпіти,— вони почали ремствувати і 
поклали піддатись Полякам. Тоді Гуня і Филоненко, щоб не 
зазнати лютої смерти, утікли на Запорожжя, а  козаки піддалися 
і присягли, що будуть коритися коронному гетьманові. 9-го ве
ресня (сентября) у Київі зібралася рада, на котрій був і ко
ронний гетьман; на раді тій вибрали чотирі посли до короля: 
Романа Половця, Івана Боярина, Яця Вовченка і Богдана 
Хмельницького, щоб прохати Короля вже не про те, щоб вер
нуто було їм стародавні права, а про те, щоб хоч оставили ко
закам їхні ґрунти і добро.

Через три місяці польний гетьман зібрав раду на урочищі 
Маслів Став і там прочитав їм таке королівське рішення: ко
заки не мають права вибірати собі a -ні Гетьмана, a-ні стар
шину; замість Гетьмана призначається од уряду Річи Поспо
литої комісар з шляхтичів, і перший такий комісар був 
Петро Комаровський; на полковницькі уряди призначалися не 
козаки, а шляхтичі; замість Трахтемирова назначений був за 
для козацького уряду Корсунь. Таким способом козаки позбу
лися свого самоурядування: на всі посади у війську почали 
людей призначати, та ще й з шляхтичів, ворожих до козацтва. 
Козацький реєстр знову став тілько на 6.000. Козакам дозво
лено було жити тільки в староствах Черкаському, Корсунському 
та Чигиринському, а хто не записаний в реестер, той не козак. 
Міцно взяло в свої руки козаччину Польське правительство. Н а  
Дніпрі знову виріс Кодак і не пускав людей на Запорожжя. Роз
ташоване по Вкраїні польське військо наглядало за  тим, щоб 
було все тихо та смирно.

Здавалося, козацька сила і автономія були зовсім зломлені.
І справді, минає після того 10 літ, як усе замовкло. Тільки 
нереєстрові втікачі, як і раніш, складають ватаги та тиняються 
собі без пристановища по широких південних степах. Часом  
вони наймаються до Кримського хана, а часом самі ходять на 
промисел, аби як-небудь прохарчуватись.

До нас дійшли звістки про двох отаманів таких ватаг. 
Один, на прізвище Карно Півтора— Кожуха, блукав в харьків-
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ських степах. Літописець переказує, що за ним послали 
польську дівизію, але вона збилася з  дороги, і дуж багато 
польського війська померзло в степах. Літописець, оповідаючи 
про те, додає: „шукаючи того Півтора— Кожуха, забули
свого з  собою взяти*. Другий—Максим Гулак, тинявся без при
тулку по степах; вмер в таборі голодною смертью, і як в таборі 
не було ніякого дерева, щоб зробити йому домовину, то похо
вали його в бочці. Цей Гулак давав помочи Турецькому султанові і, 
його коштом, водив свою ватагу за  Кубань проти Персів, аж 
до городу Еривані. В  ті часи козаки частенько ходили на по
могу чужинцям. Так ми маємо звістку, що Богдан Хмельниць
кий, тоді Чигиринський сотник, їздив у Францію, і там граф 
Брежі попрохав його прислати козаків у французьке військо. 
Повернувшись до-дому, він виправив у Францію 2.400 охоче- 
комонних козаків, котрі у 1646 році разом з  Французами узяли 
у Гишпанців город Дункерт.

Тим часом на Україні усе більше ставало Ляхів та 
Жидів, ксьондзів, костьолів і кляшторів (манастирів) католиць
ких. Польська шляхта без міри почала тіснити народ православ
ний: цілі села пооддавали в аренду Жидам, дітей козацьких у ка
занах варили, жінкам вирізували груди, засипали чоловікам 
порох у пазуху і підпалювали. Козацьке життя зробилося гірш, 
як посполитих „Щ б муки Фараонів проти Ляшського тиран
ства! “ каже літописець: „лихо їм (козакам) було гірше турецької 
неволі". Козаків стало багато менше, і Татари з ’уміли покористува
тись тим. У 1640 році у місяці лютому (февралі) вони насунули у 
Переяславщину, і коло Переяслава і Корсуня, у маєтках кня
зів Вишневецьких, поруйнували, попалили і пограбували багато 
осель і погнали більше 30.000 народу у неволю.

І  от, не вважаючи на таке лихоліття, народ Український цілих 
1 0  літ не ворушився. А  зати х  10 літ польське панування зміцніло 
як ніколи. Досі шляхта боролася тільки за свій стан («сосло- 
віе»); вона силкувалася подужати і підгорнути під себе усі инші 
стани, але народ Український не хотів терпіти такого ладу і, 
позбуваючись землі, все ж боровся хоч за свою особисту волю. 
Тепер же шляхта досягла усього того, про що перше тільки 
маріла: заволоділа усіми землями в краю, а крім того, козач
чину повернула мало не усю у кріпаків. За тих десять 
літ мало не уся шляхта українська сполячіла і разом з 
щиро-польською шляхтою увесь народ повернула у кріпацтво. 
Народ мусів терпіти, бо не мав за плечима ніякої сили, на яку 
б йому опертися. Народ виявляє своє обуріння, але виявляє 
його мовчки тим, що кидає рідні оселі і виселяється на нові, 
далекі місця. Так тоді оселилася Слобідська Україна (Харь- 
ківська губ.), частина Курщини та Вороніжщини.

Проте, хоч народ Український був у дуже тяжкому стано-
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вищі, спокою того вистарчило тільки на десять літ, і після того 
слинилося таке повстання, якого не було раніш. Тоді й кріпакам, 
і козакам було таке лихо, що треба було тільки искри, щоб 
повстання спалахнуло по всій Україні.

Тепер нам треба вернутися трохи назад, щоб сказати більш Петро Мо- 
про одного великого діяча того періоду про Петра Могилу. гила* 
Петро Могила— потомок Молдавського господаря Симеона, кот
рого прогнали Молдавії Турки; брат того Симеона брем іяу  
початку Х У П  в. 
здобув город Мо
гилев і віддав 
його посагом за  
своєю дочкою 
Марією, що пі
шла за  Стефа
на Потоцького.
Старша дочка 
його Раїна, жін
ка князя Михай
ла Вишневень
кого, була дуже 
побожна, міцно 
держалася пра
вославної віри; 
за свій короткий 
вік вона збуду
вала три мана- 
стирі: Густин-
сько— Прилуць
кий, Ладинсько- 
Підгорський і 
Мгарсько - Л у
бенський. Стар
ший її син Ярема 
перейшов на ка
толицтво і був 
лютий ворог 
України, а унук
її Мтпгяїл був королем Польським. Петра Могилу ще малого при
везено у Польщу; вчився він у Франції і, скінчивши там науку, став 
служити у польському війську, але скоро покинув службу і, як 
православний, приїхав у Київ, і туту 1625 році постригся у Лаврі 
у ченці. Через три роки його вибрали архимандритом Київо- 
Печерської Лаври. Він зараз набрав кілька молодих хлопців і 
послав їх, своїм коштом, вчитись за  границю; а як вони повер
нулись звідтіль, то він зробив їх вчителями у школі, котру

11

ПЕТР09М 0ГИЛА, МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ.
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він поширив за Гетьмана Петражицького, за  згодою його і 
Київських братчиків. Ш кола ця заснована і збудована ще за  
Гетьмана Петра Сагайдачного у 1615 році і подарована Київсь
кому братству панею Гальшкою (Ганною) Гулевичевою; з  
тієї школи Петро Могила зробив вищу школу, де вчителями 
булі ті, кого він посилав за границю; у ній вчилися діти коза
ків, міщан та священників. У  1632 році Петра Могилу висвячено 
у .Львові на митрополита Київського. Дуже зраділи Кияне, 
знов маючи свого митрополита; зібралися вони і, під проводом 
Баляска, Вереміенка і слюсаря Биховця, кинулися до Софійсь

кого собору, що був тоді у 
руках уніятів, вигнали їх 
відтіль і з  других церков, 
котрі були в уніятських 
руках, і з того часу Собор 
св. Софії став знов пра
вославною митрополичою 
церквою. Повернувшись 
до Київа митрополитом, 
Петро Могила зараз най
більшу увагу звернув на 
священників і, щоб зроби
ти з них міцних борців за  
православну віру проти 
уніятів і католиків, він не 
висвячував нікого на свя
щенника доти, поки той 
не пробуде у Київі год, або 
й більше, і не навчиться 
як слід розуміти свою 
віру. А  за-для того Петро 
Могила з братської школи

РАІНА м о г и л я н к а , княгиня 3Робив . ВИ/ЩУ Українську
ВИШ НЕВЕЦЬКА. Академію (так вона и зва

лася „Могилянська Ака
демія"), де вже вчилися не тільки діти, а й священники. Мо
гила написав кілька духовних книжок: катехизис, де по
дано основи віри православної; требник—як правити службу. 
Коло Академії для бідних дітей він завів, своїм коштом, бурсу, 
де діти й жили і харчувались. Київська Академія за  його стала 
міцною обороною православної віри проти таких католицьких шкіл, 
що були заведені ще й до того єзуїтами; вона дала великих 
людей Україні, а пізніще—її освітою та її учениками користу
валось і Московське царство; була вона на ті часи як універ
ситет, і студентів в ній бувало більше тисячі; з  них виходили 
потім і духовні і світські, навіть воєнні люде. Петро Могила
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помер 1 січня (января) 1647 року;йому було тоді тільки 50 років. 
Перед смертью він одписав на Братську школу у Київі усі свої 
гроші.

Т а все це проте не зменшило муки народові, котрий сто
гоном стогнав під важким гнітом польським, не вважаючи на 
те, що Король прихильний був до Українців. Але він нічого не 
міг вдіяти сам без сейму. Легше тільки жилося на Запорожжі, 
хоч і важким духом ди
хали на нього Поляки.

У С ТРШ  І ВІД Н О 
СИНИ.

3 ‘еднана з Поль- 
щою і Литвою, Україна 
позбулася стародавніх 
звичаїв своїх і прав і 
мусіла до нового життя 
привикати. Сумна їй 
доля судилася: оборо
няючи од крівавихі гріз 
них наскоків хижих Та  
тар і себе і своїх спіль
ників, сама вона не мала 
од них оборони, а після 
Люблинської унії не ба
чила од них за-для себе 
не то любови, а хоча б 
крихти правди.

К о р о л ь  Польсь
кий був головою тієї 
республіки, «Речи Пос
политої», де три народ
ності (Українська, По
льська І  Литовська) бРЕМІЯ МОГИЛА, г о с п о д а р ь  м о л д а в с ь к и й . 
поєднані були, як рівні.
Т а хоча він часом душею
був би радий помогти і одхилити неправду, одначе втеряв усякі 
права свої і зробився тільки лялькою в руках шляхти та маг
натів і мусів робити те, що звелить сейм; він тільки й мав 
власти, що роздавати землі і маєтки шляхті, та й те мусів робити 
так, як йому вказували магнати; помочи від його народ не міг 
сподіватись, і хоч обертався до нього із своїм лихом, та то 
була даремна річ. Магнати й шляхта забрали таку силу, що з  
нею вже королеві годі було змагатись. Як уже говорилося

Король.
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Міщане.

попереду, мало не всі князівські і вищі українські родини 
перейшли на латинство і зовсім одцуралися свого народу, бо 
латинство було їм вигоднійше. Багато тому допомагали ще й 
школи езуїтьські; у тих школах тільки й могли здобути собі 
освіту діти вищих верстов; школи ж ті були у Кракові і Варш аві

і робили те, що діти, ро
дом справжні Українці, 
зовсім забували свій 
край, звикалидо звичаїв 
польських, ріднилися з 
Поляками і, таким поби
том, ставали чужі свойо
му народові.

Н а перший погляд 
— найкраще жилося то
ді м і щ а н а м  тих горо
дів, як от Київ, Жито
мир, Луцьк, Кремінець, 
Володимир (Волинсь
кий), котрі мали Магде- 
бурське право. Магде- 
бурське право прийшло 
до нас з Німеччини че
рез Польщу. Жити на 
Магдебурському праві 
—  це означало жити 
зовсім самостійно. Там, 
де було Магдебурське 
право, в городські діла 
ніхто не мав права втру
чатися, ніяка власть: і 
судили і заправляли 
у сим свої власні,виборні 
люде, по законах, котрі 
принесено було з Німеч
чини (з Германії). Такі 
вільготи давалося горо
дам на те, щоб в них 
ширшала промисловість 
та торговля. Дотого ж 

державі легче було одразу взяти з города дохід грішми, а-ніж 
ще клопотатися, щоб кожен особо платив. Одколи зайшло 
в городах Магдебурське право, жителі городів, міщане, ста 
ли якоюсь середньою верствою між „хлопством" та шляхет
ством. А  міщанам тих городів, котрі належали дідичам (па
нам) і не мали Магдебурського права, і надто доводилося

КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ І ї ї  СТУДЕНТИ (на по
чатку XVIII віку).
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сутужно: не рідко вони мусіли кидати свої оселі та тікати на 
Запорожжя.

Найдужче порядкі польські давалися у знаки бідолашно- Селяне, 
му п о с п і л ь с т в у ,  котре стогнало і терпіло від своєї безправ- 
ности під панським ярмом та їхніх прибічників— Жидів. Не маю
чи ніяких прав, вони у всьому, у житті і в смерті, залежні 
були од того, чия була земля, на котрій стояли їх рідні села; вони 
не мали права обернутися за правдою ні до кого, окрім того- 
ж таки свого дідича. А як що сам він кривдив їх, то одне, що 
оставалося їм— покинути свою батьківщину, свою оселю, свої 
ґрунти і світ-за-очі тікати на вільні степи. Так вони й робили, 
і козаччина, як бачимо, зростала що-часу, що-хвилини.

К о з а ч ч и н а ,  що настала у цей період нашої історії, по- Козаки, 
ділилася на Січових козаків та реєстрових. Козаки Січові або 
Запорожці, вийшли з тих виходців, котрі, шукаючи вільного 
життя, осіли на безлюдних і просторних степах нашої південної 
України; на Дніпрі, за  порогами вони засновали Січ— текозацьке 
кубло, грізне для ворогів, де вільна натура козацька спочивала 
од усякого насильства над нею, де кожен покривджений мав 
собі притулок і оборону, де почував себе людиною рівною між 
рівними і не залежною ні від кого. З  тих же ватаг, що купчили 
коло себе магнати українські та польські для того, щоб забез
печити себе та свої маєтності од грізних наскоків татарських, 
настали реєстрові козаки, котрі мали од уряду жалування і 
мусіли його слухатися, хоч і не завжди це вони робили.

Козаччина наша не підходила ні під яку верству польсь
кого державного шляхетно-аристократичного (великопанського) 
устрою, і через те одразу не змогла помиритися з ним, бо була 
вона суто-демократична (простонародня) і безнастанно виступала 
проти нього. Козаччині держава Польська нічого не давала; 
за те й козаки на неї не вважали. Таким побитом вони не 
вважали ні на старостинську, ні на панську власть, хоч вважали 
себе за підданих Речи Посполитої. Як не змагався державний 
уряд, щоб обмежити козаків і приборкати їх, та це йому вдавалося 
инколи після крівавих потуг тільки на якийсь час, та й то над 
козаками реєстровими та тими, що до них горнулися з поспіль
ства; Січове ж козацтво на Запорожжі жило своїм окромним 
життям і на усякі заборони і універсали не звертало й трохи уваги.

Осібне від України, незалежне і самостійне вільне жит
тя Січи зробили її школою для тих борців за волю і віру свого 
краю, що з самого початку її життя виходили з неї на боротьбу 
проти ворога своєї України. Не дурно вона звалася Січ-мати, 
не дурно вона весь свій довгий вік боронила волю і долю рідного 
краю!

У боротьбі за свій народ і віру не меншу силу виявили і не Братства, 
меншу користь зробили свойому краєві і б р а т с т в а .  Перші

,8 0—110
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братства засновані були міщанами на взірець своїх цехових 
братств. З  того часу як почало міцніти у Польщі католицво і ба
гато православних Українців, надто заможних, почали поверта
тися на латинство, городяне побачили, що церкви їхні бідніють і 
зовсім нищіють. Тоді вони почали купитись у громади, з  котрих 
згодом повиростали церковні братства. Братства мали свій скарб 
(казну); він складався з тих грошей, що давали братчики; брат
чики збіралися на бесіди, де читали Святе Письмо та розмовляли 
про віру. Памятаючи слова Христа: „Люби ближнього, як самого 
себе“ , вони з скарбу свого у кожному братстві содержували „шпи-

ЄРЕМІЯ II, ПАТРІАРХ КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКИЙ.

талі“ , де жили бідні старі, немощні братчики, коштом братства. 
Далі, побачивши, що єзуїти коло своїх манастирів позаводили 
школи та викохують в них таки справжніх ворогів православної 
віри, вони коло своїх братств теж позаводили школи, і там вчи
лися їх діти; з  тих шкіл виходили вже готові на розумну боротьбу 
за свою віру борці. Братчики були усі рівні: не було тут a -ні пана, 
a-ні холопа,—як і той, так і другий мали однакові вигоди; як той 
так і другий повинні були слухатись і держатись порядків, за
ведених у братстві, і належали суду братчиків. Суд той, ви
браний із самих братчиків, дивився за  тим, як хто поводиться
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у житті, і як що коли хто з братчиків почне робити щось не 
гаразд, то його карали штрафом—грішми, медом, воском або 
чим иншим, і все те йшло в братську казну, а иноді—то й 
садовили на якийсь час у дзвіницю, і це почиталося за вели
кий сором. Судили братчики не тільки своїх громадян та їх 
жінок, а й священників, навіть архиереїв; право суду над свя
щенниками і архиереями у-перше дав Львівському, а за ним 
і усім братствам, патрі
арх Константинополь
ський бремія при кінці 
X Y I  в., як він переїздив 
через Львів. Настарше 
братство було у Львові, а 
далі у Вільні, Могилеві,
Мінську, Більську, Бресті,
Луцьку та в инших горо
дах. У  Вільні, окрім зви
чайного братства, як і по 
инших містах, було засно
ване ще й друге братство 
коло Свято-Троїцького ма- 
настиря, що звалося „П ан
ське Братство “ , і брат
чики в ньому були най
більш люде значні та за
можні; у списках їх ми 
стрічаємо такі родини, як 
князів Острожських, Ру- 
жинських, Вишневецьких,
Лукомльських, Сапіг, Ску- 
міних, то що. Засноване 
у Київі за  Сагайдачного і 
митрополита Іова Борець
кого Богоявленське Брат
ство стало одним з най- 
міцніщих і заможніщих 
братств; школу його за  
митрополита Петра Моги
ли поширено, і вона зробилася Академією; вона є й досі і досі 
так зветься.

Священники і архиереї тоді були люде мало освічені; диви- Духовен- 
лися вони більш на те, як би більше покористуватись з своїх 
парафій та посад, а через те ми й бачимо, що у першій половині 
цього періоду вони з дорогою душею кидали свою прадідівсь
ку віру і наверталися на унію, бо унія давала їм більш виго
ди. Видатні люде, як Іов Борецький, Петро Могила, потім

ПСАЛТИРЬ І НОВИЙ ЗАВІТ ОСТРОЖСЬКОІ 
ПЕЧАТИ (1580 року; верх).

ство.
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Освіта.

братські школи,— а найбільш Львівська і Київська,— зробили 
те, що православне духовенство стало більш освічене, а через те 
зробилося воно заступником, оборонцем своєї віри. Великімуки тоді 
терпіло воно від Поляків, а найбільше від єзуїтів: вони скрізь  
нишпорили по Україні і, маючи за  себе уряд і панство поль
ське, як на найпослідніщих дивилися на православних свя
щенників, котрі кругом залежні були од панської власти, бдиних

заступників мало собі духовен
ство у простому народі, котрий 
сам стогнав під лядським ярмом,, 
та у козацті, котре не по-всяк-час 
мало спромогу й оборонити його.

Прості люде були темні і не 
освічені,—братські школи багато 
добра зробили у цій справі. У 
школах, заснованих коло кожно
го братства, вчилося багато ді
тей. Братські школи позаводили 
собі друкарні (печатні); появили
ся друковані священні книжки; 
перекладали латинські і польські 
книжки на українську мову; з ’я
вилися й письменники, як от Іван  
Вишенський та Мелетій Смот- 
рицький,— вони писали про ті 
люті часи, що переживала тоді 
Україна і виступали в писаннях 
своїх проти єзуїтів та обороняли 
православну віру; друковали бук
варі, абетки за-для українських 
школярів, друковалась славян- 
ська граматика Смотрицького, 
Біблія, збірники проповідів, треб
ники, катехизіс, усякі оповідан-

п с а л ти рь  і н о в и й  з а в іт  острож - ня’ байки, перекладені з  грець- 
ської п е ч а т и  (1580 року; низ). кої та польської мови та инше.

Найбільш друковалося книжок 
при братських школах Львівській, Віленській, у г. Острозі, що нале
жав князям Острожським, і у Київі, у друкарні Духовної А ка
демії. Великий вплив мали ці школи на народ, і братства ши
рили освіту народню, бажаючи, щоб народ ставав твердіший 
у вірі і міцніще держався своєї національности, щоб він з  
розумом оступався за  віру своїх батьків, щоб він міг, узбро- 
ений наукою, ставати на боротьбу з учнями католицьких шкіл, 
котрих теж чимало поширилось по Україні. Ц і школи зро
били те, що Українці у X Y , X Y I  і X Y II віках були освічені
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далеко більш од своїх сусідів—Москалів, Татар та Волохів, і 
були далеко культурніщі од них. Архитектура (будівництво), 
малярство, різьбарство, орнаментика (вишивання, усякі при
краси), патретне й инше малювання, музика, а надто церковні 
співи, піднялися тоді на таку височінь, що слава про них да
леко сягала за межі України. Осередком освіти був, звичайно, 
Київ; але були школи умілости усякої і у Чернигові, Новгород- 
Сіверську, Почаеві, Батурині, Переяславі і у инших містах. Ось 
що читаємо у тогочасного чужого чоловіка Павла Алепського, 
котрий у 1652 р. 
їхав через Україну 
у Москву. Він пи
ше, що козацькі ма
лярі навчились від 
Франків і Ляхів 
малювати прегарні 
ікони, на котрих
обличчя і одежа ЗАСТАВКА (на 996 сторінці Нового Завіту),
намальовані зовсім
натурально, і що вони вміють малювати зовсім схожі образи з  
живих людей. Про освіту він пише: „Мало не всі Українці і 
більша частина їх жінок і дочок уміють читати і добре знають 
порядок церковної служби і церковні співи; пан-отці вчать си
ріт і не дають їм вештатись без діла по вулицях. Черниці Воз- 
несенського манастиря, найбільш з заможних і значних родин, 
усі були не тільки письменні, а  навіть високовчені і самі писали 
багато наукових та инших творів". Про ігуменів у київських 
манастирях він каже, що по-між ними е „люде вчені, знавці 
права, або юристи, 
философи і красно- І

дять церковні книжки, прегарно надруковані; на великих папе
рах малюнки значних місцевостів і країн, ікони святих, наукові 
розсліди та инше“ . Церковні співи найдужче сподобались П ав
лові. „Співи козацькі потішають душу, вилічують од туги, бо 
голоси у їх гарні, і спів той іде з самого серця. Вони дуже 
люблять співати по нотах ніжні, любі співи". Другий чужинець, 
посол Датський за Петра Великого Юсто Юлій, котрий вер
тався через Україну до-дому, у своїх записках пише: „Жителі 
козацької України живуть щасливо, займаються— чим кому охота;

мовці. Коло Вели
кої церкви (у  Л ав
рі) е прехороший 
славетний печат
ний дім, що обслу
говує увесь край 
той. З  його вихо- ПОЧАТОК ЄВАНГЕЛІЯ ВІД ЛУКИ.
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той купує—продає, той ремествує, той чим иншим промишляє. 
До церкви усі вони йдуть з  молитовниками в руках, тоді як у

Московитів навіть 
і бояре письменні. 
Усі люде україн
ські дуже звичайні, 
ввічливі і охайні; 
усі одягаються че
пурно і чепурно со- 
держують свої осе
л і". От як свідчать 
чужі люде про на
ших людей у той 
час. Звістки ці дуже 
цікаві і вони пока
зують, який вели
кий вплив має на- 
родня школа на 
увесь устрій жит
тя людського, ко
ли та школа в ру
ках самого народу 
і наука в ній така, 
якої саме треба лю
дям. А разом з тим 
з цього добре зна
ти, яку велику шко
ду роблять ті шко
ли, де малим дітям 
у вічі сміються над 
рідною мовою, не
мов показуючи тим, 
що матірня і бать
ківська мова— ні- 
всього рідного та 
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йіТДЛП  
ТА »

Ш іВ р іШ К А  J б 'л їллигаскїя « З AIK'S
rtA/VIM fltb b T T b  н д д ^ /vua ,  Є Г 9 *\і{  

д р ы л \н  п уіб?А Г \н К н  • ryejfe Ьфплфцлі 

пі’а  Ґава нспса  н а ш ім  / с ,  т  h  

/у'І'ГА , наЯ іл м л л сі т и ы л *£ п їе  п т м  

ф,НЛ4ДМкф* IjpA t r v n t T l t t A *

nfi&tfltmr» e a r ifiA fiK M 'i 7

НП[ИЛ'{7КАПЇЄЛЛ'Ь і л и к *  Л\«^ІЯР ,  
ГММ9ЦІІН B K l t t r  (\ЦЛ*кfpbA t/K  ,  ]А 

*П^4вН*А' бл^тв , т в іП Л 9 Ш (Ц Їм

ОСТРОЖСЬКА БІБЛІЯ (1581 року: заголовний листок).

кчемна. Бо од того виходить неповага до 
знущання над ним; од того великий розрух у семьї 
разом з тим немає доброго ладу і в громадському житті
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1647— 1663.

Період цей ми виділяємо осібно, бо обставини історичні 
складаються так, що Україна у цю добу стає більш-менш не
залежною, власть гетьманська стає самостійніща; до України 
звертаються чужоземні володарі та чужоземні держави, як до рі
вні, і народ Український, хоч і перебуває тяжке лихоліття 
через безнастанні войовничі наскоки, походи та бойовища, ко
трі не давали ходити коло хліборобства і тим нищили людей, 
та не про те була й думка у ті кріваві часи. Народ, котрий 
шукає волі, домагається, щоб коли не собі, то хоч дітям 
його легче стало жити, забуває за  що-денні потреби і живе 
тільки надією на кращу долю. Для того, щоб добитися такого 
самостійного вільного, кращого життя, потрібні були великі люде, 
котрі здужали б зректися самі себе, змогли б забути усе за для 
добра свойому рідному краєві. Та, на превеликий жаль, під той 
час, під ту годину, таких людей не трапилось у нас, а ті, що 
орудовали у ту добу, більш шукали своєї власної вигоди, а за своїх 
менших братів-поспільство мало гадали, мало пеклувалися, або 
й зовсім не дбали.

Найвидатніщою людиною в той час, коли Україна виби
лася була на волю, був Гетьман український Богдан Хмель
ницький.

Богдан, по хрещеному батькові Зіновій, Хмельницький Гетьман 
був син Чигиринського сотника Михайла Хмельницького. На- Богдан 
родився він на світ у кінці Х У І віку; вчився змалечку у Ки- Хмельниць- 
ївській братській школі, а далі— у польській єзуїтській школі У1647-1657 
городі Ярославі, що у Галичині, і там навчився польської і ла
тинської мови; потім, як був у неволі та їздив у Францію—  
французької, турецької і татарської. За-молоду він жив на 
батьківьскім хуторі Суботові під Чигирином, що був радений 
батькові його Михайлові за його службу.

Як Богдан скінчив вчення, то батько зараз узяв його до 
війська, і ми бачимо його за  Сагайдачного у 1620— 1621 р.р. на 
війні з Турками. Там під Децорою його батька, сотника Михайла

П Е Р І О Д  Ш О С Т И Й .
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Хмельницького, вбито, а молодого сина його, Богдана, Турки 
узяли у неволю у Константинополь. Там він пробув аж два  
роки, а тоді подався на Запорожжя; був з  козаками у поході 
на Москву, і за  те з рук королевича Володислава дістав до
рогу шаблю. Як повернувся до-дому, то під його проводом 
козаки Запорожські робили багато морських походів на турецькі 
городи,- а  у 1629 році були аж під самим Константинополем. 
Пробувши довгий час між Низовим товариством, він повернувся 
до Чигирина, став сотником і одружився із Ганною Сомків- 
ною; од неї мав він трьох синів: Тимоша, Юрася та третього,—

не знати, як звався,— і 
дочок Степаниду та 
Катрю. За Гетмана Пав- 
люка у 1637 році ми вже 
бачимо Богдана війсь
ковим писарем у реє
стрових козаків, і тоді 
він часто їздив у В ар
шаву із старшиною ко
зацькою на сейм і до 
короля. Кажуть, що як 
Конецпольський збудо- 
вав кріпость Кодак і 
приїхав із французьким 
інженером Бопланом  
оглядати її, то закликав 
і козацьку старшину, 
щоб вона на свої очі по
бачила цю твердиню, 
котра мала одрізати З а
порожців од України, а 
Українців од Запорож
жя, і спитав, глузуючи, 
старшину:

„А  що, як здається 
вам Кодак?" Хмель

ницький, просміхаючись, одказав по-латині:—
„Мали facta пиши destruitur".
Це означає: „що руками зроблено, те руками можна й

зруйновати".

БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

У  1646 році ми бачимо Хмельницького між старшиною 
козацькою у Короля. Наказного гетьмана Барабаша, полков
ника Ілляша і Нестеренка, а з  ними й військового писаря Бог
дана Хмельницького закликав Володислав у Варш аву ось за-для 
чого. Володислав любив славу. Гірко було йому почувати, 
що він, король, у всьому залежить од сейму і шляхти; і от,
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послухавшись Венеціанського посла Тьеполо, замислив він війну 
із Турпхею. Через цю війну, як би вона скінчилась гаразд за
для Польщи, він мав на думці приборкати панство. Сам він 
нічого не зміг би подіяти; тим-то, покликавши до себе козацьку 
старшину, став пбтай із нею радитись, а як надгороду за  бу
дучу підмогу козацьку, передав Барабашеві грамоту, де 
прописав, що реєстрових козаків збільшується аж до 20.000, 
вернув козакам усі колишні права їх, дав червону корогву із 
білим орлом і 6.000 талярів, щоб вготовились вони до тієї войни. 
Барабаш побачив у Варшаві, що ці заміри короля не до впо
доби панству, а добре знав, що у Польській державі шляхта 
верховодить і королем і усіма ділами; то як повернувся він до
дому, узяв та й сховав цю грамоту, не показуючи її козакам.

СЕЙМ У ВАРШАВІ.

Але Богдан, котрий знав про цю грамоту і добре бачив, які муки 
терплять його земляки од панської сваволі, задумав покористу
ватись тією грамотою, а для того він заклйкав до себе, на зі- 
мнього Миколи, на бенкет чи на хрестини, гостей, а між 
ними й Барабаша. Він добре його напоїв, а як той заснув, то 
зняв з мизинного його пальця перстінь, вийняв з кишені ключі, 
із-за пояса хустину, віддав їх свойому джурі і наказав йому 
зараз сідлати коня і, яко мога найшвидче, скакати до пані Ба- 
рабашихи у Черкаси та сказати їй, що Барабашеві, котрий в 
гостях у Хмельницького, на-щось знадобилися ті грамоти коро
лівські. Барабашиха, бачучи перстінь, хустку і ключі чолові- 
кови, повірила і віддала ті листи, що були заховані під муром 
біля воріт у шкатулі. Роздобувши листи, Хмельницький був дуже
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вдоволений тим, але Барабаш  став за  це ворогувати з ним і 
кинувся до Чигиринського старости Конецпольського, щоб він  
яким-небудь побитом приборкав Хмельницького, як чоловіка 
небезпечного. Н а той час саме скоїлась сварка у Хмельницького 
з  підстаростою Чаплинським з-за якоїсь Ляхівки, що узяв до 
себе Хмельницький і жив з нею, як із жінкою, після смерті 
своєї жінки Ганни. Чаплинський, з  дозволу Конецпольського, 
напав на хутір Хмельницького Суботів,— а його не було тоді 
вдома,— забрав хутір собі, узяв ту Ляшку і повінчався з нею, 
а найменшого сина Хмельницького, хлопця 10 год, за  якісь 
незвичайні слова, що він йому проказав, звелів так бити р із
ками, що хлопець на другий день помер. Повернувшись до
дому, Хмельницький зараз кинувся до Конецпольського і став 
жалітись йому, а той одказав йому, що ця річ йому не нале
жить і спровадив Хмельницького, щоб він позивався із Чаплинсь
ким у суді. Але ж хіба можна було у ті часи козакові знайти 
правду у суді проти шляхтича! Судці пораяли йому жалітись 
королеві. Тоді Хмельницький, бачучи, що з суду того нічого не 
вийде, викликав Чаплинського на поєдинок, сам-на-сам, але 
цей сам не пішов, а узяв із собою трьох збройних людей і з  
ними напав на Хмельницького. Хмельницький вихопив шаблю 
із пихви і гукнув: „Маю шаблю у руці,— ще не вмерла ко
зацькая мати!" Кинувся на ворогів і попрогонив їх, але за ці 
слова Хмельницького вхопили і закинули у тюрму. Та там він про
сидів не довго, бо Ляшка та, що зробилась жінкою Чаплинсь
кого, умовила свого чоловіка, щоб він визволив Хмельницького.

Н а весні 1647 року Хмельницький подався у Варш аву до 
вищого суду позиватись за  свій хутір, та й там нічого не до
моглося. Тоді він обернувся до короля Володислава, котрий 
добре його знав з давніх часів. Король приязно стрів Богдана 
і, як він росказав йому про свою кривду і про те бідування, 
яке терпить народ, Володислав одказав: „Здається, час би б 
усім вам згадати, що ви— вояки, маєте шаблі. Хто ж вам не дає 
постояти за  себе? А  я усе буду вашим добродієм". Ц і слова 
Короля були рішучі за-для Хмельницького. А  як він вертався 
з Варш ави до-дому, то по дорозі скрізь бачив, що Ляхи пани, 
а з ними Жиди-орандарі, дуже тиснуть народ; бачив, що однієї 
искри було б доволі, щоб знялася страшенна пожежа. Народ  
терпів і мовчав, бо не бачив собі ні звідкіль допомоги. Як він 
приїхав до-дому, то зібрав потайну раду у густому гаю. Тут 
Хмельницький росказав козакам, щб він бачив, їхавши по Україні, і 
показав їм грамоту короля, котру одняв од Барабагаа. Громаду 
так це зворушило, що усі кинулися до табель і зараз готові 
були розпочати велике діло боротьби за волю, за  рідний край. 
Але Хмельницький спинив їх і вговорив до якого часу не пока
зувати Полякам, що щось вони замишляють, а сам тим часом
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хотів залучити на поміч Запорожців і Татар. Т а Поляки якось 
довідались, що він задумав щось непевне, і польський гетьман 
Потоцький схопив його і вкинув у тюрму. Він навіть хотів 
повісити його, та, на щастя, полковник реєстрових козаків 
Кречовський, що під доглядом його був Богдан, був чи не одної 
думки із ним, бо дав йому утікти з тюрми. Хмельницький 
утік на Запорожжя із сином своїм Тимошем і прибув туди 
у грудні (декабрі) 1647 року. Н а Запорожжі його добре в і
тали і усі радо відгукнулись на його думку визволити з-під 
лядського ярма усю Україну. Хмельницький перезімував у Січі, 
а по весні із сином і де-котрими з старшин Запорожських 
поїхав у Бахчисарай до Кримського хана. Тим часом Запо
рожці розсипались, переодягнені старцями та кобзарями, скрізь 
по Україні та закликали людей до повстання. Народ завору
шився і сунув на Запорожжя, куди вже повернувся і Хмель
ницький. Хан йому дав помочи, звелівши Перекопському мурзі 
(генералові) Тугай-Бею із ордою своєю йти на поміч козакам; 
а за-для безпешности Хан зоставив у себе, як заручника, сина 
Хмельницького Тимоша. Сюди, у Січ кошовий зібрав велику 
силу Запорожців—і кінних, і пішних, і голоту, що жила по 
запорожських хуторах, не маючи навіть у-віщо зодягтися (зва
лася вона „лугарями"). Тут на раді, усі в один голос козаки 
обрали Хмельницького Гетьманом, і кошовий передав йому ко
рогву, золоту булаву і срібну військову печать.

БОЙОВИЩ Е НА Ж ОВТИХ ВО Д А Х  ТА П ІД  КОРСУНЕМ.

До табору Хмельницького усе прибувало народу з усієї 
України, На Україні теж ставало неспокійно. Заворушились 
і Поляки, почувши лихо, і задумали вгамувати те повстання, 
як колись за часів Наливайка та Остряниці. Але Хмельниць
кий часу не гаяв і 22-го квітня (апріля), з усим військом своїм і 
Татарами, рушив з Січи і, дійшовши до Кодака, узяв його і зруй- 
новав, щоб не мати по-зад себе тієї ворожої і дуже міцної крі- 
пости. Поляки із військом стояли у Черкасах і Корсуні. Поль
ський гетьман коронний Микола Потоцький вирядив проти 
козаків свого сина Степана; у поміч йому дав ще й польного 
гетьмана Калиновського з військом; реєстровим козакам, під 
проводом Барабаш а та полковника Кречовського,— того самого, 
що колись дав Хмельницькому утікти на Запорожжя,— Потоць
кий звелів плисти байдаками у-низ Дніпром і на байдаки ті 
посадовив ще найняте німецьке військо; сам же рушив сухо
долом по-над Дніпром. Як це військо рушило, Хмельницький 
із своїм вже отаборився на річці Жовті Води, що вливається 
у Інгулець (річка ця тепер зветься Жовта, і тече у Верхнє-
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дніпровському повіті в Катеринославщині); між нею і бал
кою Очеретяною був тоді густий ліс, що звався Чорний. Тут 
Хмельницький обгородив свій табор, посковувавши вози, а 
Татари отаборились трохи дальш. 3-го травня (мая) 1648 року 
по Дніпру припливли реєстрові козаки і вийшли на беріг у 
Камяному Затоні; на першому байдаку був Кречовський. Тут 
їх уже дожидався Хмельницький, що приїхав сюди з табору 
свого, і став казати реєстровим, щоб вони не йшли на своїх, 
а краще б допомогли вирятувати Україну з тяжкої ляд
ської неволі. Із  радістью перейшли реєстрові на його бік, за
раз таки кинулись на Німців, що пливли з  ними на байда-

НАСКОК КОЗАКІВ.

ках, і усіх їх повбивали; Барабаш а козак Джеджалій проколов 
списом і укинув у Дніпро. Усі реєстрові пристали до Хмель
ницького. Він посадив їх на татарські коні і, покинувши бай
даки, помчав із ними до свого табору. 4-го травня (мая) вони 
були вже на Жовтих Водах і поєднались із військом Хмель
ницького. Хмельницький зараз зібрав усе своє військо, вийшов з  
табору і кинувся на Поляків. А перед тим він виправив у ліс 
піших козаків і звелів їм покопати там ями, нарубати і понаки
дати дерева і дожидати слушного часу, а до Тугай-Бея послав 
сказати, щоб він обскочив Поляків і напав на них іззаду. Як  
зійшовся Хмельницький з Поляками, то не видержали вони того
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наскоку, стали поступатися до лісу. Коли оглянуться, а по-зад 
них ізнялася курява: то Татари наскочили на них і почали 
„крутити веремія", як казали про їх звичай накидати на ворогів 
аркани, стріляти з сагайдаків, нівечити ворожі коні, галасати 
з усієї сили, топтати людей своїми кіньми і таке инше. Похо
пилися Поляки сховатись у ліс, і як-раз наскочили у Княжих 
Байраках на ті ями, що покопали козаки. Вони падали у ті 
ями, люде й коні ламали собі ноги, а Хмельницький сунув з  
своїм військом, як хмара, і кришив Поляків не зупиняючись. 
Потоцького, постреляного і підбитого, узяли в неволю, і на 
другий день він і помер, а Ш емберга, Сапігу і Чарнецького 
одпровадили, як бранців, у Чигирин. «Оце вам, панове,—казали 
козаки,— за  те, що не схотіли з козаками у злагоді жити: кра
щі вам були Жиди-збойці, ніж Запорожці-молодці!»

Багато набрали усякого добра козаки й Татари у польському 
таборі, гармати і клейноди теж досталися козакам. Але Хмель
ницький не упився тією славною перемогою,— він добре знав, 
що ще є велика сила польського війська і що коронний гетьман 
Потоцький не подарує йому того. І от він три дні дав козакам 
спочити після бою, а тим часом прилаштував свої вози і  на 
них постановив ті гармати, що узяв з байдаків реєстрових 
козаків; до гармат тих пристановив осібних, найкращих гар- 
матіїв з  Запорожців і, таким чином, за  тих три дні впорядкував 
своє військо. Усього війська із Татарами було в його 16.000, 
і з ним рушив він на Корсунь. Але бачив він добре, що вій
ська в його надто небагато, а  через те він знов на хитрощі 
взявся. Кривоносові, або Перебийносові, як його взивали, із 6.000 
козаків та Тугай-Бееві він звелів зайти по-заду Поляків у гу
стий ліс і в ньому поперекопувати усі стежки, понакидати па
ліччя, покопати рівчаки, а в самій гущавині постановити гармати 
і так дожидати Поляків. Разом з  тим вислав він Микиту Гала
гана, з  невеликою купою козаків, щоб він заманив Поляків у 
той ліс. Побачили вони Галагана, зараз перехопили його і 
почали випитувати, де й скільки війська у Хмельницького. Га
лаган набрехав їм чимало. Налякалися Поляки тієї брехні і  
стали одступати до Богуслава, а Галаган узявся показати їм 
шлях, та, замість того, повів у той ліс, де засів Кривоніс. Н е
сподівано іззаду наскочив Хмельницький. Поляки, перелякані, 
кинулися тікати у ліс і як-раз ускочили у болото, що було 
там. Вози й коні позагрузали у болоті. Стали . вони обходити 
болото, і попали у глибокий яр, а там їх стрів Кривоніс із гарма
тами. Велика метушня зробилася у польському війську,— переля
кані тікали вони світ-за-очі. Вози, гармати, коні, люде, котрі не 
застряли у болоті, покотилися у яр, позастрявали у рівчаках, 
що покопали Кривоносови козаки, та у нарубаному дереві. 
Хмельницький, бачучи таке, вскочив у саму середину ворогів
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і у-пень розбив Поляків. Без числа повбивали їх, багато узя
то у полон, а з ними й гетьманів польських Миколу Потоць- 
кого та Мартина Калиновського і ще 80 значних. Вели
ка здобич досталася козакам: гроші, гармати, корогви, клей- 
ноди і усякого добра чимало. Хмельницький зараз одпрова- 
див послів у Січ, щоб сповістили про побіду; ними ж послав і 
подарунки: 4 корогви, 2 булави, 2 бунчуки, 6 казанів, 6 гар
мат, 1000 талярів на військо і 3 0 0 —на Січову церкву, і про
хав, щоб і надалі Запорожці помагали йому. Потоцького, Ка- 
линовського і 800 бранців Поляків подарував він Татарам, 
котрі погнали їх у Крим, сподіваючись великого за  них ви
купу. Багато добра досталося і козакам. У  Корсуні Хмельниць
кий одправив молебень і звідтіль рушив з  у сим військом до 
Білої Церкви,

Тепер Хмельницькому легче було: Польща осталася і без 
гетьманів, і без війська. Хмельницький без клопоту дійшов до 
Білої Церкви. З  Білої Церкви розіслав Хмельницький по всій 
Україні універсали до Українського люду і підписався на них вже 
так: „Гетьман війська Запорожського і усієї України по обидва 
боки Д ніпра". Закликав він усіх, хто вміє зброю в руках держати, 
щоб збірались оружно на добрих конях до Білої Церкви. В  тому 
універсалі він закликає увесь народ до повстання і усім обіцяє ко
зацьке званіе, тоб-то волю, котру мали козаки. І рознісся 
по Україні цей поклик, і відгукнулася на його уся Україна,—  
почалося повстання і на Волині, і на Поділлі, і в Червоній Русі, 
і стали звідусіль люде прибувати до Білої Церкви, під гетьманські 
корогви; везли із собою порох, кулі, зерно, борошно; йшли усі, 
бо вдома по селах вже дуже важко було сидіти: ніде не можна було 
знайти чоловікові, як що він не Поляк, a -ні захисту, a-ні правди; 
знущались з нього і пани, і підпанки, і Жиди,— знущались з  віри, 
з пан-отців, грабували церкви і манастирі православні. І  народ 
несчисленними юрбами потяг до Гетьмана, бо сподівався з ним 
здобути собі і дітям своїм волю та полегкість від тяжких мук, 
знайти у нього правду, котрої ніде не видно було. Народ той, що 
зійшовся звідусіль до Хмельницького, він поділив на купи (на 
полки) і припоручив їх ватажкам з своїх козаків; купи ці звалися 
загонами, і розсипалися ті загони козацькі з  Білої Церкви скрізь 
по Україні. Загони ті були чималі: у Кривоноса було тисяч 20 
або 30, а в инших по 1— 2 тисячі. До них приставало поспіль
ство, простий народ. Заворушилися люде по всій Україні. У  
Галичині теж повстало замучене поспільство і різало Жидів, 
шляхту і ксьондзів. Але там скоро загасили ту пожежу, бо 
у Галичині стояло багато війська польського і не було путящого 
ватажка. Н а Поділлі орудував Ганджа та Морозенко; коло 
Київа та Чернигова—Лисенко-Вовгура та Харченко-Гайчура; 
яоло Переяслава і на лівім березі Д ніпра—Максим Кривоніс, або
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Переб ийніс, як його взивали. Не шанували козаки нікого і нічого. 
Довго терпіли вони муки, а тепер вони вилилися у кріваве море 
і затопили усю Україну, від Припеті до Дністра. Цілими табу
нами тікали Поляки і Жиди у Польщу, бо нікого не милува
ли повстанці: хоч дитина, дівка або жінка— уеіх без жалю різа
ли. добро їх грабували, доми, кляштори і костьоли польські пали
ли. У  одному костьолі над престолом повісили разом ксьондза,
Ж и д а..................  і над ними н а п и с а л и :,. . ........................................
віра однака". Найбільш лютував Кривоніс, вирізавши усіх панів, 
Поляків і Жидів у Полтавщині на лівім боці Дніпра.

Уся Україна тоді повстала. Сам Хмельницький, мабуть, не 
сподівався, щоб так йому пощастило. Про його ходила пого
лоска, що він хоче збудовати нову, Українську державу, що 
він йменуе себе Великим Князем. Але сам він ще не сягав 
думками так далеко. Він навіть не думав тоді одірвати Україну 
від Польщи.

Причин, через що сталося те велике народне повстання 
1648 року, було кілька: козаки-виписчики були невдоволені, що 
їх хотіли повернути у „підданих"; невдоволені були реєстрові за  
те, що в їх однято право обірати собі старшину козацьку і наста
новлено їм начальників з  шляхти: селяне піддані обурені були 
проти панів і орандарів Жидів; багато ще важили утиски, що 
терпіли православні за  свою віру; унія, котру накидали людям, 
та таке инше. Розглянувши причини тієї революції, можна за 
примітити, що вони були: р е л і г і й н і , — бо народ хотів одстояти 
свою віру, котра зазнавала тяжких утисків: н а ц і о н а л ь н і , — бо 
народності Українській була велика небезпека од Поляків; 
п о л і т и ч н і , — бо народ наш не хотів помиритися з тим ладом 
державним, що запанував був у Польщі; нарешті, с о ц і а л ь н о -  
е к о н о м и ч н і — бо дуже вже тяжко гнітило народ шляхетсько- 
жидівське господарство, дуже тяжко давалася в знаки народня 
неволя та те, що землі людські підгарбали під себе пани.

Люде неоднакового стану (сословія) не однаково дивилися 
на те повстання. Люде заможніші —духовні, учені—хотіли 
забезпечити права віри і народности, але мало думали про долю 
„хлопів", мужиків, бо багаті та вчені люде не уявляли собі такого 
ладу, щоб не було панів і підданих; козацтво думало поши
рити і забезпечити свої права, як лицарського стану; поспіль
ство хотіло прогнати панів, захопити землі і вільно ними кори
стуватись.

Богдан Хмельницький, ставши на чолі народнього повстання, 
мало розумів, чого саме треба і чого од нього сподівається на
род, хлопи, і всі бажання та надії Богданови на перший час 
були не більші, як тільки щоб поширити число і права реєстрових 
та забезпечити права благочестивої віри. Мабуть, іще було в 
його на думці— обмежити сваволю панів, зміцнивши владу коро



—  180 —

лівську: „не так король, як королевенята"— мовляв Хмельницький. 
Але дальше цього він не йшов. Та вернемося знову до подій 
тогочасних.

Н а лівому боці Дніпра мало не усю теперішню Полтав
щину мав тоді один чоловік— князь Ярема Вишневецький. Син 
православного батька і небіж Петра Могили, він ще у 
польській школі зробився католиком і, як перевертень, став 
лютим ворогом і батьківської віри і свого народу. Він був 
дуже багатий, бо мав свої землі і палаци ще й у  Галичині, 
на Поділлі та Волині; свого власного війська у нього було 
більш як 8000. Князь цей, як почав Кривоніс вирізувати шляхту 
і Жидів у Полтавщині, зібрав свою челядь і теж потяг з  своїх 
лівобережних ґрунтів у свої Волинські маєтності. Тут, саме 
тоді як він переплив Дніпро, перейняв його своїми послами 
Хмельницький і умовляв згадати, що він Українець з пра
вославного роду та радив одчахнутись від ворогів— Поляків і 
пристати до своїх рідних братів та оступитися за  свою рідну 
Україну. Не схотів послухати Ярема послів і звелів посадити 
їх на гострі палі. Тоді й Хмельницький закипів помстою за  ту 
наругу і звелів Кривоносові йти на Волинь і поплюндрувати 
маєтності князя Яреми. Городи і села з радістью стрічали Криво
носа і приставали до його, мовляючи: „тепер у нас свій пан-Геть
ман Богдан. Не хочемо ми лядського духу, не хочемо узнавати 
Вишневецького за  пана!"— Так вигукували Немирівці, віддаючи 
свій город Кривоносовій ватазі. Як люта звірюка розпалився 
князь Ярема, почувши таку зневагу від міщан свого города, і  
накинувся на Немирів, щоб одняти його у повстанців. Довго 
бились козаки, але міщане не видержали і мислили, що коли 
скоряться, то матимуть собі милосердя од свого князя. Т а не по
милував він їх, як узяв город,—звелів карати Немирівців най- 
лютіщими муками: з  кого здирали з живого шкуру, кому очі 
виткали, кого роздирали на-двое, кого садовили на гострі 
палі, кого обливали гарячою смолою. „Дошкуляйте їх добре!"—  
гукав Ярема— „нехай чують, що вмірають!"

Тим часом Кривоніс опанував міцне, оборонне місто По
лонив, де поховалися від його Поляки та Жиди. Більш 10.000 
самих Жидів він вирізав, а  шляхти— без числа. Накинувся на 
його князь Вишневецький з своїм військом. Довго билися вони, 
довго ганяли один одного по Волині, перейшли і на Поділля, 
від Константинова до Бара. У  Барі тоді стояв Андрій По- 
тоцький, син гетьмана, із драгунами. Кривоніс розбив їх і по
бив до одного, а Потоцького узяв у полон і одпровадив до 
Хмельницького. У Барі зарізали 15.000 Жидів. Ватага Кри
вов осова дуже лютувала там. Різали без жалю,— з живих на
віть шкури здирали. Звідтіль Кривоніс подався до Каменця, 
але не подужав його взяти. Під Махнівкою розбив він військо



Вишневецького і трохи самого Ярему не спіймав на списа, та 
той якось вивернувся і утік.

За кілька тижнів після Корсунської битви Україну геть 
„вичищено". Разом з польською шляхтою зникла і українська 
православна: шляхтичі православні поховалися по манастирях, 
найбільш у Київо-Печерській лаврі. Київське, Чернигівське і 
Брацлавське воєводства та східня частина Подільського— опи
нилися в руках народа; в руках Поляків оставався один ли
шень Каменець-Подільський— не можна було підступитися до 
нього. З  осени помста перекинулась на Волинь— почали „ви
чищати" і тут.
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БИ ТВА  ПІД ПИЛЯВОЮ . ПОХОД ДО Л ЬВО ВА.

Тим часом поки загони козацькі орудойали на Україні і вигу
били на усім її просторі трохи не всіх Поляків та Жидів, сам Хмель
ницький стояв під Білою Церквою — дожидав з Варш ави од
повіді на свої листи. У  Польщі помер тоді король Володислав 
ІУ , прихильний до козаків, і державний уряд послав до 
Хмельницького своїх послів, щоб умовитись, а сам тим часом 
почав скликати шляхетне військо проти козаків. Найстаршим 
над послами ізнов був Адам Кисіль. Бачучи ж велику силу, 
що купилась коло Хмельницького, уряд Польський вислав по
сла і до Московського царя—прохав його помогти Польщі 
проти козаків. Лист цей перехопили козаки, і Хмельницький 
побачив тоді, що перемовами тими Поляки хочуть тільки про
гаяти час, поки надибають собі звідкіль-небудь помочи. Тоді 
Хмельницький покинув умовлятися із Поляками, подався з  
Білої Церкви і дійшов до р. Случи. Ш ляхетне військо стояло 
табором коло р. Пиляви, на Поділлі. Над ним було аж три на
чальники — „региментарі": князь Заславський, князь Конец- 
польський і князь Остророг. Усі ці князі були великі пани, але 
нікчемні вояки, і козаки сміялися з них, мовляючи: „зібралася 
перина, дитина та латина козаків воювати1'. Заславського про
звали периною за  те, що був дуже ніжний і тендітний; Ко- 
нецпольського—дитиною, бо був ще молодий (ледве 20 літ 
мав) і через те палкий, а Остророга латиною—за  його вченість. 
Під їх корогви зібралося коло 60.000 самої шляхти, а з ними 
без числа челяді і возів з  усяким панським добром. Пани ви
їхали на війну, як на який бенкет; попривозили з собою уся
кі напитки і наїдки, перини, подушки, дорогі килими, намети; 
повбіралися усі у шовки та оксамити, понавозили срібних та 
золотих кубків, чарок, таців, блюдів та тарілок, пишаючись 
один перед одним своїм багацтвом. Бенкетували і гуляли п а
ни наче в себе дома. „H a-що нам гармати,— вигукували пья-
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ні пани,—коли ми розженем усе це хлопство канчуками! Не 
помагай, Боже, ні нам, ні козакам, тільки дивися, як ми трощи
тимемо це бидло!“ Так вигукували вони, вихваляючись один 
перед другим. Сюди прийшов і Хмельницький із своїм війсь
ком і став у Пилявському замку. Він довго морочив Поляків 
усякими умовинами для того, щоб дождатися, поки надійде 
Кримський хан, до котрого він послав своїх послів. 20-го сер
пня (августа) почалися перші наскоки, перші герці, і у цей 
день щастило таки Полякам. 21-го у вівторок підійшла до 
Хмельницького допомога од хана,—усього 4.000 чоловіка з Караб- 
чеем-Мурзою,— привів її син Хмельницького Тиміш. У-досвіта, 
у середу, пустив Хмельницький у-перед татарський загін.

МІСЦЕ ПІД ПИЛЯВОЮ, ДЕ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РОЗБИВ ПОЛЯКІВ.

А  щоб Полякам здалося, що Татар прийшло багато, він 
звелів полкові Кривоноса вивернути кожухи і, гукнувши 
„Аллах! “ , ускочити в козацький табор. І  справді, це так 
налякало Поляків, що вони з переляку не знали, що 
й почати: усяк командував, робив по-свойому, ладу не було 
ніякого. Хмельницький, з своїми підручними Чорнотою, Криво
носом та иншими, розбив їх і багато потопив у річці тоді, як 
польські корогви натовпилися на греблю. Навмисне заманив 
їх сюди Чорнота. Бачивши таке лихо, Конецпольський пере- 
одягся у селянську одежу і втік, а за  ним і Заславський, до
ручивши гетьманування Вишневецькому. Як дозналися про теє у 
польському таборі, то на усе те величезне військо напав такий
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переляк, що вони, кинувши в таборі усе добро, повтікали; вранці у 
таборі польському лишилися тільки собаки. Як довідався про те 
Хмельницький, зараз взявся догонити їх із своїми козаками. 
Нагнали Поляків і багато порубали. Найбільш полягло їх 
під Константиновим, бо під їх натовпом завалився міст на 
р. Случі. Поляки тікали світ-за-очі; як каже літописець: „тільки 
б коня допавсь,— летів без очей, аби не зоставсь “ . Козакам у 
таборі досталося 120.000 возів із кіньми, 80 гармат і на 
10.000,000 злотих усякого добра. Корогви, вуздечки, щити і 
шоломи, срібний посуд, шаблі, соболі, кожухи, блакітні хустки 
персіянські, рукомийники, шаплики, у котрих купалися пани, 
варення, цукерки та усякі наїдки, пиво, мед, вина та налив
ки,—усе те досталося до рук козацьких. Чотирі дні бенкету
вали козаки.

Тим часом Поляки із своїми гетьманами утікли аж 
у Львів. Тут вони обрали собі гетьманом Ярему Вишне
венького, і він із військом подався у Варшаву, бо боявся, щоб 
Хмельницький не рушив туди. А  Хмельницький з-під Пиляви 
пішов у Константинів і узяв його без найменшого клопоту, а звід
тіль подався на Збараж. Із  Збаражу повтікали усі люде, то 
він узяв тут багато пороху і 50 гармат і поруйнував костьо
ли. Н а раді, що він зібрав, багато де-хто з старшини, з Чор
нотою на чолі, та прості козаки, казали іти далі на Варшаву 
і до останку зруйнувати Польщу, визволити Україну з-під 
лядської кормиги, зробити її самостійною. Але Хмельницький 
був тієї думки, що користуватись своєю удачею тр'ебане хапаючись, 
бо, мовляв, коли б у це діло не встряли сусідні держави? А  
надто його здержували од того українські шляхтичі, як от 
Немирич та Виговський. Послухавши їх, та й сам мало дбаючи 
про долю поспільства, котре одне тільки й допомогло йому по
дужати Поляків, він не зумів і не схотів покористуватись тією 
надзвичайно щасливою нагодою. За-для того ж, щоб повернути 
на щось ті великі сили, котрі були під його рукою, він по
слав своїх полковників з їх загонами на Волинь та Полісся кін
чати Ляхів та Жидів, і загони ті руйнували костьоли і замки 
у Дубні, Кременці, Острозі, Луцьку і инших містах. Сам же він 
подався у Галичину. 6-го жовтня (октября) обложив він навкру
ги Львів і почав стріляти з гармат. З такими потугами, які 
були у Хмельницького, йому легко було опанувати містом, та 
він не хотів руйнувати багатий у ті часи Львів і послав із  
сурмачем лист, щоб Львовяне віддали усіх Жидів, котрі захо
валися у місті. У  Львові після Пилявського бойовища зібра
лося багато Поляків. Вони не пристали на те, що писав у 
листі Хмельницький, і наважились оборонятись, але православні 
Львовяне узброїлись киями (за це їх прозвали ,,кияками“ ), вдер
лися у замок, що стояв на північній стороні міста на Лисій
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горі,— збудовано його ще за  князя Льва Даниловича,—і вирі
зали усіх до одного, хто сховався там. „ Страшний був,—  
каже сучасник, — той замок: стіни, котрі поросли мохом, 
залиті були кровію, а у вежах повно трупу“ . А козаки усе 
більш і більш стискали місто. Бомбою з гармати запалено жи
дівську синагогу; пожежа розкинулась геть по місту. Тоді 
вже виставили Львовяне білу корогву і згодилися піддатися: 
послали послів до Хмельницького, котрий узяв з города 
200.000 червінців викупу, і 24-го жовтня одступився до 
Замостя. По дорозі скрізь вітали його православні, взиваю
чи „визволителем” , а міста, що були заселені католиками, Жи
дами та уніятами, козаки усі геть попалили і жителів повирі
зували.

У  Замості стояв Вишневенький із 10.000 війська, та ще 
постоянного війська було там із 1.000 чоловіка. Наближаючись 
до міста, Хмельницький вирядив передову ватагу із Небабою, 
але Поляки не схотіли з ним балакати. Тоді 5-го листопада (но
ября) він сам обложив Замостя своїм військом і прогаяв на 
облогу аж три тижні,—доти, поки не узяв викупу 20.000 зло
тих. Чого Хмельницький, маючи 200-тисячне військо, облягає 
зовсім непотрібну йому кріпость Замостя і гаїть там аж три 
тижні, не можна того зрозуміти.

О БІРА Ю ТЬ КОРОЛЯ. ХМ ЕЛЬНИЦЬКИЙ У КИІВІ.

Саме тоді як таке робилося на Україні, у Варш аві зібрався 
сейм, щоб обрати короля. У  Володислава IY  дітей не було, і 
королем мусів стати один з його братів. Н а сеймі одні дер
жали руку за  старшого брата Володислава—Карла, инші—за  
Семигородського князя Ракочія, але Хмельницький послав на 
сейм своїх послів і наказав їм виявити, що козаки бажають 
за  короля Яна-Казімира. То був такий тяжкий час, що сеймові 
було не до суперечок,— боялися, щоб ще гірше не розлютувати 
козаків, то через те 17-го листопада (ноября) був обраний 
Ян-Казімир.

Тільки його обрали, як він послав до Хмельницького 
свого посла і вмовляв його не плюндровати по-ворожому поль
ського краю та од ступити собі на Україну.

Задоволений тим, що на сеймі сталося так, як він бажав, 
Хмельницький 24-го листопада зняв облогу і одступив від 
Замостя. Усі були здивовані і не розуміли, що це і для 
чого робить Гетьман. Це можна пояснити хіба тим, що 
Хмельницький не мав ніякої політичної освіти. Коли вихо
дило щось так, як він хотів, то далі він не знав вже, що 
йому робити. Це завжди так буває тоді, коли культура народня
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стоїть низько, коли народ не готовий ще до політичного життя. 
Народ не розумів ще, що він може зробити своїми силами. 
Коли він ішов проти Поляків, то він тямив одне: що це його 
гнобителі, що йому тяжко живеться під їх кормигою, і треба 
цього лиха спекатися. Але, позбуваючись лихого, поганого, тре
ба наперед знати, що на його місце поставити. А  народ Укра
їнський в той час, скинувши з себе невільницькі пута, як-раз 
не знав, що йому робити далі. Старшина козацька бажала знищити 
польську шляхту, але собі стати на її місце: вона не може уя
вити собі, як то може 
бути, щоб усі м а
ли рівні права. Ця 
партія людей на
хилялася до того, 
щоб скласти федера
цію (спілку) з  Поль- 
щою.

Друга партія бу
ла —  увесь простий 
народ. Вона не хоче, 
щоб було так, як у 
Польській державі, 
але чого саме хоче 
вон а—не вміє вика
зати.

Нарешті, був ще 
й третій напрямок, 
котрого часом держав
ся Хмельницький. Це 
був напрямок, щоб 
скласти федерацію 
(спілку) з иншими су
сідніми державами.
Н а південно - захід
ній границі Укра
їни була ціла низка 
невеличких держав
не зовсім незалежних, котрі хотіли скласти таку федерацію: 
князівство Седмиградське (Трансильванія), Волощина, Молда
вія. В  Молдавії був тоді талановитий Господарь Василь Лу- 
пул, а в Седмиградії— Юрій Ракочі. Цей Ракочі, довідавшися, що 
Хмельницький перемагає Ляхів, прислав до нього посольство і при- 
соглашав його приставати до федерації Хмельницькому подо
балася ця думка, але він гадав, що це справа дуже тяжка: 
для цього треба було оддатися під опіку Турецького султана, 
але на це ніколи не пристав би народ. Так хитався Хмельни

КОРОЛЬ ПОЛЬСЬКИЙ ЯН-КА31МИР.
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цький, думаючи то про федерацію з Польщою, то про федера
цію з Седмиградіею та Руминіею (Молдавією і Волощиною). 
Але ні так, ні инак не сталося...

Тим часом Хмельницький знову повірив обіцянкам королівсь-

БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ У КИІВІ.

ким. Ласкаві універсали королівські зробили те, що Хмельницький 
став спиняти загони козацькі, щоб вони не руйнували польської 
шляхти, і умовляв поспільство вертатися до своїх панів, у котрих 
вони були до того. Але не вірив народ ласці панській, і на Литві
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ватажки не переставали різатися з панством,—Гаркуша і Криво- 
шапка орудовали там і не вважали на гетьманські універсали.

У перших днях січня (января) 1649 року прибув Хмель
ницький із військом і старшиною у Київ. Його зрадістью стрічали 
Кияне, називаючи його новим Мойсеем, дзвонили в усі дзвони, 
палили з гармат. Проїхавши крізь Золоті ворота, він 
серед старшини наблизився до собору св. Софії. Там його віта
ли митрополит і духовенство, а студенти Академії і школярі 
співали йому латинські та українські вірші. Тоді ж був у Киї- 
ві брусалимський патріарх Паісій. Він вітав Хмельницького від 
усього православного миру, як оборонця віри, і вмовляв та благо-

ЧУЖОЗЕМНІ ПОСЛИ У ХМЕЛЬНИЦЬКОГО В ЧИГИРИНІ.

словляв його не покладати рук і не кидати боротьби з нена
висним панством (католицтвом) та уніяцтвом. Н а той час і 
сусідві держави, бачучи, яку силу має Україна, стали засилати 
до Гетьмана своїх послів. Турецький султан Ібрагим, Кримський 
хан Іслам-Гірей, Угорський князь Юрій Ракочі, Молдавський 
Господарь Василь Лупул, Московський царь Олексій Михайло
вич,—усі вони, через своїх послів, запобігали його ласки і шукали 
його помочи проти Польщи. Тепер Хмельницький став иначими 
очима дивитися на діло,—тепер він неначе вперше зрозумів, 
що він не хлоп— повстанець, а „Гетьман з ласки Божої та по 
волі народа". Досі він мав перед очима тільки справу козацьку,—
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тепер зрозумів, що це дрібниця: треба брати ширше, треба ду
мати про те, як би од Польщи визволити увесь Український народ, 
щоб він міг жити вільний і сам собою правити, під обезпекою ко
зацького війська. „Д оказав я, чого не думав,— тепер докажу, що 
надумав*,— казав Хмельницький:— вибью з лядської неволі увесь 
наш народ Руський (себ-то Український). Поможе міні увесь про
стий народ аж по Люблин, по Краків. Я  його не одступлюся, бо 
то права рука наша“ . Та, на лихо, маріючи навіть про те, щоб зов
сім Україну од польських панів визволити і зробити з неї само
стійну, осібну державу, він не міг ніяк позбутися великого почиту
вання до Польського короля: ніяк не міг він позбутися тієї думки, 
що король—Богом даний державець України, а він— залежний од 
нього підданець. Ця звичка— залежати од якого-будь державця—  
на-віки втопила Україну, і, як видно буде далі, вкинула її у таку 
безодню лиха, що з неї вона ніколи не могла визволитись.

У  місяці лютому (февралі) приїхали посли від короля Яна 
із дарунками і привезли Гетьманові клейноди. Хмельницький 
вийшов до послів із булавою; по-перед його несли бунчуки і корогву. 
Це він робив для того, щоб Поляки бачили, що він і без їх ласки, 
з волі свого народу, давно вже Гетьман, і їх клейнодів не дуже 
потребує. Полковник Джеджалій не втерпів і сказав послам: 
„маєте свою Польщу, а України не займайте: нехай зостається 
нам, козакам!" Коли польський комісар спитав, скільки мати
муть тепер козаки війська, Хмельницький одказав: „на-віщо 
вам? Скільки схочу, стільки й буде“ . Взагалі, польські посли по
чували себе ніяково, бо Хмельницький бачив, як до нього 
ставляться сусідні державці, добре знав лукавство панів і 
що він має силу, а через те поводився із послами незалежно. 
Старшина і козаки по-всяк-час виявляли до них свою ненависть 
і докоряли Поляким тими муками, що терпів од них Український 
народ. На обіді у польського комісара Адама Кисіля Гетьман, 
між иншим, промовив: „виверну вас усіх, Ляхів, до-гори ногами і 
потопчу так, що будете під моїми ногами, а напослідок вас цареві 
Турецькому в неволю оддам“ ! А потім далі: „король собі королем 
будь, аби вільний був від дуків і шляхти. Як согрішить князь— 
вріж йому голову, согрішить козак—і йому таке саме зро
би. Ото буде правда! Король не хоче бути вільним королем. 
А я хоч і малий чоловік, але міні так Бог дав, що я тепер єдино
владний самодержець Український. На Татар та Турків шаблі не 
підійму— буде з мене й України, Поділля, Волині по Холм, по 
Львів і Галич! “ Довгий час прогаяли польські комісари у Перея
славі, силкуючись дійти з Гетьманом до якихось умовин, та 
ні до чого, як треба, не договорилися,— крім того, що до Зе
лених Свят ні козаки, ні Поляки не повинні воюватися. З  тим і 
поїхали польські посли. Обидві сторони бачили, що без війни 
діло не обійдеться, і почали до неї наготовлюватись.



—  189 —

ОБЛОГА ЗБАРАЖ А. БОЙОВИЩ Е П ІД  ЗБОРОВОМ. ЗБ0-
РО ВСЬКА ЗГОДА.

Хмельницький, як вернувся до-дому, почав з того, що упо
рядкував військові справи: поділив усю землю Українську на полки 
під орудою полковників, котрих обірали на радах. Полки ті 
обіймали Червону Русь, Київщину, Поділля, Волинь, Чер- 
нигівщину, Полтавщину по Запорожські землі і Молдав- 
щину на півдні. Полк обнімав усю просторонь землі,—немов 
би губернія,— із городами, містечками і селами. Кожний полк 
мав свою полкову старшину, котра сиділа у головному місті 
полка, і був поділений на сотні, як тепер повіти (уїзди), із 
виборними сотниками на чолі. Сотні поділялися на курін. Пол
ків було не однакове число. До Хмельницького було їх 6, ча
сом 7 або 8. Після Хмельницького полків стало далеко більш: за 
часів повстання було од 20 до ЗО, але де-які з них зникали, потім 
складалися в инших місцях. Нарешті, після Зборовської умови вста
новлено було 20 полків: по 10 на кожному боці Дніпра.

Найголовніщий уряд козацький був генеральна військова 
канцелярія. Там, разом з Гетьманом, були урядовці: о б о з н и й  
(начальник над артілеріею і лаштуванням таборів), о с а у л ,  
п и с а р ь  (державний секретарь), х о р у н ж и й .  Усі вони зва
лися г е н е р а л ь н і  або в і й с ь к о в і ,  в і й с ь к о в а  с т а р 
ш и н а .  В  кожному полку була своя канцелярія (полкове пра- 
вленіе) і полкові старшини: полкові обозні, осаули, писарі, 
судді, хорунжі. В  сотні, знов, була сотенна канцелярія і со
тенні старшини: сотник, писарь, хорунжий. Курінями порядку
вали курінні отамани. По городах були міські отамани. Усіх  
цих урядовців настановляла і скидала рада козацька, вільними 
голосами, а затвержували гетьмани. Такий порядок здавна вже 
заведений був в козацькому війську, але тепер, за  Хмельниць
кого, його прикладено до всього народу Українського. Тепер 
слово „козак" перестало значити тільки „військова людина", а 
перейшло на увесь люд, котрий повстав під рукою Хмель
ницького.

Н а правому боці Дніпра були такі полки та полковники 
(по спискові за 1650-й год):

Брацлавсысий, полковник Данило Еечай; полк був поділений на 21 сотень.
Уманський „ Йосип Глух »» 13 п
Кальницький (часом він 

зветься Винницький)
Іван  Хведоренко 18 п

Чигиринський Хведір Вешняк 18 п
Корсунський „ Лукьян Мозира п 19 »
Черкаський Ясько Боронченко п 19
Канівський „ Семен Савич п 15 п
Київський „ Антон Жданович п 17 »
Білоцерківський „ Михайло Громика п 17 п
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Пізніще тут були ще полки Подольський (або Могилевський) 
і Паволоцький, а Київський залічується до Лівобічних полків, 
бо тільки самий город був на правому боці Дніпра, а увесь 
'полк був на лівому.

НА ЛІВОМУ БОЦІ ПОЛКИ:

Переяславський, полковник 
Прилуцький „
Миргородський „
Полтавський „
Ніженський „
Чернигівський „
Бропивянський „
Лубенський „
Гадяцький „
Зіньковський „
Іркліївський „
ічанський „

Хведір Лобода; полк був поділений на 18 сотень.
Тиміш Носач Я 19 „
Матвій Гладкий п 16 „
Мартин Пушкаренко п 17 „
Прокіп Шумейко п 9 „
Мартин Небаба п 6 „
Хвилон Джеджалій п П „

— » 11 „
Бухало »

п
П *

п

—
5)
п

п
п

Столицею своєю обрав Гетьман Чигирин, і там наготовлявся 
тепер до війни з Поляками. Він знав, що султан Турецький 
дозволив ханові Кримському Іслам-Гірееві іти на Польщу вій
ною, щоб узяти данину, котрої Польща вже кілька год не 
платила йому, то тепер він і дожидався його. Виступивши з 
Чигирина із своїм військом, Хмельницький у червні (юні) по
єднався з ханом на Чорному шляху: разом вони рушили на 
захід, бо під Збаражем (тепер містечко в Галичині) зібралося 
польське військо. У Поляків, окрім польських, драгунських і гу
сарських панцирних корогов, були ще полки найнятих німець
ких рейтарів (кінних) і німецької та угорської піхоти, а при 
тому війську ще в-двое стільки було прислужників. Уся ця ар
мія поділена була на 5 дівізій, під орудою Фірлея, котрий ота
манував і над першою дівізіею; над иншими дівізіями отаману
вали: Лянцкоронський, Остророг, Ярема Вишневецький і Ко- 
нецпольський. Головний табор стояв під містечком Константи- 
новим, але на військовій раді постановлено було перейти до 
Збаража, бо то було захистнійше місце. Сюди вони перевели 
своє військо і окопалися. ЗО червня з ’явилися козаки і Татари 
коло окопів і розпочали свої герці. Це був козацький звичай 
тогочасний, що виходили або виїздили наперед одважні і гострі 
на язик молодці і глузуючи, дражнячи, дратуючи і насміхаючись, 
силкувалися тим викликати за окопи ворога на герць, щоб 
помірятися з ним силами сам-на-сам. Так минув перший 
день. Другого дня у неділю 1-го липня (юля) почалося справжнє 
бойовище. Козаки й Татари усе стискали облогу, і Поляки один 
за  одним кидали їм окопи свої та переходили близче до міста. 
Козаки тісніще обступали їх і за ніч насипали такі високі вали,
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що з них на вибір можна було вціляти у кого завгодно з-по
між ворогів. Міцно держалися Поляки за  своїми окопами,— а 
то через те, що у них був Вишневецький: він вдержував їх і 
умовляв не тікати і не кидати міста, та ще до того й облога 
була така густа, що навіть і продертися нікуди було. Вже не 
стало й харчів, почали вже й падло їсти, а тут ще й вода у річці 
засмерділася, бо у ній гнили убиті люде і коні; туди сті
кала із дощовою водою і усяка нечисть з-під такого несчислен- 
ного натовпу людей, коней і худоби. Поляки вже кілька раз 
починали прохати милосердя у Хмельницького, але він зага
дував їм такі тяжкі умовини, як віддати йому Вишневецького і

ЗАПОРОЖСЬКИЙ ГЕРЦЬ.

Конецпольського, Лянцкоронського, Остророга та ще й Ча- 
плинського, свого лютого ворога, а тоді нехай усе військо 
виходить і складає свою зброю йому до ніг. Не при
ставали Поляки на такі тяжкі і срамотні умовини, і знов 
мусіли братись до зброї. Вже вони й до Хана посилали і умо
вляли, щоб він одчахнувся од козаків, та нічого не помагало. 
Якось пощастило Полякам вирядити посла Стемпковського, кот
рий переодягся у мужицьку одежу, продерся через ворожий 
стан і подався до Короля із звісткою про те, яка біда війську 
у Збаражі. Король саме тоді збірав посполите рушення на ко
заків— покликав усю шляхту на війну —  і був у Львові. 
Рушення збіралося мляво, і 31 липня (юля) коло Короля на-
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збіралося тілько 13.000 війська. З  ним він і прибув в той 
день до Тарнополя. Там його стрів Стемпковський і росказав 
усе, що діялось під Збаражем. Король зараз поспішив рушити, 
щоб визволити замкнене у Збаражі військо, але пішов не про
сто на Збараж, а звернув на Зборов. Хмельницький по-всяк- 
час мав певні звістки про те, що робиться у ворогів, і покинувши 
частину свого війська під Збаражем, з  рештою подався під Збо
ров, і там дожидав Поляків. Літо того року було дуже дощо
ве; багнюка по дорогах стояла велика, річки порозливалися, і 
трудний був за-для Поляків той поход. Як на те, ще й тумани 
постоянні не давали ніяк польським роз’їздам завчасу поба
чити козаків,—вони були певні, що Хмельницький із військом 
був ще далеко, то не дуже й стереглися. А  Хмельницький 
був вже таки тут; він сам виліз на дерево і стежив власними 
очима, куди тілько вони не повернуться. 5-го серпня (августа) 
Поляки почали переходити по мостах через річку Стрипу. 
Ледве половина їх війська перейшла на другий бік і сіла спо
чити та пообідати, як у Зборові задзвонили в усі дзвони. По 
тому знаку, як з-під землі, виросли перед переляканими П о
ляками козаки, а з  ними й Татари, і почалася страшенна р іза
нина. 5.000 Поляків, самих панів, не кажучи про слуг, лягло 
тут трупом. Кров річками текла по рівчаках. Гармати, вози з 
усяким добром, багато зброї досталося до рук козаків. Ледве 
над вечір Король із половиною війська утік на той бік річки і 
отаборився там на ніч. По-між панами, що були коло його, 
був і Ян Собеський, будучий славетний король польський. П е
релякані сиділи купами Поляки, дожидаючи на ранок смерті, 
бо помочи нізвідкіль було сподіватися. А  тут ще, як на те, по
між військом пішла поголоска, що пани й Король хочуть по
кинути табор і тікати. Сталося це, мабуть, через те, що справді, 
ротмістер Белжецький і Гидзінський із своїми ватагами нишком 
вибралися з  табору і втікли. Я к почув Король, яка буча счинилася 
у переляканому таборі, зараз звелів подати йому коня і виїхав 
з непокритою головою, щоб усі могли бачити його по-між ла
вами його війська, вигукуючи: „ось я, король ваш. Не тікай
те, діти мої, не кидайте мене!" Сльози капали з очей 
Короля. Жовніри зраділи, побачивши його, і оживли. „Не 
втечемо!" гукали вони: „бо тепер ми певні, що Король не
покине нас!" Тим часом на раді начальників положили по
слати до Хана послів, щоб умовити його одступитись од 
козаків. Але як зійшло сонце 6-го серпня, Поляки по
бачили, що Хан не послухався їх, і Татари із козаками густими 
лавами оточили їх табор. Знов почалося люте бойовище. Вже 
козаки ускочили у табор. Тоді Король вигукнув: „Пробі, ря
туйте мене і вітчизну!" Польські корогви товпилися коло 
його. Козаки вже розвіяли королівську варту і вже от-от були б схо-
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пили Короля... Коли тут розлігся по полі могутній вигук Геть
мана козацького: „Згода!" Зупинилися козаки і одступили. По
трохи стихала й січа,—то Гетьмана узяв острах наложити руку 
на свого Короля, і він хотів зробити край бойовищу. Але трудно 
було одразу спинити розбурхане море—розлютоване військо, і 
тільки ніч угамувала переможців. 9-го серпня Поляки 
склали умову з Ханом, і він, вдоволений Поляками, став 
вмовляти Хмель
ницького, щоб 
той замирився з  
ними і не був 
дуже упертий.
Хмельницький 

пристав на те.
Ось на яких умо
вах уложено бу
ло так звану Збо- 
ровську згоду:

1) Король 
оставляє Запо- 
рожському війсь
ку усі його давні 
вольності, а  за 
для того він по
винен дати нові 
привілеї.

2) Границя 
України, почав
ши од Дніпра (од 
міста Димера по- 
уз Горностай- 
піль) повинна 
йти на Корости- 
шів, Паволоч,
П о г р е б и щ а ,  богдан Хмельницький по зборовській битві. 
Прилуки, Вин
ницю і Брацлав, а з  Брацлава до Ямполя по Дністру; на лі
вому боці Д ніпра—від Остра на Чернигів, Ніжин і Ромни до 
Дніпра і до Московської границі, то б то, козацька Україна була 
тільки з трьох воєводств: Київського, Чернигівського і Брац- 
лавського, а Волинь, Поділля і Галичина оставалися, як і раніш, 
під Польщею. Війська реєстрового на цій простороні має бути 
40.000. Посполиті, що живуть у королівських маєтках, повинні 
одбувати свої повинності, а ті, що по шляхетських маєтках, 
повинні слухатися своїх панів;

із



3) Чигирин з округою має бути при булаві Гетьмана, яко 
його столиця;

4) Усе, що діялося під час колотнечі, нехай забудеться 
на віки: нікому кари за те не повинно бути;

5) Король пробачає усім тим з шляхтичів, хто записався 
був у військо козацьке, і як що у кого з них одібрано за  те його 
родові чи коронні маєтки, то на сеймі має бути їм повернено;

6) Там, де житимуть козаки, коронне військо не повинно 
стояти постоєм;

7) Там, де пробуватимуть козацькі полки, Жиди не можуть 
мати a -ні власности (собственности), a -ні орендувати, a-ні навіть 
просто проживати;

8) Митрополит Київський має право засідати у Сенаті. Н а 
першому ж сеймі мусить бути постановлено, щоб скасувати 
унію, як у Короні (в землях, що під Польщою), так і у Ли
товському князівстві, і щоб про непорушність церков і маєтків, 
до них приписаних, зроблено було постанову так, як того ба
жає Київський митрополит і усе духовенство;

9) Н а усіх урядах у воєводстві Київському, Чернигівсь- 
кому і Брацлавському повинні бути тамошні пани Грецької віри 
(православні);

10) Єзуїти не мають права пробувати у Київі і там, де є 
українські школи. Школи, котрі заведено здавна, повинні оста
ватися цілі.

Після того, як підписано було ці умовини, військо розій
шлося; перестали облягати Збараж. Татари, вертаючись до-дому, 
ще грабували по дорозі і погнали у Крим великий— кілька де
сятків тисяч—ясир: набрали в неволю жінок, дівчат і молодиць.

Поки під Збаражем та Зборовим билися козаки із Поля
ками, у Литві козацькі отамани Кречовський. що колись ви
зволив Хмельницького, і Подобайло билися із литовським 
військом, котрим орудовав Радзивіл. Багато і там розлилося 
крови і польської і козацької, та Зборовська згода і там спи
нила той розлив крови.

Весело вітали свого Гетьмана визволителя, як він вертався 
із своїм побідним військом на Україну. У  містах та містечках, 
де він проходив, дзвонили в усі дзвони, духовенство стрічало 
його з корогвами, народ з хлібом-сіллю. Київ у-друге вітав його 
з великою шаною: складали на шанобу йому вірші, митрополит 
дякував йому за те, що він заступився за православну віру. З  
Київа він поїхав у свою столицю Чигирин і зажив там бучно. 
Чигиринський полк, набраний з найкращих козаків, став Геть
манською гвардією. Заведено було у Чигирині і монетний двір, 
де вже почали вибивати свою монету (гроші); з одного боку 
на грошах вибитий був меч, а з другого— імя Богдана. „ Недо
ставало тільки скипетра та корони, щоб бути справжнім мо
нархом!"— мовить тогочасний письменник
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БИ ТВА  ПІД БЕРЕСТЕЧКОМ . БІЛО Ц ЕРКІВСЬКА
ЗГОДА.

Умови Зборовської згоди виявили, як Хмельницький мало 
розумів потреби народні. Вертаючи козакам давні вольності і 
вірі своїй права та оборонивши Україну від Жидів і жовнірів, 
він мислив, що уже все зроблено для того, щоб забезпечене 
було мирне життя. Вийшовши з польської школи, він привчився 
дивитися на простий народ очима польської шляхти; він не 
розумів того, що тодішній устрій і лад у Польській державі 
був супротивний вдачі Українського люду;' він не зрозумів і 
не вважав на змагання народу до того, щоб бути зовсім са
мостійним,— через те він і забув про народ тоді, як укладав 
умовини з Польщою, і пхнув його знову у ярмо панів-дідичів. 
Народ, котрий допоміг йому у боротьбі, проливав свою кров і 
не жалів a-ні достатків, ні життя свого, аби тільки добути тієї 
волі, опинився знову у тому пеклі, що й раніш. Це була вели
чезна політична помилка Хмельницького, і через неї почалося 
в народі на Гетьмана ремство. Щ об як-небудь поправити діло, 
Хмельницький звелів приписувати до кожного козака по 3 або 
4 підпомішники,— виходило, що реєстрових було не 40.000, а 
тисяч із 200. Т а це мало помогло, бо більша частина народу 
Українського повинна була вернутися у кріпацтво.

Друга помилка Хмельницького була у тому, що він, знаючи 
польські звичаї та порядки, повірив умовам, підписаним хоча б на
віть і Королем. Уже підписуючи їх, Поляки й не думали їх  
додержувати. Це виявилося незабаром— на другий год вже, на 
першому ж сеймі. Київського митрополита Сильвестра Коссова 
не пустили у Сенат, бо тому противилися католицькі єпископи; 
так само викинули з умов і статтю про унію. Тим часом на 
Україну стали вертатися пани, а повернувшись, почали карати 
тих з своїх підданих, котрі пристали були до повстанців. Н а
род знов загомонів, знов забунтував; уперед почали Забужане 
і Подністряне; збіралися в куни і ватаги— прозивалися вони 
там „левенці"; такі ж ватаги збіралися і у Галичині— там їх  
взивали „опрішками". Далі повстали панські хлопи, з  котрих 
ото й складались ті ватаги, і вони обрали собі за  отамана пол
ковника Нечая; під орудою його почали знову мордувати та  
палити на Поділлі, Волині і в Галичині. Тоді Хмельницький, 
у початку березоля (марта), зібрав у Переяславі велику раду. 
Н а раді тій зроблено так, що під орудою козацької старшини 
опинилося військо у 300.000. Реєстрових козаків вписано було 
50.000, але кожний реєстровий козак вписувався у реестер з  
усією своею семьею; окрім того він мав одного кінного і одного

*
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пішого помішника, та ще й робітників,— усі вони вписувалися 
козаками. Н а раді тій було ще записано 20.000 козаків у за 
пас; отаманом над ними настановлено було сина гетьманового 
Тимоша. Але все ж більшість люду Українського зосталася, як 
і попереду, панськими кріпаками. З Переяслава Хмельницький 
прибув у Київ. Там зібралась сила народу— невдоволених на Геть
мана за  те, що він такі негарні умовини з Польщою склав, 
що знову мусіло вернутись старе лихо за-для народу. Вихо
дить, що даремне вони билися та проливали свою кров! Через 
усе те неминуче мусіла початися нова війна з Польщою.

Тим часом Хмельницький шукає усяких способів, щоб дати 
лад Україні. Цілий рік 1650-ий він клопочеться про те, щоб 
скласти федерацію з південно-славянських і неславянських на
родів під опікою Турецького султана. Як би до Седмиградії 
(Трансильванії) та Руминії (Молдавії і Волощини) прилучити ще 
Україну, то були б великі немов Ш тати придніпровсько-ду- 
найські, і Ш татам тим не треба було б великого війська, бо 
найголовніщий ворог усіх тих народів, Турки, не займав би їх. 
Але ж, щоб завести федерацію, треба великої освіти в народі; 
треба щоб народ розумів, через що такий лад найкращий. На 
Вкраїні це тяжко було тоді зробити. Сам Хмельницький ба
жав такої федерації, але не знав, що і як треба робити. Почав 
він заходити не з того боку; він надумав одружити свого сина 
Тимоша із дочкою Молдавського господаря Василя Лупула— 
Розандою. Лупул не дуже був охочий до того, бо й сам він 
не твердо сидів у Молдавії, та й спілка з Хмельницьким не 
дуже тішила його. Лупул почав вагатися та ухилятися. Тоді 
Хмельницький послав у Молдавію із Тимошем 16.000 козаків 
і 20.000 Татар. Ц і „свати", як прозвав їх Хмельницький, 
в-осени 1650-го року насунули у Волощину, попалили і поруйну
вали багато городів і запалили столицю Господаря— Ясси. Гос
подарь утік у буковий ліс і рад-не-рад— мусів одкупитись од 
Татар та згодитися на шлюб своєї доньки з Тимошем. Але тоді 
був не такий час, щоб піднимати весілля, то його одклали на
далі, бо вже у лютому (февралі) 1651-го року знову почалася 
війна: польський гетьман Калиновський вступив в Україну,— ніби 
за-для того, щоб народ слухався і поважав своїх панів. П о
чувши про те, Брацлавський полковник Нечай, з  дозволу 
Хмельницького, хотів одвернути той похід Поляків і напав на 
Калиновського; але під Брацлавом, у місті Красному, де стояв 
Нечай із військом, застигла їх масниця. Козаки почали гуляти, 
а  Калиновський вскочив у містечко у-ночі і напав на козаків 
сонних і на-підпитку. Та все ж зразу козаки були виперли їх 
за  городські мури і багато жовнірів порізали. Тоді Поляки з а 
палили місто і знову кинулися на козаків, розбили їх, а в бойо
вищу тому наложив головою порубаний Нечай. Калиновський
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з-під Красного подався на Винницю. Там його стрів Винниць
кий полковник Богун, котрого дуже любили козаки і народ. 
Богун хотів задержати на який час Поляків, поки до його 
прийде підмога од Хмельницького. 10-го березоля (марта) він 
вийшов на зустріч Полякам, і після першої потички, немов би 
то перелякавшись, козаки утікли у манастирь, що стояв по той 
бік р. Бугу. Н а льоду ще загодя були порубані ополонки, а 
щоб їх було незнати, по льоду було натрушено соломою. Поляки 
погналися за  козаками, вперлися на лід; лід завалився під ними, 
і там багато їх потопилося. Незабаром на поміч козакам при
йшов Уманський полковник Йосип Глух, і Поляки му сіли тікати, 
покинувши козакам свої вози і гармати.

У  Варш аві тим часом готувалися до війни. Н а сеймі по
становлено було не давати козакам вбиватися в силу, не до
зволяти, щоб число їх збільшувалося, як то зробив Хмельниць
кий, і надто— присилувати Український народ, щоб він корився 
польським панам, як і раніш. Н а сеймі тому постановлено скли
кати посполите рушення та ще визначено гроші, щоб найняти ні
мецьке військо. Таким побитом, під рукою Короля стало військо 
у 300.000, котре й рушило на Україну. У Хмельницького зі
бралося на той час ледве 200.000 із Татарами, що прислав 
йому на помогу Турецький султан. Те, що Хмельницький про
хав помочи татарської у Турецького султана, дуже не подоба
лося ханові Іслам-Гірееві, і він хоч і прийшов, з примусу сул
тана, помагати козакам, але, як побачимо, люто помстився за  
те. Вороги зійшлися коло містечка Берестечка на Волині на 
р. Стирі 19-го червня (іюня) 1651-го року. Надругий день поча
лася битва. Татари зробили перший наскок на Поляків, а  тоді, 
неначе злякавшись їх одсічі, кинулися тікати до свого табору. 
Побачивши таке, Хмельницький передав отаманування над 
військом полковникові Джеджалійові, а сам поскакав до Хана, 
щоб зупинити Татар. Але тут виявилося, що Татари зрадили; 
вони схопили Хмельницького і забрали його з собою в неволю. Тоді 
Джеджалій побачив, що йому не встояти проти такої, сили П о
ляків і почав помаленьку одступати. У-ночі козаки обгородили 
свій табор із трьох боків возами, посковувавши їх ланцюгами, 
і обкопалися валом; з  четвертого боку їх захищало болото. Н а  
другий день обступили Поляки аж з трьох боків 'козацький 
табор і почали стріляти з гармат. Козаки кілька разів виходили 
з табору і нападали на Поляків; багато їх лягло трупом у тих 
бойовищах, багато лягло й козаків. Три дні билися отак козаки, 
а на четвертий у-ночі, під проводом Богуна, вийшли із табора 
і кинулися на Поляків. Завзято билися козаки, та не сила була 
їх пробитись через велике військо польське, і почали вони пе
ремовлятися з Поляками, на яких умовинах зложити згоду. Т а  
Поляки, почуваючи свою силу, загадали їм такі умовини, що ко- 
9 0—110
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заки положили: краще усім головами накласти, ніж на те при
стати. Знов почалася крівава січа. Н а раді козаки обрали на
казним гетьманом Богупа, і от він задумав вивести козацьке 
військо з  того місця через болото, що захищало їх з четвертого 
боку, та через річку Пляшову. Не перестаючи нападати на П о
ляків, щоб одвести їм очі, він наказав частині війська за
гачувати болото та річку і робити на них три греблі з возів, 
лантухів, кожухів, свиток, наметів і з усякого збіжжя, що знай
шлося у таборі. Через ці греблі він у-ночі на Петра і Павла перевів 
більшу частину свого війська,— у таборі зосталися найбільше се
ляне, котрі ще не звикли до військового порядку. Тим часом 
Поляки, побачивши, що козаки перебіраються на той бік річки, 
усіма силами налягли на табор козацький. Селяне не видержали 
і сунули до гребель... Даремне Богун спиняв їх і гукав з того 
берега, щоб держалися порядку,— вони, як вівці, натовпом ки
нулись на ті хисткі греблі тисячами, давили, топили один од
ного, пхали у воду, штовхали,— аби втікти. Невелика купа ко
заків, коло трьох тисяч, збилася у таборі, щоб вдержувати люті 
наскоки Поляків, а як вже не сила була вдержатись, вони ки
нулися у річку, щоб краще втопитись, ніж достатись до рук 
ворогам. Чоловік триста допливло до маленького острівця і там 
ще цілий день одбивалися від Поляків, і всі до одного полягли 
там, хоч вороги, бачивши їх одвагу, обіцяли їх помилувати. 
Тим часом Богун пробивався між Поляками, а до Татар по
слав військового писаря Виговського, щоб викупити Хмель
ницького з неволі.

Так скінчилося те страшенне бойовище. Берестецьке поле 
укрилося трупом; хижі орли, як чорна хмара, літали над ним 
та видерали очі з трупів, бо вже мясом надто ситі були; вовки 
табунами збігалися справляти свій кровавий бенкет. Козаків в 
тій битві полягли більш ЗО тисяч. Поляки з-під Берестечка пішли 
на Україну, руйнуючи села; вішали на шибеницях людей або 
різали та катували, завдаючи їм усяких мук. Тоді народ почав 
сам запалювати села та млини і, зібравши свою мізерію, тікав 
на границі Московського царства, де тепер Харьківська та Во- 
роніжська губернії. Оце й був початок Слободської України. 
З ’явилися, окрім Чугуєва, що був збудований ще за  Остряниці, 
міста: Харьків, Суми, Лебедин, Ахтирка, Острогожск, Богучар 
та инші. Поляки скрізь по-перед себе надибували спустошену та 
спалену пожежею пустиню,— ніде було їм розжитись ні хар 
чами, ні притулку знайти, а тут ще напали на них пошестні 
хвороби. Через все те вони й повернули до-дому.

А  тим часом повернувся з татарської неволі Богдан. Зараз  
же, в початку серпня (августа), на урочищі Маслів Брід, на 
р, Росаві, зібралася так звана „чорна рада", тоб то рада не з 
самих козаків та старшини, а така, де більше було простого на-
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роду, селян. Такі ради збірались і по инших містах України, і 
усі вони винуватили Гетьмана за  те, що він би то умисне по
кинув військо під Берестечком та утік із Татарами. Але й тут 
знову Хмельницький з ’умів здобути ласку народню та при
хильність, і в кінці ради усі з радістью пішли за  своїм славетнім 
Гетьманом, хоч і не знали, куди він їх приведе. Хмельницький 
звелів козакам правобічних полків збіратися на річці Росаві на 
Масловому Броді, лівобічним—у Переяславі, а у Білій Церкві 
стати полкам: Білоцерківському, Брацлавському, Винницькому і 
Паволоцькому. А  поки це все діялося, Гетьман оженився на 
третій жінці, сестрі Корсунського полковника Золотаренка—  
Ганні. Другу свою жінку Олену (що був украв у його Ча- 
плинський) він дуже любив, але вона зрадила йому і злюбилася 
з його скарбівничим, котрий попався у крадіжці: викрав з  гетьман
ського скарбу боклагу з червінцями. Коли його допитували, він 
признався у тій крадіжці і ще у тому, що жив з гетьманшою. 
Про все те сповістив Гетьмана його син Тиміш, котрий нена
видів свою мачуху. Вражений у саме серце, Хмельницький 
звелів повісити їх обох. Дуже сумував після того Гетьман, і 
пригода ця, може й справді, як мислять, була одною з причин, 
через що Хмельницького розбито під Берестечком.

Як постягалися полки українські, куди їм було визначено, 
і як побачив Хмельницький, що їх було дуже не багато та що 
полковники і старшина вже не такі слухняні, як були колись; 
що власть його хиталася; що на Татар надії не було, а до 
того як почув він, що гетьман Литовський Радзивіл хоче спо
лучити військо своє з  військом коронного гетьмана Потоць- 
кого і разом напасти на Україну,— то через все те Хмельниць
кий залишив думку про війну та надумав краще уложити згоду. 
Згода ця сталася у Білій Церкві 17-го вересня (сентября) 1651 
року на таких важких для України умовинах:

1) Козаків мусіло бути не більше 20.000;
2) Щоб козаки ті жили тільки у Київщині:
3) Н а Поділлі, Волині і Чернигівщині щоб стояло поль

ське військо;
4) Щоб унія зосталася, як і була;
5) Щоб Жиди жили і були орандарями, як раніще, скрізь 

по Україні;
6) Щоб селяне скрізь робили панщину на панів;
7) Гетьман присягає Королеві і Речі Посполитій; усіх пол

ковників і старшину ствержує Король;
8) 3  Ордою не мати ніякого приятельства; не мати ніяких зно

син або змов ні з  Ордою, ні з иншою якою чужоземною дер
жавою.

Н а такі умовини мусів пристати Хмельницький. Зви
чайно, що згода ця довго вдержатись не могла, бо вона
9*
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надто супротивна була усім бажанням і надіям люду Україн
ського,— „вона постановлена була на льоду", як влучно мовить 
про неї тогочасний літописець.

БОЙОВИЩ Е П ІД  БАТОГОМ ТА П ІД  Ж ВАНЦЕМ .

Знов настали тяжкі часи. Гетьман, підписавши Білоцер
ківську умову, мусів мимохіть неволити поспільство, щоб воно 
корилося панам. Н а оборону людей від панства стали полков
ники Богун, Гладкий, Мозира і Хмелецький. Цей останній був 
з шляхтичів і, обороняючи поспільство, задумав навіть зажити 
його любови та самому зробитись Гетьманом, бо невдоволених 
на Хмельницького в той час було чимало. Польський уряд зага
дав Хмельницькому вгамувати колотнечу та суперечки з па
нами, і комісія, що була обрана з польських і козацьких стар
шин, присудила покарати бунтівників на смерть. Мозиру по
вісили, а Гладкому та Хмелецькому одтяли голови. Тим часом 
жовніри польські, на основі Білоцерківської умови, стали по
стоями в землях козацьких полків. Незабаром знову розпоча
лася козацько-польська війна.

Господарь Молдавський Василь Лупул не хотів тепер до
держувати умови з Хмельницьким та оддати свою доньку Ро- 
занду за  Тимоша, і попросив допомоги у Польщи. Тоді корон
ний гетьман Калиновський з своїм військом став табором на 
березі Буга біля гори Батога (коло Ладижина), щоб не дати 
козакам вскочити у Молдавію. Це було як-раз на руку Хмель
ницькому,— була зручна причина до того, щоб розпочати війну, 
і він з військом своїм та Татарами став під Ладижином, а Ти- 
міш з своїми перейшов через Буг вище того місця, де стояли 
Поляки. 29-го травня (мая) 1653 року козаки і Татари напали 
на Поляків. Ті кинулися за  ними навздогінці, а  козаки тікали 
усе далі. Це робилося навмисне, щоб Поляки одійшли далі від 
свого табору. Тим часом Тиміш з своїми козаками кинувся на 
табор іззаду. Поляків взяв острах,— вони надумали тікати. Д ру
гого дня Калиновський, бачучи, що військо зовсім не хоче 
слухати його, а навіть хоче його самого віддати Татарам або 
Хмельницькому, повернув свою артілерію на своїх і почав стрі
ляти на тих, що тікали. Тут враз зайнялися скирти сіна, що 
стояли серед табору польського; переполох зробився ще біль
ший, а тут ще з-за гори виткнулися козаки. Страшенна січа 
почалася. Трохи не все військо польське загинуло або пото
пилося у річці; самого Калиновського було вбито. Так скінчи
лася ця славетна битва.



—  201 —

Тиміш з козаками пішов у Молдавію. З ним були війсь
ковий писарь Іван Виговський, полковник Тетеря і іде кілька 
полковників. Тепер годі було Господареві сперечатись, і 31 
серпня (августа) молодих звінчали у Яссах, мішаючи україн
ські весільні звичаї з Волошськими. Тиміш з молодою вернувся 
до-дому. Та не довго довелося йому тішитись своєю молодою 
жінкою: у тому ж таки році тестя його Лупула скинув з го
сподарства Степан Жирний. Тиміш пішов у Молдавію, щоб 
зарятувати свого тестя, але у бойовищу під Сучавою його по-

КАМЕНЕЦЬ-ПОДОЛЬСЬКИЙ.

ранено з  гармати у ногу, і він од того скоро вмер. Тіло його 
козаки повезли на Україну і 22-го жовтня (октября) привезли до 
Чигирина. Н а зустріч вийшла із старою Богданихою його жінка, 
що за час його походу привела близнят. Сумно дзвонили дзвони 
та стріляли гармати і рушниці, стрічаючи Гетьманського сина 
та провожаючи його до могили.

Після Батогського бойовища великий жах обняв усю Польщу. 
Жиди і шляхта, що ще памятали Пилявські часи, кинулися 
тікати з  України. Переляканий уряд Польський почав збірати 
військо; найняли ще німецькі і венгерські чати, і Король сам 
пішов з цим військом на Україну та став табором під Жван- 
цем, що проти Хотина над Дністром. Хмельницький почав стя
гати своє військо до Каменця і скрізь розпустив загони, щоб
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не давали підвозити харчі і усяку всячину до польського та
бору. Татари, котрих і на цей раз закликав Хмельницький на 
підмогу собі, зайшли з-заду Поляків через Волинь, Поділля і 
Галичину. Таким побитом, польське військо було навкруги 
оточене ворожими силами. Настав холод. Поляки, не маючи 
кожухів, почали гинути од холоду; до того не стало ще й харчів. 
Голод, а з  ним усякі пошесті вкинулися у польському таборі. 
Це був час, коли Хмельницький міг би зовсім визволити У краї
ну, та, на лихо, Король, бачивши такі тяжкі для себе обставини, 
послав до Хана своїх послів і 100000 червінців і замирився 
з ним на тому, що платитиме йому що-року данину, а зараз  
дає йому дозвіл по дорозі до-дому, у Крим, набрати собі у 
ясир людей, скільки забажає. Багато дівчат, молодиць, парубків 
і чоловіків погнали Татари, вертаючись до Криму. Народ ду
мав, що цей дозвіл дав Хмельницький, і ремствував на нього. 
Хмельницький же, бачучи, що Татари покинули його, побоявся, 
щоб вони, змовившись з  Поляками, зненацька не напали на 
його, і одступив на Україну. Це вже у-друге Татари зрадили 
козакам, і з таких щасливих обставин, як оце склалися були 
для козаків під Жванцем, не вийшло для них нічого.

ПОЄДНАННЯ З МОСКВОЮ І МОСКОВСЬКЕ ПІДДАН СТВО.

Лихоліття, безсилість, безправність і лукавство Польського 
уряду; безперестанні війни і колотнечі, а  через них занехаяні 
і попсовані ниви та хазяйство; недорід кілька год, сподіванки 
народні на кращі часи, надія на Гетьмана, що він виборе 
Україні кращу долю,—все це не раз заставляло Хмельницького ог
лядатися навкруги і шукати такого захисту, що справді дав би 
сердешній Україні легко дихнути. Але що бачив він навколо? 
Польща ледве сама справлялася з безладдям у себе вдома, та 
останніми часами з своєю католицькою вірою надто далася у 
знаки Україні; тяжка боротьба безперестанна з нею зробила 
з неї ще клятійшого ворога Украіни. Туреччина, хоч і змогла 
б захистити Україну, хоч може б і не встрявала у розпорядки 
в середині її, так давне ворогування, давня ненависть народня 
до „бусурменів" не давала поєднатись із нею. Инші держави, 
як Ш веція, Австрія, Франція, були дуже далеко і зовсім не 
дали б того захисту, котрого бажалося. Зоставалося тільки 
Московське, царство. Про нього ще раніш думав частенько 
Хмельницький, і з ним часто обмінювався листами та послами. 
Одначе він бачив, що й вдача московська инача, і не до смаку 
були Українцям московські розпорядки, то він ніяк не
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наважувався єднатись із Москвою. Хоч і міцне і однакової віри 
було те царство тоді, та дуже некультурне і зовсім залежне од 
самодержавної власти одного царя. А тим часом Українці з 
давніх-давен були народ суто-демократичний (простолюдний) і 
взагалі такий, що рівні права для усіх вважав за найголов
ніше для свого життя, за святощі, за які він так довго і уперто 
боровся стільки віків. У ті давні часи ні один ще народ не мав 
такої демократичної республіки (держави з виборним держав
цем), якою була Україна, не мав такого рівноправного і міц
ного військового уст
рою в себе, який ма
ла Січ Запорожська,— 
це був український 
лицарський орден, що 
не має собі рівні у 
©вропі й до наших 
часів.

Московський уряд 
теж не дуже охоче 
брався зате  єднання: 
з одного боку, не хо
тілось йому ворогува
ти з Польщою, а без 
цього не можна було 
обійтись у такім разі, 
а  з другого— не бачив 
він собі великої кори- 
сти од того. Уповно
важені народу Мос
ковського, скликані 
на „ ЗемськийСобор “ 
в цій справі, просто і 
справедливо говори
ли, що приймати У к
раїну не треба, бо
Черкаси (так Москва Ца р ь  м о с к о в с ь к и й  Ол е к с ій  Ми х а й л о в и ч  

прозивала Українців)
„не стерплять руки великого государя". Але тепер настав такий 
час, що Хмельницькому не можна було одкладатице діло на далі, і от 
він прохав царя московського Олексія Михайловича, щоб той 
прислав своїх послів і прийняв Україну під свою високу руку. 
Посланці московські, боярин Бутурлін, окольничий Алферов і 
думний дяк Лопухин, із військовим почтом з 200 стрільців, 
приїхали у Переяслав 31-го грудня (декабря), де їх стрів Пе
реяславський полковник Павло Тетеря. 6-го січня (января) р. 
1654 приїхав у Переяслав і Гетьман Богдан Хмельницький і
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на 8 січня скликав велику раду. Уся старшина, з усіх пол
ків, з усієї України з ’їхалася до Переяслава. У 11-ій годині 
в день вийшов на майдан Гетьман і почав свою промову до 
народу. Між иншим він казав таке: „Сьогодня ізкликано ве
лику прилюдну раду на те, щоб ви вкупі з нами обібрали собі 
державця з чотирьох, кого самі волитимите. Перший— царь Ту
рецький, другий— хан Кримський, третій— король Польський 
і четвертий — царь Московський. Вибірайте, якого вподобаєте. 
Царь Турецький—бусурмен; усі ви знаєте, яке лихо терплять 
під ним православні Греки. Хан Кримський —теж бусурмен;

ПЕРЕЯСЛАВСЬКА РАДА.

з ним ми завели приязнь, але чого натерпілись через те, якої 
біди зазнали, ви добре знаєте: і неволя і ріки крови христіян- 
ської. Про утиски від польських панів нема чого й балакати. 
Царь Московський —  одного з нами обряду, одної грецької 
віри,— він зглянувся на наше шостилітнє благання. Крім його 
царської руки, ми не знайдемо затишного пристановища. По
любімо ж його щиро! А хто не хоче нас послухати, нехай іде, 
куди хоче,— шлях вільний".

Тисячі народу загукали: „Волимо під царя східнього пра
вославного!" Йолковник Тетеря став обходити усіх, питаючи 
кожного:
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—  Чи усі так призволяєте?
— Усі, усі!— гукали козаки і міщане.
Як скінчили допитувати, Гетьман промовив:
—  Хай буде тако. Нехай укрепить нас Господь під його 

царською кріпкою рукою!"
Тоді стали вичитувати умови єднання. Головніщі з них були

такі:
1) Україна має право власної управи, незалежно од царсь

ких урядовців;
2) Право власного законодавства і судівництва;
3) Право вибірати вільними голосами Гетьмана і урядовців;
4) Право приймати послів та зноситися з чужоземними

державцями;
5) Давніщі права городів і права та вольності станів ду

ховного, шляхетського, міщанського, козацького і по
сполитого щоб були не порушені:

6) Реєстрового війська щоб було 60000;
7) Україна мусить платити державцеві данину, але щоб 

до цієї справи московські збірщики не втручались; вона по
винна помагати цареві військом на войнах, а царь повинен за- 
хищати її та обороняти од польського завзяття.

Це були головні умови, ствержені царем Олексієм Ми
хайловичем, того ж таки 1654 року у місяці березолі (марті). 
Цю дуже важну справу зроблено було з боку Хмельницького і 
козаків зовсім недбало і нерозумно, і добре обмірковано було 
з боку Московського уряду. Статті було списано не дуже ясно, 
і Московський уряд незабаром по-свойому почав їх перекручувати. 
Дуже неясно списано було про політичні права України: не 
було сказано ясно, чи має право Гетьман пересправлятися з чу
жими державцями. Військо козацьке (60 тисяч) мусіло виходити 
на царську службу за  жалування, котре мали давати йому з 
городського доходу. Але хто і як буде управляти финансами 
(грошовими справами) на Україні, про це в умові нічого не згадано. 
В  умові було признано тілько два стани: козацький та міщан
ський. Через те коли приїхали робити перепис, то простий 
народ, боячись, щоб не довелось вертатись у кріпацтво, увесь 
записався у міщане, і в списках зовсім не бачимо селян. Щ е 
одна неясність: в умові нічого не сказано, чи має право мо
сковське військо входити в українські міста. А тим часом 
зар аз же після умови впущено було чотирьох воєвод з  військом 
московським у Київ, Чернигів, Ніжин, Переяслав, і з  цього 
почалися непорозуміння та сварки.

Того дня в церкві почали змагатися з-за присяги. Гетьман 
з  старшиною домагався, щоб і посли московські присягали за  
Царя, що він вольності й порядки України пору шати не буде 
й ворогам її не оддасть на поталу. Такий порядок був у Польщі,—
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тай скрізь, де свобода мае бути забезпечена, — що новий 
король у-сам-перед складає присягу на закони й права, що 
буде їх сповняти, а тоді народ складає йому присягу, що буде 
його слухати й шанувати. Н а те бояре сказали, що вони цього 
не зроблять, бо Московський царь— „самодержець" і присяги 
своїм підданим не складає. Нічого не поміг і приклад, що 
так, мовляв, роблять Польські королі, котрі завжди козакам при
сягали. Тоді козаки, щоб справи не розбити, згодилися при
сягнути й так і постановили, що пізніще вони пошлють до 
Москви своїх послів, і ті з  Царем і боярами умовляться про 
українські порядки, права і вольності. Після того посли мо
сковські вирядили своїх стольників і стряпчих по усіх містах 
і полках українських, щоб народ присягав Цареві. Київ присягав 
14-го січня (января), але митрополит Сильвестер Коссів і Київське 
духовенство не схотіли присягати, бо дуже неприязно дивилися 
на те єднання і нічого доброго від нього не сподівались; та 
й по-між старшиною знайшлися такі, що не схотіли присягати, 
а українська церква ще 50 літ після того не єдналась із Мо
сковською і, як і раніш, залежала од Константинопольського 
патріарха, а не Московського. 22-го січня (января) присягав Н і
жин, де посланців стрічав шуряк Гетьмана полковник Золота- 
ренко, а 28-го і Чернигів. Звідтіль посли повернули до Москви. 
Ледве сталася присяга у Переяславі, як зараз склався чималий 
гурт таких старшин і козаків, що не хотіли іти у Московське 
підданство; по-між ними такі старшини, як Сірко,— був пізніще 
кошовим Запорожським,— котрий зібрав невдоволених і подався з 
ними за  Дніпрові пороги; та й любий усьому козацтву полков
ник Богун з усім Побужжям не схотів теж присягати і цу
рався того єднання.

ПОХОД ЗОЛОТАРЕНКА. ХМ ЕЛЬНИЦЬКИЙ У  Л Ь ВО В І. 
Ш ВЕД С ЬК І СПРАВИ. РЕМ СТВО Н А ХМ ЕЛЬН И Ц ЬКО ГО .

Скоро сталося те єднання, як Поляки, перелякані тим, що 
втеряли Україну, заслали до Гетьмана своїх послів, але Х м ель
ницький, тоді радий, що добився того єднання, пустив їх  од 
себе з порожніми руками. Тим часом Царь пішов походом на 
Польщу, і Хмельницький вирядив до його козацьке військо, 
аж вісім полків, під проводом наказного гетьмана Золотарен- 
ка. Сам же він остався на Україні, бо там було не спокійно 
від Татар, котрі метились на козаках за  їх  поєднання з  Москвою 
та пішли на підмогу до Поляків. В  той час полковник Вогун  
бився на Поділлі із Потоцьким і заманював його на Україну, 
а як дійшли вони так до Уманя, то на них кинувся Хмель
ницький із боярином Шереметьевим. Між Ставищами і Охма-
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товим вчинилося бойовище. Дуже насідали Поляки, і сутужно 
доводилося козакам. Діло було зімою. Козаки поробили вали з  
мерзлого трупу і з-за них одбивалися від ворога, —  коли тут 
зненацька наскочив на Поляків із,заду Богун з своїми козаками. 
Татари, що помагали Полякам, кинулись у ростіч. Козаки чисто 
розбили Ляхів і вернулися до Білої-Церкви, де Гетьман і зо
стався до якого часу. Тим часом Лянцкоронський і Чарнець 
кий з польським військом тяжко руйнували Побужжя. Городи 
і села ні за що не хотіли пускати до себе Поляків, палили 
свої хати, своє добро і билися до загину. У містечку Буші, 
недалеко Дністра, зібралося 18.000 Подолян із жінками, діть
ми і усим добром своїм, і під проводом якогось Гречки зачи
нилися у місті та одбивалися від Ляхів. Усю силу свою стяг- 
ли Поляки, щоб узяти те містечко. Довго билися, багато Ук-

КОЗАЦЬКЕ ВІЙСЬКО У ПОХОДІ.

раїнського народу, багато й жовнірів полягло під його мурами. 
Тоді Поляки одвели воду з ставка і по греблі пробилися у 
город. Бідні оборонці побачили, що нема ніякого рятунку,— запа
лили свої хати і почали вбивати один одного, щоб не доста
тись до рук ворогам. Жінка вбитого сотника Зависного сіла на 
бочку з порохом, підпалила порох і вилетіла у воздух, аби 
не достатися Полякам; инші жінки убивали самі себе і своїх 
дітей, кидаючись з ними у вогонь та в криниці. Так загинуло 
більше 16.000 одважного люду. Так ненавиділи вони Ляхів і 
так боялись попасти живцем до них в руки!

Поход Золотаренка разом із московським військом, під 
проводом самого царя Олексія Михайловича, був дуже кори
сний для Московської держави. У  Польщі взято було городи: 
Вільну, Ковно, Смоленськ, Вітебск, Полоцк, Мстіславль, Оршу,
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Ш клов, Могилев, Бихов, Гомель, Гродно і инші. Усю Білу  
Русь підгорнув Царь з поміччю українських козаків під свою 
державу і з  того часу став писатись царем усієї Великої, 
Малої і Білої Россії. У  цім поході загинув Золотаренко,— 
його вбито на герці під стінами Старого Бихова.

Щ е у 1653 році, після Батогської битви, Хмельницький 
задумав сплюндровати Польську державу і почав намовляти 
короля Шведського Карла X  Густава на війну із Польщою 
та обіцяв допомагати йому. Шведському королеві не довго 
було почати війну; він причепився до того, на-що то Ян-Ка- 
зімир пише в титулі свойому „ король Ш ведський". Виступи впо- 
ходом проти нього, і літом Познаньщина, Мазовщина і уся 
Велика Польща піддалися Шведам. Варш ава оддалася без бою. 
Король Ян-Казімир утік у Шленьк (Сілезію), а 7-го жовтня (ок
тября) Ш веди уступили в Краків.

У місця липні (юлі) Бутурлін таки умовив Хмельницького 
виступити у поход, і Богдан, бажаючи до краю знищити не
нависну йому Польщу й бачучи, що справа ця йде гаразд— бо 
Литва піддалася Московському цареві, а Польща— Шведському,—  
то він і рішив іти на захід у Галичину і приєднати до Укра
їни усі Українські землі. Потоцький не зміг дати Хмельниць
кому і Бутурліну одсіч і все одходив далі. Біля Бучача коза
ки розбили Поляків і загнали їх у болотяну річку Серет, де 
їх багато загинуло. Хмельницький рушив далі. Села й городи 
радо стрічали і піддавалися йому, шляхта кидала свої осе
лі і тікала до Львова. Хмельницький підійшов до цього города, 
обгорнув його облогою і отаборився біля церкви св. Юрія, що 
стояла тоді на вигоні.

3-го жовтня (октября) він послав до магистрату ласкавий 
лист. Довго велися перемови, в котрих брав участь військовий 
писарь Іван Виговський, що був при Хмельницькому. Нарешті 
під впливом православного Львівського архиєрея Арсенія 
Хмельницький згодився не руйнувати города, а взяти викуп 
400.000 злотих, та крім того ще усяким крамом. 8-го листопаду 
(ноября) він зняв облогу і рушив на Україну, бо перечув, що Т а
тари з  ханом Махмет-Гіреем наскочили на неї. Хмельницький 
вертався осібно од Московського війська. Очевидно було, що 
між Хмельницьким і Бутурліним сталася незгода, і тоді 
вже Гетьман став почувати, що поєднання його із Москвою не 
дає і не дасть Україні тих вигод, про які він мріяв. На козаків 
напав сам Х ан  з  великою силою, але Хмельницькому потала- 
нил) одбдтись від Татар, Московське ж військо мало великі 
втрати людьми; сам Бутурлін попався до Татар, і Хмельниць
кому довелося умовляти Хана, щоб пустив його.

Тим часом Поляки, бачучи своє лихо, почали запобігати 
ласки у царя Олексія і підбурювати його проти Ш ведів, а
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далі пообіцяли, що після смерті Яна-Казімира оберуть його 
королем Польським. Згода Москви з Польщою сталася у вере
сні (сентябрі) 1656-го року у городі Вільні. Дуже не хотів Хмель
ницький цієї згоди і раяв Цареві воювати далі, але його не 
послухали і навіть не допустили послів його у шатро, де скла
далися умовини цієї згоди. Розсердився Гетьман на такий вчи
нок свого спільника і зверхника-царя і поклав собі прямувати 
до свого і без його.

Козаки добре знали, що Поляки не виберуть Царя коро
лем, але боялися, що, ставши приятелем із Польщою, Москва, 
чого доброго, ще й Україну назад їй оддасть. Через те гніва
лися вони на Москву за  це перемирья. Хмельницький став шу
кати нових помішників на Польщу, а з  Москвою надумав по
рвати. Під Польщу він вертатись ніяк не хотів. Коли Король 
намовляв його вернутися під Польщу, він росказав йому таку 
байку. „У  одного чоловіка жив в хаті уж. Він був домашній, ні
кого не кусав; йому ставили страву і не боронили лазити по 
хаті. Р аз хлопець їв молоко,— уж приліз і став собі хлептати; 
хлопець ударив ложкою ужа, а той зі злости вкусив хлопця. 
Хлопець крикнув. Прибіг господарь і схотів зарубати ужа, але 
відрубав йому тільки хвоста, а уж утік. Хлопець же з того 
укушення вмер. З  того часу перестало вестися тому господа
реві,— пішло нещастя за  нещастям. Сказали йому, що це через 
те, що він образив ужа. Тоді господарь став миритися з ужем, 
поставив йому молока. Але уж наївся і знову в нору сховав
ся: „Вже, каже, не буде між нами давньої приязни: тобі твого 
сина не забути, а міні—мого хвоста. Живім кождий собі сам, 
у добрій згоді і один другому помагаймо, а більшого вже ні
чого не видумаєш! “ —Так і Поляки,— казав Хмельницький,— нехай 
нас лишать, зречуться всієї України, то ми будемо їм по силі 
помічні, будемо їх від ворогів боронити. Але що-ж! Коли в 
Польщі хоч сто панів лишиться, то вони того не попустять. 
А козаки, знов, не пристануть на те, що ті пани хочуть".

Н а початку 1657-го року умовився Хмельницький з королем 
Шведським Карлом і царем Семигородським Ракочіем, щоб 
спільно воювати Польщу і поділити її так: до Ш веції одхо
дила б Велика Польща, Лівонія і Гданск з побережніми околи
цями; до Курфюрста Бранд енбургського—Пру сси; до Угрів—  
Мала Польща, Литва, Мазовщина і Польська Галичина, а  
Україна брала собі усі останні українські землі і ставала на 
віки самостійною, ні від кого не залежною державою. Умову 
цю підписали за  Ракочія Хорват і Топош, а за  Україну— гене
ральний суддя Самійло Зарудний і військовий осаул Ковалев- 
ський.

Хмельницький скликав тоді на раду старшину і полков-
14
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ників і сказав їм: „Нема чого нам добра сподіватись од Мос
кви, коли вона з Польщою поєдналась,— треба нам відцуратись 
Московського царя і пристати до Угорського та Шведського, 
щоб звалити Польське королівство".

Ніхто не перечив йому, і Гетьман вирядив до Ракочія 
12.000 козаків під проводом Ждановича.

Спільники рушили на Польщу. У  січні (январі) 1657 р. 
військо через Покуття пройшло до Львова; 29 березоля (марта) 
вступило у Краків, котрий зайняли Шведи, і Краковяне за
присягли Ракочіеві; через Замостя, Берестя і Люблін дійшли 
до Варшави, котра теж піддалася йому. Скрізь по дорозі вій
сько з усяких народів зоставляло за собою руїни, грабувало, 
сварилося і билося по-між себе за здобич, не розуміючи один 
одного. Н а Варш аві й скінчився поход той, бо Ян-Казімир, 
король Польський, упрохав цісаря Австрійського Леопольда, 
щоб той поміг йому, і він справді подав помочи, а Любомир- 
ський тим часом вскочив у Семигородське князівство і там по
чав руїну робити. Тоді Ракочі мусів покинути те, що задумав, 
і вертатись до-дому. Українці теж поспішили до-дому, бо ко
роль Польський послав і до Турецького двору своїх послів 
прохати, щоб Х ан  з усією ордою рушив на Україну.

Х ВО РІС ТБ І  СМ ЕРТЬ БО ГД АН А ХМ ЕЛЬНИ ЦЬКОГО.

Тим часом Гетьман став нездужати,— чим далі, то все дужче. 
В  народі говорили, що його отруєно якимсь зіллям: ніби-то 
Польський уряд підмовив якогось шляхтича зробити це, аби 
спекатися Хмельницького. Гетьман почував, що він назаба- 
ром помре, а Україна після нього останеться неспокійна. Він  
бачив, що заміри його зробити її щасливою, вивести на кра
щий шлях життя, не справдилися, і великий сум обгорнув 
його. Свої почування, свої бажання хотів він виявити прилюдно; 
хотів, щоб ще за  живота його Україна обрала собі Гетьмана, 
і за-для того й склйкав старшину, полковників, сотників і ви
борних козаків на раду в Чигирині. 6-го серпня (августа) 1657 
року рада ця, про котру й досі співають бандуристи, одбулася 
на майдані у місті. Слабого, недужого, змарнілого Гетьмана 
по-під руки вивели на раду. Низенько вклонився він народові, 
дякував за честь, за шану, що виявили йому, обравши його 
Гетьманом, за те, що вірили йому, за  слухняність, за  одвагу 
козацьку у боях під його проводом. Тепер він, недужий, 
вертаючи булаву, бунчук, прапори і усі клейноди гетьманської 
власті, прохав раду вибрати йому наступника. Промовивши це, 
Хмельницький гірко заплакав, а далі раяв громаді обрати 
Гетьманом київського полковника Антона Ждановича або
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переяславського— Павла Тетерю, або полтавського—Мартина 
Пушкаря, а найкраще— військового писаря Івана Виговського, 
котрий добре знав усі політичні справи та обставини тогоча
сні. ,,Коли хоч трохи знатиму, якої долі вам сподіватись, то 
спокійніще буде міні лягати в могилу".

—  „Н і, ні!— загукала громада.— За твої великі заслуги, за  
кріваву працю твою, за  розум твій, за усе, що зробив-еси за
для України, бажаємо і після твоєї смерті пошанувати рід 
твій. Ніхто не гетьмануватиме, як не син твій Юрій! Юрія 
Хмельницького волимо собі Гетьманом!"

Довго змагався старий Гетьман, кажучи, що син його ще

ЦЕРКВА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО У СУБОТОВІ.

молодий, та мусів таки згодитись, і 16-літній син його Юрій 
Хмельниченко був обраний Гетьманом. Його покрили прапо
рами і шапками, по стародавньому звичаю, сурмили у сурми, 
палили з гармат і рушниць. Але доки був живий, гетьманську 
власть старий Богдан держав в своїх руках.

Після ради цієї приїздили посланці від Царя до Богдана. 
Вони домагалися, щоб у Київі, де з часів поєднання жив цар
ський урядовець, було визначене дворище, щоб оселити там 
стрільців. Але на це Хмельницький ніяк не хотів приставати. 
Посланці ті під рукою силкувалися розвідати, про що перемовлявся 
Гетьман з Ракочіем та Шведами. Пізніще приїхали й посли 
від Польського короля, котрий прислав з ними лист до Геть-

*
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мана і прохав його одцуратись Ракочія і Ш ведів та допомогти 
Польщі. Посли ті тут таки означили границі України од Ли
ману Дністрового, Дністром у гору до межі з Покуттям, звід
тіль на північ до верху р. Горині, річкою Горинью до того місця, де 
вливається вона в Припеть, далі до Старого Бихова; по р. 
Припеті до Дніпра, далі Дніпром до р. Сожа (до м. Рославля), 
а там— межею Московського царства на полудень до Чорного 
моря.

Разом з польськими комісарами приїхали і посланці від 
Кримського хана Махмет-Гірея, котрі поновили союз із Укра
їною; Хмельницький уступив Ханові смугу землі від Дніпро-

ПАМЯТНИК, БОГДАНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ У КИІВ1.

вого Лиману до р. Міуса і дозволив Татарам переганяти їх  
отарі по степах, а за це Хан не повинен був забороняти 
купцям українським плавати по Чорному морю.

Тілько виїхали ці посланці, як приїхав до Чигирина го
нець від Ракочія, котрий прохав запомоги, і Хмельницький 
вирядив військо під проводом наказного Гетьмана, сина свого 
Юрія; йому було наказано йти не поспішаючись, щоб Ракочі 
мислив, що ця допомога йде до його, а Поляки мислили, що 
до них. З  походу того нічого не вийшло, бо поки козаки дій
шли, спільники Поляків, Татари, розбили військо Ракочія, а са
мого його полонили і кудись запровадили.
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Тим часом хворість усе дужче і дужче давила старого 
Гетьмана, і 27 липня (юля), як каже сучасник, писарь Іван Ви- 
говський, або 15 серпня (августа), як свідчать літописці, Бог
дан Хмельницький помер. Велика туга огорнула усю Україну; 
уся старшина і козаки плакали, як малі діти, за  своїм любим 
Гетьманом. 23-го серпня з великою шаною, з супроводом війська 
і несчисленного натовпу народу, перенесли тіло його у Субо- 
тів, і там поховали по козацькому звичаю, палячи з гармат і ру
шниць. Сумно гули дзвони по душі Гетьмана, а ще сумніще 
розлягався у повітрі плач народу; за плачем тим, як каже 
літописець, не чути було церковної одправи. Тіло поховали 
у церкві, що він сам будував; коло домовини постановлено 
його портрет з  надписами на надгробку. Після Хмельницького 
зосталася його удова Ганна, рожденна Золотаренківна, син 
Юрій та дві доньки: Степанида, що була за  Данилом Вигов- 
ським, братом військового писаря Івана Виговського, і Олена, 
жінка Івана Нечая. Даремне було б тепер шукати у Суботові 
останків великого Гетьмана! Хоч церква стоїть і досі, та у 
1664 році Поляки, під проводом Чарнецького, захопили на 
який час Суботів, і Чарнецький той звелів викинути з домо
вини кістки ненависного Полякам Хмельницького, що так за
взято боровся за волю народу Українського.

У  Київі на майдані проти Софійського собору, де після 
Пиляви та Зборова так радісно стрічали Кияне і духовенство 
свого славетного Гетьмана і оборонця, постановлено у 1888 році 
памятник Богданові Хмельницькому.

Уміраючи, Хмельницький покинув тяжко заплутане на
следство, і треба було чоловіка з великим розумом, щоб добрий 
йому лад дати. Такою людиною і був Гетьман Виговський.

Ми ставимо Виговського зараз після Богдана, бо, як поба- Гетьман 
чимо далі, він і був справжнім Гетьманом,— Ю расьже Хмель- *ван ^cJ a* 
ниченко, ще дуже молодий, хоч і несамохіть, мусів передати йому говськиц 
цей уряд. Іван Остапович Виговський, син шляхтича з села Вигова 1657-1659. 
Овруцького повіту на Волині, чоловік добре освічений, був замоло
ду регентом (управителем) у Земському Луцькому суді, а далі, 
після Остряниці, писарем при польському комісарові на Україні.
Тоді ото він і познайомився із Богданом Хмельницьким, котрий 
в той час ще був Чигиринським сотником. У  бойовищу на 
Жовтих Водах Виговський був у польському війську і попався 
до рук Татарам. Богдан викупив його, як каже літопись, за одну 
шкапу і, знаючи про його освіту та здатність до всяких справ 
письменних, зробив його Генеральним писарем. І  справді, він 
не помилився: Виговський за все життя Хмельницького був 
йому щирим помішником, і тепер, ставши Гетьманом, йшов 
тим самим шляхом і намагався осягти того, чого не встиг 
довести до краю за  свого життя Богдан.
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ЧИГИРИНСЬКА РАДА. ВИГОВСЬКИЙ СТАЗ ГЕТЬМ АНОМ.

6-го серпня (августа) на раді у Чигирині недужий Богдан  
прощався з козаками і прохав настановити йому наступника. 
Н а раді цій в оден голос вибрано його молодого сина Юрія. 
Богдан помер 15-го серпня, а 23-го знову зібралася рада у дво
рищі Хмельницького. Це зробили умисне прихильні до Вигов- 
ського старшини і полковники за-для того, щоб на раду не 
натовпилось багато людей. З покоїв вийшов Юрій, уклонився 
громаді, подякував за  шану, але, показуючи на свої молоді літа,

прохав громаду слобо- 
нити його від почесної, 
але важкої посади геть
манської. Поклавши 
клейноди свої на стіл, 
він одійшов. За ним 
військовий писарь Ви- 
говский, по звичаю то
гочасному, поклав на 
стіл свої писарські клей
ноди, подякував за уряд 
і зрікся його. Після його 
Генеральний обозний 
Тимохвій Носач поклав 
свій пернач, а Генераль
ний суддя військо
вий Богданович поклав 
свою печатку і теж зре
клися своїх урядів. 
„Хмельниченко нехай 
буде за  Гетьмана!* —  
гукала громада. Юрій 
довго одмовлявся, ка-

г е т ь м а н  Ів а н  виговський. жучи, що для такого ви
сокого уряду він ще 

дуже молодий і не доволі освічений. Нарешті на це пристала 
й старшина: вона добре бачила, що в такі тяжкі часи, коли 
увесь старий порядок зламано, а нового ще не заведено, на те, 
щоб упорядкувати усі справи, треба не такого молодого Геть
мана. Тоді прихильні до Виговського старшини нараяли гро
маді так, що Юрій ще дуже молодий і на той час, поки він 
дійде своїх літ, нехай передасть булаву і клейноди гетьманські 
Виговському, а цей до якого часу нехай заправляє усим 
та підписується, де треба, так: „Н а той час Гетьман Іван В и
говський". Н а тім стала рада.
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Але Виговський тим не вдовольнився і 25-го вересня (сентября) 
зібрав раду у Корсуні. В: справді дуже треба було на те, щоб 
про все, що діялося на Україні після смерти Богдана, до-ладу 
розміркувати. До Гетьмана приїхав царський посол Артамон 
Матвеев і привіз такі розпорядки царські, з котрих знати було 
якусь потайну думку. Посол казав, що Царь посилає на Україну, 
ніби-то щоб привітати нового Гетьмана, намісника Казанського 
боярина Олексія Трубецького та намісника Ржевського Богдана 
Хитрово з думним дяком Ларіоном Лопухіним, а за-для оборони 
України од ворогів посилає князя Григорія Ромодановського 
з кінним і пішим військом московським, і ще боярина Василія 
Шереметьева, і щоб Гетьман загадав заздалегідь наготовляти за 
для них харчі та підводи. Як почула це старшина козацька і 
як побачила, що незабаром і справді прийшло московське вій
сько і одним табором із князем Ромодановським стало у Перея
славі, а другим— з Лопухіним у Пирятині, то поспішилася 
упрохати Виговського, котрий не хотів через все те брати геть
манську булаву „на той час", щоб він таки узяв її. Виговський 
згодився, але з  того часу вже годі писатись: „на той час", а  
зробився справжнім Гетьманом. Н а раді тій виявилось, що стар
шина добре зрозуміла, як поспішився Богдан із тим поєднанням 
з Москвою, і тепер дуже стала боятись за свої права і вольності 
та за  права усього народу Українського. Виговський сам охоче 
пристав до тієї ворожої Москві партії, в котрій були такі ви
значні люде, як полковники: Зеленський, Богун, Генеральний 
суддя Самійло Богданович та инші. Юрія Хмельниченка тоді 
було одпроважено у Київ до Академії, щоб він кінчав науку. 
Виговський же після тієї ради стає самостійним Гетьманом, а  
через те ми й становимо його зараз післа Богдана.

С У П ЕРЕЧ К И  І СВАРКИ З ПОЛКОВНИКОМ П УШ КАРЕМ .
П О ЛТАВСЬКА БІЙКА.

Добре розуміючи, що навкруги його діється, Виговський 
бачив, що треба гаразд поміркувати і попрацювати, щоб дати 
Україні такий устрій, щоб і на далі захистити її від лихих 
сусідів. Одначе сила була не в ньому одному, а в народній 
массі тогочасної України. Це була найголовніща сила: не хто, 
як не народ за  Богдана Хмельницького визволив Україну з-під 
тяжкого гніту. Та, на лихо, той народ і на крихту не мав по
літичного досвіду, щоб зрозуміти сучасні обставини. Він ні
чого кращого не хотів, як такого порядку, що був у Січі За- 
порожській: щоб усі були з рівними правами, були ні од кого 
не залежні і вільні. Здобути це за-для себе бажав увесь народ. 
До народа пристали й Запорожці, котрі взагалі ненавиділи,
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щоб якась верства брала гору та за вищих людей себе вважала. 
Вони вороже дивилися на городових козаків, де старшина, ще 
за  часів Богдана, потрохи одрізнялась від простих козаків, взи
ваючи їх „чернью", і ставала якимсь визначніщим станом, ко
трий намагався усе більш і більш ширити свої права і свою 
власть. Так само дивилися й де-які ворожі Виговському пол
ковники, як от полтавський Пушкарь.

З другого боку, стояла друга партія, далеко менша числом, 
але далеко більше освічена. Вона ясно уявляла собі сучасні 
тяжкі обставини і бажала забезпечити свойому рідному краєві 
його права і вольності. До цієї партії належали такі люде, як 
увесь рід Виговських, сам Гетьман, Генеральний суддя Богда
нович, Зарудний, Генеральний писарь Іван Груша, Генераль
ний обозний Тимохвій Носач, Полковники: Миргородський—  
Лісницький, Переяславський— Павло Тетеря, Прилуцький— Петро 
Дорошенко, Лубенський— Ш вець, Чернигівський — Сіліч, Паво- 
лоцький — Богун, Подольський—Гоголь, По дністрянський— Зе- 
ленський, Уманський—Михайло Ханенко, Київський— Жданович 
і ще козацькі роди: Лободи, Суліми, Северини, Нечаї, Гуля- 
ницькі, Головацькі, Хмелецькі, Верещаки, Мрозовецькі (Моро
зенки) і другі. Душею цієї партії був найбільш від усіх осві
чений Юрій Немирич, котрий мав найбільший вплив на Геть
мана. Він 10 год прожив за  границею, у Голландії, і там здобув 
собі велику освіту, бачив на власні очі розумний федеративний 
(спілковий) устрій загранишних країн, і такого устрою бажав 
він і за-дня своєї рідної України. Під його впливом Виговський 
і партія його замислила поєднати Україну з Польщою на феде
ративних основах, тоб то, щоб Україна стала автономною дер
жавою, мала свою виборну осібну управу (свій сейм і трибунал- 
найвищий суд), і щоб до неї Поляки не втручалися, а пра
вили б Україною гетьмани й инші власті, вибрані військом і 
людом Українським.

Полтавський полковник Мартин Пушкарь ненавидів Ви- 
говського і сам мріяв зробитись Гетьманом. Через те він писав 
на його усякі доноси і посилав їх у Москву, а коло себе ку
пив невдоволених старшиною козаків і усяку безпритульну 
голоту, винників, броварників, наймитів і инших. Таким по
битом набралося коло його біля 20000 чоловік, з котрих склалося 
у його піше військо; прозвали його „дейнеками", тоб-то „де не 
якими" —якими-будь. Усі ті люде хотіли зробитись козаками, щоб 
бути вільними від усяких податків і не знати ніяких панів. 
Це військо було узброене не так як звичайно, а найбільш 
косами, кіссями та вилами. Усе воно стяглося у Полтаву, куди 
прийшло ще й Запорожців, добрих вояків, чоловік 600. По 
инших місцях теж купилася голота у ватаги і почала грабувати 
старшину та заможніх козаків. Бачучи таке, Виговський обер-
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нувся до Пушкаря із листом, щоб замиритися з ним. Про це ж 
писав Пушкареві і прихильний до Виговського, тільки що об
раний на місце номершого Сильвестра Коссова, Київський ми
трополит Дионисій Балабан. Але Пушкарь не вважав на ті 
листи, бо слухав воеводів московських і сподівався від них 
помочи. Уряд же Московський радий був тим сваркам на 
Україні, бо через них він мав приключку прислати своє вій
сько і воеводів і поставити їх постоєм по українських городах 
та містечках. Виговській, не діждавшись ніякої одповіді від 
Пушкаря, рушив під Полтаву з  „затязцями", себ-то найнятим 
військом з Сербів, Волохів, Німців і Поляків, котре було при 
боці Гетьмана; окрім того він покликав собі на підмогу ще й 
Татар. Підходячи до Полтави, він розтяг свій обоз так, щоб 
його видно було здалека. 1-го червня (юня) Пушкарь із своїми 
«дейнеками» і козаками рушив з  Полтави, накинувся на той 
обоз і після недовгої бійки із невеличкою ватагою війська Ви
говського, що було при цьому обозі, розбив його. Голота до
палася до горілки і повпивалася. Того тільки й дожидався 
Гетьман, а тоді з  усією силою своєю наскочив на них. Запо
рожці, що були у Пушкаревому війську, бачучи таке, заздале
гідь утікли, а Татари кинулися на пьяних Пушкарівців і до 
одного порубали їх; сам полковник Пушкарь наложив там го
ловою. Виговський вступив у Полтаву, перебув там кілька день, 
упорядкував полкові справи, настановив за полковника Хвилона 
Гаркушу і рушив далі, щоб загасити ту ворохобню на Україні. 
Усі корилися Гетьманові, кидали свої дрючки та киї і прохали 
їм пробачити.

ЗАМ ІРИ ПОЄДНАТИСЯ З ПОЛЫЦОЮ. РА Д А  У  ГАДЯЧІ.

Щ е за Богдана, більшість освічених людей на Україні ба
чили, що поєднання з Москвою не дало того, чого бажалося. 
Та й сам Хмельницький бачив, що не те вийшло, про що він 
мріяв. Після ж його смерті сам Московський уряд своїми вчин
ками ще ясніще почав це виявляти. У  Київі, ще за Хмельниць
кого, як помер Київський митрополит Сильвестер Коссів, Київ
ський воєвода Бутурлін, котрого посажено у Київі зараз після 
Переяславської ради, наказував Гетьманові, щоб він оповістив 
всьому українському духовенству царську волю,— а саме, щоб 
воно не вибірало Київського митрополита без дозволу Царя, і 
щоб цей митрополит і все українське духовенство залежне було 
од Московського, а не Константинопольського патріарха. Таке 
втручання Московського уряду у внутрішні розпорядки на 
Україні одразу одхилило од Москви навіть найприхильніщих 
до неї Українців. Хмельницький тоді не пристав на те, а Бу-
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турлін не допустив обірати нового митрополита. Як же Геть
маном зробився Виговський, то він не схотів коритись дома
ганням Московського уряду, скликав у Софіївському соборі усіх . 
владиків українських і старшин козацьких, прохав приїхати і  
Бутурліна, але той не схотів приїхати на той Собор і не при
їхав, то й без його обійшлися. Н а Соборі тому митрополитом Київ
ським обраний був Дионисій Балабан, єпископ Холмський.

Тим часом замість Бутурліна у Київ приїхав присланий 
з Москви воєвода Шереметьев. Це була людина сувора, тверда, 
наскрізь пройнята тяжким духом московських порядків. Воль-

ності, котрі мало тоді 
козацтво і міщанство 
українське, здавалися 
йому зовсім не зви
чайними, такими, що 
їх позволити не мож
на. Він почав при
гнічувати ті вольні 
розпорядки, став са
довити козаків та мі
щан за  вільнолюб
ство по тюрмах, хва
лився викоренити з  
них вільний дух, по
читав себе старшим 
за  Гетьмана і таке 
инше. Звичайно, що 
це було зовсім нав
проти тих умов, на 
котрих Україна по
єдналась із Москвою.

• У  Пушкарівському 
ділі уряд ' Москов- 

КИІВСЬКИЙ МИТРОПОЛИТ ДИОНИСІЙ БАЛАБАН. СЬКИЙ ТЄЖ ТЯГ руку
Пушкаря проти Геть

мана та старшини козацької, бо йому були корисні ті сварки 
по-між козаками: через них Москва міцніше могла впливати 
на справи в Україні. Усе це викликало велике ворогування 
про-між козацької старшини проти Московського уряду. Польща, 
бачучи, що робиться на Україні, послала туди свого посла 
Беньовського, щоб він при такій нагоді схилив Україну знову  
до поєднання з Польщою. Не від того була й старшина ко
зацька з Гетьманом на чолі, а  найбільш працював над цим і 
щиро узявся за цю справу Юрій Немирич.

6-го вересня (сентября) 1658-го року Виговський зібрав раду 
у Гадячі. Йартія Немирича поспішала із цією справою затим,



що у цьому ж році у Польщі мусів бути сейм, на ко
трому мали радитись про поєднання Польщи із Москвою і про 
обрання царя Олексія королем Польським після смерті бездіт
ного короля Яна- Казімира. Через це Україна, поєднавшись із 
Польщою на нових правах, як вільна держава, мала б увійти 
у цей союз, як рівна з Польщою та Московською державою, а  
не як залежна від Москви країна.

Гадяцька рада почалась промовою до козаків польського 
посла Беньовського. У  промові своїй він показував на те лихо, 
якого можна сподіватись на далі від Московського уряду, ко
трий вже й тепер почав тіснити Україну, і радив знов поєдна
тись із Польщою. Козацтво, вислухавши його промову, само 
почувало добре, що посол казав правду. Налякане вже вчин
ками московських воеводів, воно пристало на те і постановило 
такі головні умови того поєднання:

1) Україна, тоб-то землі в воєводствах Чернигівському, 
Київському і Брацлавському (тепер губернії: Полтавська, Чер- 
нигівська, Київська, східня частина Волинської та південна 
Подільської), стає вільною і незалежною країною і знов єд
нається із королівством Польським і Великим Князівством Ли
товським під назвою В е л и к о г о  К н я з і в с т в а  Р у с ь к о г о .

Таким побитом, складається спілка з трьох рівноправних 
народів трьох вільних республік: Польської, Литовської і Ру
ської (Української), під зверхністью короля Польського, кот
рого обірають усі три народи разом.

2) Велике Князівство Руське само порядкує своїми внутріш
німи справами. Найвища законодавча власть належить Раді, котра 
складається з послів од усієї України.

3) Гетьман обірається на цілий свій вік і має найвищу 
виконавчу власть — сповняє волю Ради.

4) Україна повинна мати свій суд, навіть найвищий (три
бунал), де усі справи повинні одбуватися руською (українською) 
мовою; повинна мати свій скарб (казну), куди йтимуть усі доходи та 
податки з Українського народу, і можуть бути повернені тільки 
на потреби Великого Князівства Руського; мати своїх найвищих 
урядовців— міністрів, канцлерів, маршалків, підскарбівничих 
(міністр финансів) та инших, яких там треба буде; своє вій
сько— 30.000 тисяч, чи більш, козаків і 10.000 постоянного 
війська; свою монету.

5) Усі найвищі урядовці повинні бути з Українців.
6) Унія на віки касується, а митрополит і пять правосла

вних владиків мають засідати у Сенаті нарівні з  католицькими.
7) У  Великому Князівстві Руському мають бути два русь

ких (українських) університети (один в Київі), а нижчих 
шкіл —скільки забажається і скільки потрібно буде.

8) Усякому вільно заводити друкарні і друкувати які за
вгодно книжки.
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9) Гетьман може подавати Королеві список тих козаків та 
міщан, кого він вважатиме за  вартих, щоб король дав їм шляхетство.

Про одно забуто у цих умовах— про простих людей, і це 
було дуже необачно зроблено. Одначе після де-яких вимагань 
од послів (приміром, щоб прилучено було до Великого Князівства 
Руського Червону Русь і усі землі, де народ говорить по 
Українському,— на це польські посли не хотіли приставати), 
рада загула: „Згода! Згода! Згода!" Найбільш допоміг у цьому 
ділі Переяславський полковник Павло Тетеря. „Згодимося, па- 
нове-молодці, із Ляхами!"— гукав він.—Більш матимемо. Адже 
покірливе телятко дві матки ссе!" Задоволені посли, після 
бенкету поїхали до-дому і повезли умови ті до Короля, а ко
заки радісно виражали їх в дорогу, стріляючи з гармат та рушниць.

ПОХОД РОМОДАНОВСЬКОГО І  ТРУБЕЦЬКОГО НА  
УКРАЇНУ. БОЙОВИЩ Е Н АД  РІЧКОЮ  ООСНІВКОЮ.

Тим часом Московський уряд далі провадив своє на 
Україні: приязно вислухував усякі доноси, виставляв проти 
Гетьмана людей, що собі домагалися гетьманства, як от Искра, 
Безпалий та Цецюра, котрий і жив у московському таборі; 
наслав воєвод із московським військом по городах українських. 
Через все це сталося те, що після Гадяцької ради Виговський 
не схотів більш коритися Москві і покликав собі на підмогу 
Кримського хана Махмет-Гірея. Перечувши ж і за  Гадяцькі пакти 
(умову), зложені на раді, Московський уряд не таячись прислав 
князеві Трубецькому,— він був головним начальником москов
ського війська, що стояло на Україні,—такий приказ: зібрати 
раду з старшин і простого люду, щоб влаштувати внутрішні не
порядки на Україні. Як що Гетьманом ізнов оберуть Ви- 
говського, то бояринові тому наказано було зробити великі 
полегкості, дивлятись на „Гадяцькі пакти"; крім того він 
мав вивести усе військо московське з України. Але було 
вже пізно. Не вислухавши навіть цих умов, Виговський 
розіслав свої універсали, в котрих виявляв, через що неминуче 
мусів він порвати з Москвою і знову поєднатися з Польщою 
на тих умовах, що складено у Гадячі. Тоді князь Трубецький 
зібрав усе московське військо під проводом князя Ромодановсь- 
кого, кн. Куракіна, кн. Пожарського, Львова та Скуратова,— воно 
стояло постоєм на Україні,—-і рушив на Конотоп. Коло містечка 
Срібного Прилуцький полковник Дорошенко перейняв був їх, але 
його розбито, містечко зруйновано і усіх жителів повирізувано. 
21-го квітня (апріля) 1659 року військо московське облягло К о
нотоп, де заперлися у замку Ніжинський і Чернигівський 
полки із своїми полковниками, —усього тисячі чотирі чоловіка.
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Ніжинський полковник Гуляницький, коли князь Трубецький 
прислав йому листа і радив йому оддатись на царську 
ласку, замість відповіді звелів стріляти з гармат і руш
ниць.— „Ми сіли насмерть.— гукали козаки.— Не оддамо м іста"!

Більш двох місяців тяглася облога, але нічого не могли 
подіяти воєводи Конотопському замкові. 27-го червня (юня) Ви- 
говський із козаками, Татарами та „затяжним" військом своїм 
підійшов, щоб визволити Конотоп з облоги. За пятнадцать 
верстов од замку, коло багнистої річки Соснівки, стрілася геть
манська сила із московським військом. Виговський розбив його 
у-прах, 30.000 Москалів лягло трупом, воєвода князь Пожарсь- 
кий попав у неволю, і Хан, за  непочтиві речі його, покарав 
його на смерть. Трубецький із останнім військом мусів тікати до 
Путивля,— Виговський гнав його аж до самої границі України. 
Далі пустошити та грабувати московські землі пішли татарські 
загони, а Виговський повернувся до Гадяча і звідтіль послав до 
короля Яна-Казімира почесну здобич, що узяв він у Москалів: гар
мати, велику корогву, прапори та бубни. Звідціль він рушив 
до Чигирина і почав міркувати, щоб виперти Москалів ще із Київа.

ВА РШ А ВСВКИ Й  СЕЙМ. ОХОЧИЙ ГЕТБМ АНУВАТИ. РАДА  
У ГЕРМ А Н ІВЦ І. РА Д А  У БІЛ ІЙ  Ц ЕРК В І. СМ ЕРТВ ВИ-

ГОВСВКОГО.

Тим часом у Варш аві зібрався сейм у травні (маї) 1659-го ро
ку. Н а сейм цей приїхали і козацькі посли нового Великого 
Князівства Руського: Генеральні старшини Носач, Груша, Мир
городський полковник Лісницький і по два сотники від кож
ного полку та значні козаки,— усього чоловік 200; на чолі того 
посольства стояли депутати: з  Київа—Юрій Немирич і з Чер
нигова— Прокіп Верещака. Багато суперечок було на тому 
сеймі: Поляки найбільш не хотіли, щоб скасовано було унію 
і не хотіли, щоб козакам дадено було шляхетство. Козаки 
уперто стояли на цьому і ще змагалися, щоб до Великого Кня
зівства Руського прилучені були усі воєводства, де жили 
Українці. Але при кінці Казімир Беньовський, котрий давно 
жив на Україні, умовив Поляків згодитись, кажучи, що тепер, 
коли їм потрібна поміч проти Ш ведів і Москви, нерозумно 
цуратися єднання з козаками: їх така сила і такі вони дужі, 
що стануть у великій пригоді Речі Посполитій... Тепер треба 
попустити їм, а там далі можна буде повернути усе по-давньому. 
А сам він думав: аби пристали на умови, а козаки, як звик
нуть до нових порядків, то самі знатимуть, як їх вдержати. Н а
решті Гадяцькі пакти були ствержені, і 22-го травня (мая) 
1659-го року, на урочистих зборах Сената, присягав на цьому
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Король, арцибискуп Гнізненський, як найстарший по-між като
лицьким духовенством в королівстві, біскуп Віденський, як го
лова духовенства литовського, гетьман коронний, гетьман Ли
товський, канцлери, маршалки, а далі, за  митрополитом Київсь
ким, присягли й усі посли Великого Князівства Руського. Після того 
почалися у Варш аві бенкети, на котрих дуже приязно вітали 
послів українських. Так бучно почалося життя Великого Кня
зівства Руського, але, на жаль, не довгий був його вік.

Як тільки посли повернулись до-дому, Немирича наста
новлено старшим над „затяжним* військом, котре розставив 
він у Ніжині, Чернигові, Борзні та инших містах. Це військо 
дуже не до вподоби було народові, та й справді було для 
нього тяжким одбутком. Не розуміючи гаразд і не тямлючи, у 
чому головна сила Гадяцької умови, народ почав говорити на 
це військо, де було найбільш Поляків, що ніби то це вертаються 
знову старі часи з польськими порядками. Такими думками в 
народі покористувалися вороги Виговського, а їх було чимало. 
Протопоп Ніжинський Максим Филимонів, щирий прихильник 
Москви, знову заходився коло того, щоб підбурити народ проти 
Поляків. До нього пристав шуряк Богдана Хмельницького Василь 
Золотаренко, що мріяв сам зробитись Гетьманом, та Тиміш Це- 
цюра, котрий давно вже терся коло московських воеводів, спо
діваючись вислужити собі гетьманський уряд. Цей Цецюра по
слав до Ніжина своїх козаків, і 1-го вересня (сентября) вони 
зненацька напали на затяжних жовнірів і за  одну годину вигу
били їх усіх; самого Немирича, що був утік, догнали і зару
бали. Тим часом де-хто з  ворогів Гетьмана підмовив Юрія 
Хмельниченка, щоб він вернув собі гетьманство. Юрій послу
хався і вирядив на Запорожжя джуру свого батька, Івана Мар
тиновича Бруховецького.

Запорожці скоса дивилися на заміри Виговського. Не до 
душі їм був шляхетний устрій, котрий заводив Виговський, і 
вони, з Кальницьким полковником Іваном Сірком на чолі, про
голосили Юрія Хмельниченка Гетьманом та рушили на Україну, 
закликаючи людей під свої корогви імям Хмельницького. Ви
говський, прочувши, що почалося проти нього повстання, втік 
з Чигирина і скликав раду у Германівці. Н а раді він звелів 
Верещаці та Судимі прочитати Гадяцькі умови, щоб вияснити, 
яку користь матиме од них Україна, але тут счинився такий 
ґвалт, а далі бійка, що Гетьман ледве втік. Винуватили його 
за те, що він містечка та села на лівому боці Дніпра руйнує, 
що тяжко знущається над ворогами; де-хто казав, що Гетьман 
продає Україну Кримському ханові; инших, знов, лякало, що Ви
говський велику силу матиме, ставши воєводою та князем Руським.

Виговський з-під Германівки прийшов із купою козаків 
під Білу Церкву, і біля неї, на Взенні, зібралася ізнов рада.
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Н а цїй раді скинули Виговського з гетьманства і проголосили 
Гетьманом Юрія Хмельниченка.

Узявши булаву до рук, Юрій обернувся до громади і 
спитав: „Кого ж бажаєте за  зверхника: чи Короля Польського, чи 
царя Московського?" Старшина і прості козаки загукали, що 
бажають короля, але опісля виявилося, що тих, що за царя, 
було більше. Московський уряд об’явив Виговського зрадни
ком і вимагав, щоб його із жінкою, дітьми і братом Данилом 
було оддано йому і щоб нікого, хто мав прізвище Ви- 
говський, ніколи не приймали у військо і не давали б ніякої 
посади. Данила таки справді схоплено і одпроваджено у Москву.
Там його скарали насмерть, а самВиговський із семьею утік 
у Польщу.

Так скінчилося його недовгочасне гетьманування, а з  ним 
стався кінець і Великому Князівству Руському. Король зробив його 
воєводою Київським, і він із польським військом ходив у По- 
лонне, а далі у Дубно. У  бойовищі із Шереметьевим, котрий 
із московським військом ішов походом на Польщу, під містечком 
Олободищами він знов виявив себе дуже одважним і розумним во- 
йовником; далі він допомагав Полякам у битві під Чудновим, 
де Ш ереметьева розбито у-пень. Тут і Цецюра попався до рук 
Виговського, і він скарав його на смерть у Дубні. У  1663 році, 
за Гетьмана Павла Тетері, під містечком Рокитним Виговського 
схоплено,— зате, що він ніби то знову хоче здобути собі гетьман
ство,— посажено у тюрму, і там його розстріляли саме у той час, 
як він навколюшках читав акафист Богородиці.

Оці сварки та колотнеча по-між собою в-край знищили 
Україну. „Сила козацька ослабла од тієї замотанини, —  писав 
Виговський до Короля.— Величезні полки: Полтавський, де було 
40.000 люду, Миргородський, де було 30.000, Прилуцький та 
Іркліївський загинули в-кінець; городи та села заростають кро
пивою". „Тут страшенне стовпотворіння вавилонське,— говорить 
сучасник - Поляк: — містечко воює з містечком, син грабує 
батька, батько— сина. А усім одне в голові: щоб не бути ні 
під владою короля, ні під владою царя, і вони думають, що 
осягнуть того, гніваючи та лякаючи короля— царем, а царя—  
королем". В  такий тяжкий час стає українським Гетьманом чо
ловік і молодого віку і не великого розуму—Юрій Хмельницький.

Юрій Хмельниченко родився од першої жінки Богдана Гетьман 
— Ганни Сомківни, і ще за  батька, на Переяславській раді, був 
вибраний на Гетьмана. Йому було тоді тілько 16 год. Тим то льничвнк0 
він і передав тоді гетьманування Виговському. Тепер, через 1659-1662. 
два роки, на раді у Германівці, як вже Виговського було ски
нуто, хотів зробитися Гетьманом рідний дядько Юрія, полко
вник Переяславський Яким Сомко. Але побачивши, яким духом 
дихає громада, він без ніякої суперечки поступився тим правом для
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молодого небожа свойого. Н а раді на Взенні під Білою Цер
квою Юрій прийняв булаву і бунчук, щоб гетьманувати під 
зверхністью Короля, але скоро коло містечка Ржищова на Жердовій 
долині, зібралася рада, і на ній постановлено зректися Галицької 
умови, що уложив Виговський із Польщою, і повернутися 
знову під руку царя Московського, тілько виговорити собі трохи 
більші вільності проти Переяславської умови, а саме: щоб Геть
манська власть була міцніща, щоб українська церква була не
залежна од Московського патріарха і Московське військо ви

ведено було з Украї
ни.

З цією постано
вою рада послала до 
царського воєводи 
Трубецького своїх 
послів. Воєвода зго
дився на ці умови і 
наказав, щоб Гетьман 
і старшина зібралися 
на раду у Переяславі, 
та нехай вперед при
сягнуть Цареві, а  
тоді вже розмовляти
муть про умови. Ніде 
було дітись, —та й 
Юрій був не такий 
чоловік, щоб добре 
зрозумів, яким вітром 
повіяло,— він зібрав 
раду у Переяславі, і 
на ній присягли на 
вірність Цареві. Юрій 
був отвержений на 
гетьманстві, а що до 

Г Е Т Ь М А Н  Ю РІЙ  Зіновьевич Х М ЕЛ Ь Н И Ч ЕН К О . умов, ТО  В ІН  мусів був
згодитись не на те,

щоб поширено було Переяславські умови, а на тяжкі обмеження 
їх. Так, власть Гетьмана значно вкорочувалася —  він не має 
вже права зноситися з чужинними державами; козаки мусіли 
повиводити свої полки із Білої Русі; митрополит і усе україн
ське духовенство стають підлеглими Московському патріархові; 
полковників і старшину настановляє не Гетьман, а рада; усякий 
має право обертатись просто до Московського уряду, не питаючись 
Гетьмана. Цим останнім пунктом Московський уряд показав 
широку стежку для усяких доносів і тим забезпечував‘собі по
тайний догляд над тим, що діється на Україні. Московські вое-
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води із оружною силою мали пробувати, окрім Київа, ще й у 
Переяславі, Ніжині, Чернигові, Брацлаві і Умані. Простий на
род, замість рівних прав, через які він так боявся пристати на 
Гадяцькі умови, не достав собі ніяких прав і мусів тепер да
вати підводи і приймати на постій московське військо по-всяк- 
час, коли тільки скаже Москва; до того, він не мав вже права 
по своїй волі викурювати напитки, бо Московський уряд брав
ся позаводити скрізь по Україні свої „кабаки" (шиньки) із своєю го
рілкою. Не до смаку ці постанови були a-ні старшині, a-ні коза
кам, а ні посполитим, та мусіли на все пристати і підписати ті 
умови, бо з воєводами московськими було чимале військо. Зле то
ді діялося навкруги: старшина українська розбилася на дрібні 
партії; кожна партія, за-для своєї користі, піддержувала свого 
ватажка; ватажки сварилися по-між себе; суперечки ці ще дужче 
розпалювали московські воєводи. Прості ж люде, не розуміючи 
свого добра, самі не знали, чого держатись, чого доходити. 
Кругом панувало безладдя і у-край нівечило усе. Те, що міг би 
зробити розумний та міцний духом безсторонній чоловік на 
посаді гетьманській, тепер було нікому робити— на той час 
чоловіка такого не було. Адже ж не Хмельниченкові молодому, 
запальному, надто недоумкові, хворому на чорну болість, було 
керувати під ту тяжку годину?

Тим часом Польща не хотіла так скоро позбутися Укра
їни, і вона знов розпочала війну з Москвою. Князь Ш ере
метьев, з наказу Царя, рушив з Київа на Волинь проти Поля
ків, а на поміч йому, иншими шляхами, йшов із козацьким 
військом Гетьман Хмельниченко. 7-го вересня (сентября) 1660 року, 
коло містечка Слободищ, польське військо, у котрому був ко
лишній Гетьман український, а тепер Київський воєвода Ви- 
говський, напало на козаків. По-між козацькою старшиною були 
на той час безперестанні сварки. Одні, більш освічені люде, 
невдоволені останньою Переяславською умовою і московськими 
воєводами, схилялися до того, щоб поєднатися з  Польщою і не 
хотіли воювати з Поляками, другі— найбільш такі, що пови
ходили з простих козаків,— ненавиділи Поляків і радніщі були 
як-не-як помагати хоч Москві, аби не Польщі. Молодий Геть
ман, у-перше з  роду побачивши бойовище, затурканий старши
ною, не тямлячи кого слухати, чого держатись, схопився за  
голову та тільки вигукував: „Боже мій, Господи мій! Визволи мене 
тільки з цього пекла, не дай міні пропасти! Не треба міні того 
гетьманування,— піду у ченці!*

Саме тоді прибув до його гонець від Виговського, котрий 
вмовляв його відцуратися Москви і піддатись Польщі. А-ні 
Гетьман, a-ні старшина не знали ще, хто кого переможе: чи Поляки, 
чи Шереметьев. Тим-то вони не хотіли разом поривати із воєво
дою, і послали до його посланця Мороза із звісткою, що По-
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ляки напали на козаків, і прохали воеводу, щоб він хутчій 
ішов до містечка Пятки на підмогу; а до польського табору 
вирядили полковника Петра Дорошенка із двома товаришами 
умовлятись про згоду. 14-го жовтня (октября) Шереметьев ру
шив на підмогу Хмельниченкові, але тут напали на нього По
ляки і Татари і під Чудновим у-прах потрощили московське 
військо. Самого Шереметьева схопили і, закувавши у кайдани, 
випровадили у Крим, де він 22 роки пробув у неволі; останні 
недобитки московського війська мусіли скласти зброю і коро
гви до ніг переможцям, і їх випровадили аж за  московську гра
ницю. Як почули козаки, що сталося із московським військом, 
зараз пристали до Поляків. 17-го жовтня (октября) під Чудно
вим зложено нову умову із Поляками, так звану Чуднівську; 
ствержені були усі Гадяцькі пакти, тільки викинуто з них 
усе те, де говорилося про Велике Князівство Руське, і Українці 
на віки зреклися єднання з Москвою. Н а цьому присягали 
Гетьман із старшиною і усе козацтво, а з польського боку за 
Короля присягали Польський і Литовський коронні гетьмани.

Через місяць зібрано було у Корсуні «чорну раду», на ко
трій заступником Короля був Беньовський. Він довго говорив 
до козаків, вихваляв Короля, ганьбив Москалів, нарешті сказав, 
що Король пробачає козакам усі їх провини. проти Польщі і 
затвержуе на Гетьмана Юрія Хмельниченка, котрому й дору
чив булаву. Козаки радо повітали Юрія і присягли Королеві. 
Н а цій таки раді на другий день обрали обозним Носача і писа
рем Павла Тетерю. До воєвод московських Юрій написав ли
сти, щоб вони із військом своїм вибіралися геть з Укра
їни, бо військо Запорожське і уся Україна не воліє далі зо
ставатися під рукою царя, а вертаються знов до свого приро
жденного короля польського.

Тим часом полковник Переяславський Яким Сомко та Н і
жинський Іван Золотаренко домагалися гетьманства. Пере
чувши, що сталося на правому боці Дніпра, вони скликали 
раду у Переяславі і усовіщували та умовляли, щоб хоч Лівобережна 
Україна держалась Москви. Н а те пристали полки: Ніжинсь
кий, Переяславський і Чернигівський. На раді тій Сомка об
рано наказним Гетьманом. Дуже гарний на вроду, показний, 
щиросердий, одважний і розумний чоловік, він мав чимало 
прихильників. Золотаренко не хотів уважити йому гетьманство 
і, мислячи сам зробитись Гетьманом, підлещувався до воєводи 
Ромодановського та, через єпископа Мефодія, писав доноси Мос
ковському урядові на Сомка, бпископ Мефодій—це той самий 
протопоп Максим Филимонів, що баламутив ще за  Виговського. 
Тепер він, за прихильність до Москви, висвячений був на єпи
скопа і настановлений доглядачем Київської митрополії, бо мит
рополит Київський Дионисій Балабан не хотів взнавати Мос-
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ковського патріарха. Увесь 1661-ий рік Сомко, із прихильними 
до його полками, одбивався од Поляків і Юрія і прохав під
моги у Ромодановського. Нарешті Ромоданівський рушив із 
московським військом і Слободськими полками на Україну, щоб 
визволити Сомка, котрого під Переяславом обліг своїм війсь
ком Юрій із Поляками та Татарами. Як прийшов Ромоданов- 
ський, Юрій став одступати до Дніпра. Сомко нагнав його під 
Каневом і у-прах розбив його військо та вигубив більш 
10.000 козаків; сам Юрій ледве встиг перехопитись за  Дніпро 
і утік до Чигирина. Це бойовище виявило усю нікчемність 
Юрія, і козаки голосно почали ремствувати на нього, а тут ще 
й Запорожський кошовий Іван Величко-Босовський прислав 
до його лист, і в тому листі від себе і усього війська Запо- 
рожського радив покинути гетьманський уряд і йти на спокій, бо 
не вартий він такої посади. Дуже вразило усе це Юрія, але ж і 
сам він бачив і розумів, що такої тяжкої години він не 
здолає дати нічому ради. При кінці 1662 року він ізкликав раду 
у Корсуні, на ній зрікся гетьманства і передав булаву роди
чеві свойому, що був жонатий на сестрі його Степаниді, П а
влові Тетері, назначивши його, поки будуть вибори Гетьмана, 
наказним Гетьманом. Сам же він 6-го січня (января) 1663 року 
постригся у ченці в Чигиринському манастирі, і дано йому імя 
Гедеон. Але ще й тепер не на віки зник він там од життя, і 
ми стрінемося з ним ще й далі.

УСТРІЙ І  ВІДНОСИНИ.

Почався цей період нашої історії за королювання Воло- 
дислава IY , а далі—Яна-Казімира. Обидва ці королі великої Король 
ваги для нашого краю не мали, бо вони були дуже залежні од царь, 
сейму і магнатів. Московський царь Олексій Михайлович, під 
руку котрого досталася Україна, хоч був і самовладний дер
жавець, але теж, не знаючи a-ні краю, a-ні народу, a-ні зви
чаїв його, здавався на своїх боярів та дяків *), а вони бачили 
правду там, де було більш грошей.

Через те, що царь не знав України та ще через те, що 
близькі до нього люде були хабарники, українська старшина 
взялася до доносів. Щоб здобути самому який уряд або посаду, 
топили вони у доносах своїх суперників. Тих доносів, котрі 
почалися з  гетьманування Виговського, чим далі—то все стає 
більш аж до самого краю гетьманщини.

* )  Д я к — в и с о к а  п о с а д а  у  М о ск о всь к о м у  ц а р с т в і ,— в с е  одно, щ о  п о л ьськ и й  к о 
м іс а р  аб о  н а ш  п и с а р ь  в ій сь к о в и й .
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Гетьман.

Старшина.

Гетьмани українські за цей час, коли Україна, тяжкими кріва- 
вими жертвами, вибилася на простір, не з ’уміли гаразд покори
стуватись тим, що здобули, і таки дуже залежали у всьому од 
народу. А  народ, як вже згадувалося раніще, зовсім гаки не 
мав ні політичного розуміння, ні терпіння, щоб спокійно дожи
датися, які наслідки будуть од праці їхніх Гетьманів. Тим-то 
ні один з них не дійшов до того, до чого прямував. Хмель
ницький, вирятувавши Україну з-під польської кормиги, віддав 
‘ft під московську. З  усього знати, що, не знаючи, куди його 
вдатися та як краще зробити, він тільки на який час піддався 
Москві і зовсім не думав про те, щоб підданство це було на 
віки. Його зносини з Шведами, Волохами та Семигородським ко
ролем показують, що поєднання з Москвою не тішило його. 
Але, на жаль, він виріс у таких обставинах, що ніяк не міг 
уявити собі Україну зовсім самостійною.

Иншими очима на долю України дивився його наступник 
Виговський. Він певен був в тому, що самостійність— не хи
мера, що вона одна тільки врятує народ Український. Т а  
цього боялися і в Москві і у Варш аві і, покористувавшись 
гидким честолюбством української старшини, не дали йому до
вести цього діла до доброго кінця. Хмельниченко ж був— 
людина нікчемна; не було в нього за душою нічого твердого, 
певного—то й хилив його усяк у той бік, куди було кому ко 
рисніще. Оце й довело Україну до руїни. А після неї— шкода 
було й мріяти про якусь кращу долю для України.

Чудним нам здається, що після смерті Богдана, гетьмансь
кого уряду домагаються усе його кревняки, і тим гублять рідну 
справу свого краю: Юрій— рідний син Богдана, Сомко— його 
шуряк, брат його першої жінки Ганни, Золотаренко—теж шу- 
ряк, брат третьої жінки Богдана, Тетеря— його зять, жонатий 
на його доньці Степаниді, Іван Нечай— другий зять, жонатий 
на його доньці Олені, що зосталася удовицею після Данила Ви- 
говського, а через нього й Іван Виговський стає ріднею; на
останці, будучий Гетьман Іван Бруховецький був джурою у  
Богдана і найблизчим слугою.

Через війни Богдана, що без-перестанку тяглися цілих 
10 год, багато козаків розжилося польським добром, багато з  
них забагатіли,— забагатіли і ті з козаків, котрих настановлено 
було за полковників і старшину козацьку. З цих „ можнійших “ 
(заможніх) козаків і старшини почала складатися помалу вища 
верства української людності, верства більш освічена, котра 
краще розуміла те, що навкруги діється, а найголовніще— вона 
бажала утвердити і вдержати за собою те становище, в котрому 
вона опинилася. Ця частина людності української тягнула до 
Польщі, бо шляхетний устрій був найлюбіший їй, найкори
сніший. Простий народ противився старшині, робив їй на пе-
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рекір і не добачав, що часом вона йому добра хотіла-—хотіла 
свободу і самостійність Україні забезпечити. Не зрозумів він 
цього, не допоміг їй, а без народу старшина не могла за  право 
українське стояти і піддалася нарешті Москві: зреклася прав 
і свободи української, а  за те від Московського правительства 
всякі права панські на простих людей дістала, грамоти царські 
та надання. Так упала українська свобода через те ворогування, 
бо старшина панувати хотіла; з  чужого ярма народ визволяючи, 
своє закладала, а люде не попускали, та в тій боротьбі з стар
шиною й свою власну свободу прогавили. І не стало a-ні сво
боди на Україні, а ні людям не покращало: попали таки вони 
в підданство та в кріпацтво старшині, і та ж Москва помагала 
тим новим панам в кріпацтві держати своїх людей.

Більша частина козацтва, „козацької черні", як тоді Козаки, 
його взивали, і трохи не розуміла того, що було потрібно 
за-для добра його рідного краю, метушилась і не знала, 
до кого пристати. Польщу козацтво ненавиділо, як свого 
кревного і давнього ворога, од Москви теж не було чого 
сподіватись їй чогось кращого,— через те козацтво й ки
далося і сюди, і туди. Але правобічне козацтво більш горну
лося до Польщі, бо колись таки бачило од неї хоч якісь по
легкості і на будуче сподівалося добути їх, та таки й почувало, 
по старій звичці, що Польща їй близча, ніж Москва; лівобічне 
ж козацтво, котре було близче до Запорожжя і більше слуха
лося його, ненавиділо Польщу з її шляхетними порядками і, 
не знаючи ще московських, марило про те, що Москва 
оборонятиме те, що йому наймиліще —свободу та рівні права.
Тим то ця частина козацтва рада була горнутися до Москви, 
аби ніщо не нагадувало їй того огидного для неї шляхетного 
ладу. „Хоч гірше, аби инше!“ мовляли вони.

Запорожське військо у цей час найбільш було з по-Запорожці. 
сполитих, се б-то селян, котрі тікали на Запорожжя од пансь
кого та шляхетського гніту. Тут вони почували себе ні від кого 
не залежними і на думці не мали, щоб бути кому-небудь під
леглими; вони певні були, що Україну порятує московське са- 
модержавіє, котре оборонятиме простих людей од гніту замож
них і панства. Запорожське війско, суто-демократичне і справді 
рівноправне товариство, ненавідило усією душею всяке пан
ство,—хоч польське, хоч своє рідне українське. От через те й 
Запорожці ворожі були до значних козаків, котрих вже чимало 
тоді розмножилося по Україні. А Запорожці мали великий вплив 
на Україну, і до голосу їх прислухалося поспільство; для нього 
й вони самі, і їх порядки та життя були найкраще, що є тілько в світі.

Життя міщан у ті бурхливі та кріваві роки було геть- *̂ 'щане ' 
то не веселе. Безперестанні колотнечі і війни у-нівець нищили Ремесники- 
їх і доми і хазяйство; вони й ремесники часто му сіли кидати
1 О о  І 10
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свої торговельні діла, своє ремество, свої оселі і ставати до 
війська. Вони, так само як і реєстрові козаки, не знали теж, чого 
їм держатись і на чий бік хилитися.

Селяне. Зате селяне, чи поспільство, рішучо йшло слідом за Запо
рожцями, котрі помагали їм, і радо кинулося у московські обійми, 
бо сподівалося, що Москва оборонить їх од шляхетства і людей 
заможніх; воно тілько в цьому й бачило собі рятунок. Чудна і 
незрозуміла була велика помилка Богдана і усіх наступників 
його, що вони у своїх умовах із Польщою і Москвою ніколи не 
згадували про поспільство, немов би його і на світі не було; 
вони оставляли його жити так, як і раніще, так само в панських 
руках, як і до того, наче умисне забуваючи про його. А  між 
тим самі селяне на своїх плечах винесли, своєю кровію здобули 
волю рідному краєві, скинувши з себе польське ярмо.

Духовен- Духовенство українське, як уже згадувалося, довго не хо- 
ство. тіл0 присягати на вірність Москві і досі зоставалося незалеж

ним од патріарха Московського. Воно, після Петра Могили, було 
вже далеко не те, що до того; освіта ширилась по-між ним а 
боротьба з унією не давала йому забувати, що воно мусить 
обороняти свою віру, а з  нею й те становище, яке воно мало 
в очах православного люду. Освічені митрополити і єпископи 
твердо держалися своїх прав і боялися опинитися під Мо
сковським патріархом, бо добре розуміли, що коли команду
ватиме ними московське неосвічене духовенство, то й українське 
незабаром стане таке, як Московське. ПатріархКонстантинопольсь- 
кий не втручався у внутрішні церковні розпорядки на Вкраїні, 
а Московський,—вони це добре знали,— неодмінно почне у все 
встрявати. Це й була найголовніша причина того, через що укра
їнське духовенство так уперто повставало проти того єднання.

Освіта. Тяжке лихоліття у цю добу не давало по-волі ширитись
освіті по-між українською людністью, і на той час вона не ви
являла себе так, як би можна було сподіватись і бажати. Проте 
Київська Академія і братські школи, котрі позоставалися, ро
били своє діло. Міщане, козаки, а надто старшина козацька, 
звичайно, посилали дітей до шкіл, але багато міст і осель під 
час колотнечі було поруйновано і спалено, народ покйдав їх 
і повтікав у спокійніщі міста; багато народу вигублено у бо
йовищах, багато забрали Татари у ясир. Зникли міста, то зни
кли й братства, а з ними й школи, бібліотеки, архиви і твори 
науки. Сумні часи, сумну добу переживали наші діди-прадіди, 
і журливо відгукнулася та пора у народній освіті і науці.

У ті часи освіта пішла з України в Московщину. З  Київа 
викликали учених в Москву, а в Київ посилали молодих лю
дей учитися. Київські учені принесли в Москву початки 
європейської „латинської" науки, якої раніш у Москві боялися. 
Ці-ж учені почали заводити у Москві школи, театр,
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писали для театру твори та усякі вірші. Те все писалося мовою 
церковно-славянською, з приміткою слів українських та польсь
ких. Київські учені помагали у Москві виправляти книги цер
ковні, бо вони вміли мови грецької та латинської. Так сталося, 
що Україна, або Київська Русь, знов постачала освіту для Руси  
північної, як це вже було раз у давніщі часи, за  Київських 
князів Володимира та Ярослава.



Р у ї н а

1663—1687.

Після Хмельниченка Україна розділилась на два гетьман
ства: Правобережне, чисто поруйноване за той час усобицями 
та чварами своїх честолюбців та чужинців, котрих наводили 
вони, щоб осягти свого і побороти свого супротивника,—і геть
манство Лівобережне, котре прислухалося до Запорожжя та все 
сподівалось, через свою прихильність до Москви, здобути собі 
демократичне рівноправство од неї. Називаючи цей період руїною, 
історики не вигадують це назвисько од себе,— воно збереглося у 
народніх переказах за  ті часи і справедливо показує, що У к
раїна „доборолася до-краю".

Гетьман Н а правому боці Дніпра, як ми бачили, Юрій Хмельни- 
Павло Те- ченко зрікся гетьманства і передав свою булаву Павлові Те- 

я тері, настановивши його наказним Гетьманом. Тетеря, родом
1 v w U^IOO t . г / > •з  Переяслава, був людина добре освічена, але по натурі—ве

ликий себелюб; він занадто мало клопотався про долю свого 
рідного краю; що таке честь і совість— розумів він не так, як 
годиться, а з тими, хто стояв йому на дорозі, був без міри лю
тий і нічим не гидував, аби осягти свого. Ставши наказним 
Гетьманом, ві'н ізкликав раду з Правобічної старшини і прос
тих козаків у Чигирині. Охочих до гетьманської булави з ’яви
лося двоє,— обидва зяті Богдана: Павло Тетеря і Іван Нечай. Д е
хто з старшини намагався настановити на Гетьмана Виговського, 
але Павло Тетеря щедро сипав жінчині гроші і підкупством тим 
переважив своїх супротивників. Його таки обрали Гетьманом, хоч 
козацтво добре знало і не любило його. З а  свого гетьманування 
він допомагав королеві Янові-Казімиру вернути до польської 
корони й Лівобічну Україну. Багато народньої крови розли
лося за  ті часи. Під захистом Гетьмана польська шляхта і Жиди 
знов стали вертатись на свої ґрунти на Україні. Але тут пол
ковник Паволоцький Іван Попович, бачивши, яке лихо почали

П Е Р І О Д  С Ь О М И Й .



вони знову виробляти на Україні, став вигонити їх  з  земель 
свого полку і, змовившись із лівобічним Гетьманом Сомком, 
підняв повстання проти Тетері.

Коло Поповича купилося поспільство, і він разом із Сом
ком кілька раз розбив польське військо. Та Тетеря обложив 
його у Паволочі, і він, щоб врятувати свій рідний город од ру 
їни, оддався з 15 товаришами до рук Тетері, а той скарав 
його лютою смертью.

Король Ян-Казімир 8-го жовтня (октября) вступив у Білу 
Церкву. Тут його стрів Тетеря і слідом за  Поляками пішов у 
Глухів. З  ним були 
полковники: Богун,
Ханенко, Гуляниць- 
кий і другі. У місяці 
лютому (1664-го року)
Тетеря мусів покину
ти Поляків і поспішив 
на правий бік Дніпра, 
де Виговський заду
мав знову зробитись 
Гетьманом. З  Білої 
Церкви Тетеря покли
кав до себе Виговсь- 
кого, наче за-для пе
ремовин, а як він 
прийшов у Рокитну, 
то Тетеря схопив його 
і скарав на смерть.
Сам же він тоді напи
сав Королеві у табор, 
щоб він стерігся ко
заків, а найбільш на
казного Гетьмана Б о
гуна, котрий зами- ГЕТЬМАН ПАВЛО т е т е р я .
слив зрадити Поля
кам. Король повірив тому доносові і звелів постріляти Бо
гуна і його товаришів. Таким побитом Тетеря позбувся небезпеч
них для себе людей, та ще написав і другий донос Королеві на по
лковника Гуляницького, ченця Гедеона (Юрія) Хмельниченка і ми
трополита Іосифа Тукальського, на котрих він теж думав, що вони 
непевні люде за-для нього. Король, вертаючись з  України, забрав 
їх із собою і посадовив у пруську кріпость Маріенбург. Як король 
пішов з України до-дому, то на правий бік рушив Чарнець- 
кий, руйнуючи городи і села, непокірні Тетері. Так він про
йшов Корсунь, Ставища, оддав у ясир Татарам, котрі йому пома-
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Гетьман 
Іван Мар
тинович 

Бруховець- 
кий

1663-1668

гали, жителів містечка Стебльова, спалив Бужин і Суботів, а у Субо- 
тові викинув з домовини тіло Богдана Хмельницького. Н а по
міч козакам прийшов кошовий Сірко із Запорожцями, але у 
місті Бужині його обложили Поляки, і він, вибившись з облоги, 
мусів повернутись до-дому. Тетеря побачив вже тоді, що йому 
не вдержатись на гетьманстві, зробив наказним Гетьманом 
Уманського полковника Михайла Ханенка, а сам, забравши 
військовий скарб і гетьманські клейноди, подався у Польщу.

Як уже згадувалося, Бруховецький був старшим слугою у 
Богдана. Після його смерті зоставався він коло Юрія і жив

при ньому у Київі то
ді, коли Виговський 
випровадивЮрася ту
ди учитись до А ка
демії. Коли Юрій зду
мав зробитись Геть
маном і шукав підмо
ги у Запорожців, він 
послав за-для того на 
Запорожжя Брухо- 
вецького. Брухове
цький поклопотав за 
для його, і Хмельни- 
ченка було настано
влено, як ми бачили, 
Гетьманом. Але сам 
він до-дому не вер
нувся і зостався на 
Запорожжі і там про
жив аж три годи. За  
той час він з ’умів здо
бути собі і любов і 
ласку Запорожців, ви
ставляючи себе нена
висним до панства та 
щиро прихильним до 
простого люду, з  кот

рого й сам він вийшов. Ці речі любі були Запорожцям, 
бо громада їхня тоді складалася найбільш з тих, що не 
записані були по реєстрах, не хотіли вертатись до плуга і 
тікали на Запорожжя. Усі вони ненавиділи польське панство, 
а з ним і козацьку реєстрову старшину, котра тепер стала 
виявляти з  себе вищу верству нар о дню. Як Правобічна Укра
їна відрізнилась від Лівобічної, де Золотаренко та Сомко зм а
галися за  гетьманство, Бруховецький покористувався тією на
годою і літом 1662-го року прийшов із ватагою Запорожців у та-

МИТРОПОЛИТ київський, ГАЛИЦЬКИЙ 
L „ВСЕЯ МАЛОЇ РОССІІ“

ЮСИФ НЕЛЮБОВИЧ-ТУКАЛЬСЬКИЙ.
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бор князя Ромодановського,— наче б то для того, щоб помогти 
йому у поході проти Хмельниченка. Тут він своїми улесливими 
речами здобув його ласку, а Запорожці, що були з ним, висо
вували його, як єдиного певного за-для Московського уряду і 
любого народові кандидата на гетьманство. Золотаренко та Со- 
мко, котрі шукали булави, були з партії старшини, а од них, 
мовляв, можна сподіватись того ж, що виявив з  себе і Вигов- 
ський. Це було до вподоби Ромодановському. Так писав він і 
у Москву, і незабаром після того на Вкраїну вислано було 
князя Великогагина, 
щоб зробити вибори 
нового Гетьмана. Н а  
17 червня (юня) 1663 
року у Ніжині зібра
лася „чорна рада“ ч

Не було на тій 
раді ніякого ладу, 
і скінчилася вона 
бійкою. Запорожці 
і поспільство на ру
ках винесли Бру- 
ховецького і дору
чили йому гетман- 
ські клейноди. Князь 
Великогагин ствер
див його на Геть
мана і звелів за
арештувати Сомка,
Зол отаренка та кілька 
старшин з їх партії.
Через кілька місяців 
Бруховецький скарав 
на смерть Золотарен- 
ка, Сомка і Сіліча; 
останніх прихильни
ків їх послав у кай
данах у Москву, а звідтіль їх заслано аж на Сібір. Це були 
перші засланці Українці.

Перші три роки свого гетьманування Бруховецький без-пе- 
рестання воював із Хмельниченком, а далі із Тетерею та По
ляками. Одколи він позасилав у Москву багато значної стар
шини і на їх місце посадовив старшину з  Запорожців, котрі 
прийшли з ним, життя в Гетьманщині стало багато тяжч’е, ніж 
було попереду. Нова старшина, щоб скоріще забагатіти, поза
водила усякі здирства і утиски, далеко важчі і гірші, ніж були 
за-стару. Народ зрозумів, що Бруховецький, поки не настано- 
ю *

ГЕТЬМАН ІВАН МАРТИНОВИЧ БРУХОВЕЦЬКИЙ
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вили його за  Гетьмана, хитро вдавав з себе не такого, який 
він справді був. Ремство на Гетьмана усе більшало, і він, щоб 
власть свою зробити міцніщою, із кількома полковниками поїхав 
у Москву. Там його ласкаво вітали; там він оженився на мо
сковці, доньці боярина князя Дмитра Долгорукова. Щоб ще 
більш підлеститись до Московського уряду, Бруховецький про
хав Царя, щоб по українських городах; у Київі, Чернигові, Пе
реяславі, Каневі, Ніжині, Полтаві, Новгород-Сіверську, Кремен
чуці, Кодаці і Острі, навіть на Запорожжі, були посажені 
московські воєводи із ратниками,— щоб вони збірали усю по
дать грішми з міщан та з  селян, котра досі йшла на жалування 
козацькому війську, та з  „кабаків" (шиньків), що мали поза
водити скрізь на Україні, і щоб оддавали усі ті гроші просто 
у царську казну. Усе це дуже сподобалось Московському урядові, 
а  Царь, обдарувавши Гетьмана і старшину подарунками, зро
бив його „боярином", а старшину, що була з ним: Військового 
суддю Забілу, Військового писаря Шийкевича, полковників; 
Київського— Дворецького, Ніжинського—Гвинтовку, Лубенсь
кого— Гамалія і Переяславського—врмолаенка та тих, що були 
в-дома: Чернигівського — Многогрішного, Прилуцького — Гор- 
ленка, Полтавського—Витязенка, Миргородського—Апостоленка, 
Стародубського— Острянина і Генерального писаря Гречаного, 
призведено у „дворяне". Повернувшись до-дому, забезпечений 
царською ласкою, боярин-Гетьман мислив, що тепер він вже 
міцно держить булаву. Але скоро він побачив, що не те воно зов
сім. Народ, притиснутий новими, ще гіршими, порядками, усе 
дужче і грізніще ставав проти Гетьмана, новонаставлених пол
ковників, московських воєвод, їх прикажчиків і шинькарів. Бру
ховецький побачив, що треба якось здобути ласку народню, 
щоб вдержатись на своїй посаді, і як він за-для того ж не по
шанував права народні, котрі доручено було йому, і продав їх  
Московському урядові за боярську „горлатну" шапку, так те
пер він із своєю старшиною намислили зрадою заплатити Мо
скві за  її ласку. Н а потайній раді у Гадячі, саме на Новий год 
у 1668 році-, постановлено було одрізнитись од Москви, і, щоб 
привернути ласку народню, старшина сама мусіла стати на 
чолі повстання. Р о з ’їхавшись 8 Гадяча, полковники скоро по
чали тіснити воеводів. Незабаром повстання поширилося, багато 
воеводів і ратників було вбито, а ті, що осталися, мусіли як найшви- 
дче тікати у Московщину. Московський уряд вислав своє військо 
під проводом князя Ромодановського проти Гетьмана. Бруховець
кий із своїм невеличким найнятим військом та Запорожцями 
вийшов з Гадяча у початку травня (мая), подався проти Мо
скалів і зупинився коло села Диканьки. Скоро туди ж надійшов 
і Правобічний Гетьман Петро Дорошенко, котрого настановлено 
було на цей уряд після Тетері у 1665 році. Дорошенко послав
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до Бруховецького, щоб він прийшов до його у табор. Як він 
прийшов, то його ж таки козаки почали докоряти йому за все, 
що він наробив за-для України. Бруховецький нічого не одка
зував. Тоді Дорошенко сказав, щоб взяли його та прикували 
до гармати: така була кара у Запорожців. Але Дорошенко, 
даючи наказ, махнув рукою... Розлючена юрба зрозуміла це по- 
свойому: накинулася на його і тут таки на місці вбила його на 
смерть. Дорошенка проголосили Гетьманом Українським по 
обидва боки Дніпра. Так загинув той ненависний народові 
Гетьман. Перечувши 
про його смерть, Ро- 
модановський, не до
жидаючи поки нападе 
на нього Дорошенко, 
повернув за  межі 
України.

Петро Дорошен
ко був родом з ко
зацької семьї Чиги- 
ринської сотні. Його 
дід, Михайло Доро
шенко, був Гетьма
ном у  1625 році і 
загинув під мурами 
Кафи; батько був пол
ковником за Богдана 
Хмельницького. Щ е 
за Богдана ж Петро 
мав уже високий уряд, 
а за Виговського, 
бувши Прилуцьким 
полковником, був йо
го щирим прихиль
ником. Після того як
Тетеря покинув геть- ГЕТЬМАН ПЕТРО ДОРОШЕНКО,
манський уряд, геть
манства домагався
Ведмедівський полковник Опара, але, почуваючи непевність, бо 
старшина його не любила, він обернувся у Крим до Хана і став про
хати його, щоб він допоміг йому зробитись Гетьманом. Мурзи та
тарські рушили на Україну, але їх перейняв Дорошенко, під
добрився до них, і вони взялися допомогти йому зробитись 
Гетьманом. Як прийшов до табору Опара, його заарештували 
1 оддали Дорошенкові. Цей вислав його у Польщу. Там його 
засадили у тюрму, а козаки, що прийшли з ним до Татар, про
голосили наказним Гетьманом Дорошенка. З  того часу він по-

Гетьиан 
Петро Д о -  
рохвієвич 

Дорошенко 
1665-1676.
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чинае змагатися з Бруховецьким, щоб зробитись самостійним 
Гетьманом по обидва боки Дніпра.

Але в той час скоїлась подія великої ваги за-для Укра
їни. 13-го січня (января) 1667-го року у Андрусові, містечку 
на Литві, підписана була згода Москви із Польщою на 13 
літ. По тій згоді Україна була поділена на дві частини, роз
ділені Дніпром: лівий бік із Київом доставався Московській 
державі, а правий— Польщі. З цієї умови Український народ 
бачив, що Москва у-нівець ставить його і тільки думає за  
себе. Над столітньою крівавою боротьбою Українців за виз-

МІСЦЕ, ДЕ ПРОЖИВАВ ГЕТЬМАН ДОРОШЕНКО.

волення з-під польського ярма Москва люто надсміялася. 
Тоді як за-ради того ж визволення Україна оддала себе 
під руку єдиновірної держави, —  ця держава віддає її на
зад тій самій Польщі, у теє ж ярмо, не питаючись н а
роду, чи хоче він того. Більш освічені Українці, а між 
ними й Дорошенко, бачили, що коли Богдан, котрий підняв 
був на боротьбу за  волю усю Україну, не зміг обійтись 
без того, щоб не піддатись під руку Царя, то тепер і надто 
треба було шукати чіеїсь міцної руки, щоб вона захи
стила обездолену, поруйновану, спустошену і вилюднену через 
безперестанні війни Україну. Думка Дорошенка була—зібрати 
її усю до-купи, а як пощастить, то й самостійною зробити. Р о 
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зуміючи заміри Москви і добре знаючи порядки та становище 
Польщі, він поклав собі знайти захист десь окрім них. Він пхукав 
міцної руки, а такої ніде було тукати , окрім як не у Турець
кого султана. І  от Дорошенко; після ради, що зібрав він на 
р. Росаві біля Корсуня, у початку 1669 р. піддався Турції на 
тих самих умовах, на котрих були піддані їй Молдавія і Воло
щина. Україні забезпечено було цією умовою не тільки автономію, 
але вона не повинна була платити Султанові ніякої податі,—  
тільки військо мусіла йому постачати.

Та, на жаль, тут ми стрічаємо те саме, що й за  Виговсь- 
кого, коли він зробив був із Польщою федерацію. Народ Укра
їнський двісті літ воювався з  мусульманами, і тепер ніяк не хотів 
пристати на те, щоб „невірний" султан приймав його під свою 
руку. Тим-то з заходів Дорошенкових, дуже корисних для Укра
їни, так-таки нічого й не вийшло.

Після того як Польщу у 1672 році у-прах побив Турецький 
султан Мухамед IY , вона мусіла підписати ганебну для себе 
Бучацьку умову. П отій умові вона зрікалася України і визнавала 
її власністью козаків. Тепер Московській державі ніщо вже не за
важало приєднати до себе ізнову усю Україну. Дорошенко дуже 
добре допоміг цим Москві і тепер мріяв, що вдячна за  це 
Москва настановить його Гетьманом усієї України. Але Московсь
кому урядові такий Гетьман, як Дорошенко, був не з руки, бо він 
бажав, щоб Україна була автономною державою, а цього Москва 
не терпіла. Тим-то уряд постоянно піддержував його супротив
ників—як от Бруховецький, Многогрішний та Самойлович,— щоб 
таким побитом знесилити Україну.

Після того як Бруховецький був убитий і Дорошенко на 
який час зробився Гетьманом України по обидва боки Дніпра, 
князь Ромодановський одержав з  Москви новий наказ, і як 
тільки Дорошенко перейшов на правий бік, він знов вступив 
в Україну і зібрав у Глухові, у початку березоля (марта) 
1669 р., раду. Н а тій раді, замість Вруховецького, вибрано і 
отвержено Гетьманом лівобічної України Чернигівського пол
ковника Демка (Демьяна) Многогрішного. Дорошенко покинув 
його наказним Гетьманом над військом на який час, а сам 
поїхав до-дому по свойому домашньому ділі.

Знову почалася між Гетьманами війна і тяглася вона аж 
два годи. Тим часом і Запорожжя висунуло свого кандидата на 
гетьманську булаву, свого військового писаря Петра Суховія, 
котрого проголосили Гетьманом українським ще у Січі. Він узяв 
на підмогу Татар і прийшов під Чигирин. Але тут Дорошенко 
розбив його військо, і сам він ледве втік на Запорожжя. Весною 
1669-го року Суховій знов показується на Україні; до його приста 
ють Полтавський, Миргородський, Лубенський, Прилуцький і 
Переяславський полки; із собою він привів знову Татар. Н а річ-
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ці Росі біля Канева вони облягли табор Дорошенка, але турець
кий Султан звелів Татарам зняти облогу і не займати Дорошенка, 
бо він підлеглий Турції Гетьман. Татари пішли до-дому, а козаки 
одні одчахнулися од Суховія і знову перейшли на бік Дорошенка, 
а другі пристали до Правобічних полків, і з  ними на радів Умані 
обрали Гетьманом Уманського полковника Михайла Ханенка. 

Гетьман Ханенко ще за  Богдана був у партії невдоволених Пе- 
Михайло реяславськими умовами і тепер став Гетьманом під зверхністью 

1М9 в1674 Польщи. З  ним довелося Дорошенкові довго і завзято боротися.
'У ту боротьбу встряла й Турція; сам султан Мухамед ІУ  із 
300.000 війська рушив на Польщу. У  поході тому Дорошенко

із Турками узяв Каме- 
нець і обліг Львів. Х а 
ненко утік, а польський 
король Михайло Кори- 
бут-Вишневецький, син 
Яреми Вишневецького, 
мусів був скласти згоду 
із. Турками у місті Бу
чачі на дуже важких і га
небних умовинах.Поцій 
умові, як уже згадува
лося раніше, оддано 
.Туркам Правобічну Ук
раїну і Поділля. Х а 
ненко ще два годи бо
ровся з  Дорошенком, 
але наостанці втеряв 
надію, що з  того щось 
вийде; на весні 1674 р. 
прийшов у Переяслав 
до Лівобічного Гетьма
на Самойловича, поклав 

гет ь м а н  Ми хай ло  х а н ен к о . перед ним булаву і клей-
ноди і зрікся гетьман

ства. Тоді Самойлович ізкликав раду у Переяславі, і на ній його про
голошено Гетьманом України по обидва боки Дніпра. Він по
чав умовляти Дорошенка зректися гетьманства. Але Дорошенко 
не хотів пристати на те, і знову почалася на правому боці 
завзята боротьба. Цею безперестанною боротьбою геть поруй
нована була Правобічна Україна. Люде великими купами пе
реходили на лівий беріг Дніпра, безпечніший од Татар та війни, 
і там оселялися. Багато ж народу з правого берега погнали Т ур
ки та Татари у ясир, багато міст і сеіл поруйновано і попалено, і ро- 
скішна колись Правобічна Україна обернулася у справдешню 
пустиню. Бачу чи таке лихо, Дорошенко зібрав ук ін ц і 1676-го
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року раду у Чигирині, після того як переговорив з Запо- 
рожським отаманом Іваном Сірком, і перед Запорожським то
вариством, котре єдине було заступником Українського люду, 
склав свої клейноди. А  коли у початку 1676 р. Самойлович під
ступив із великою силою під Чигирин, він зрікся гетьманства і од
дався до його рук. Уперед Дорошенко жив у Сосниці—госпо
дарював собі у затишку, але скоро його перевезли у Москву. Там  
дали йому маєток під Москвою, у Волоколамському повіті у 
селі Ярополчі, де він мусів жити. Там він і помер у 1698 р.
Н а могилі його такий 
напис: „Л'Ьта 7206
Ноября в 9 деньПре- 
ставися раб Божий 
Гетьман Войска За- 
пороского Петро До- 
рофеевич Дорошен
ко, а поживе от роже
ства своего 71 год і 
положен бисть на 
сем м істе".

Тепер, щоб зро
зуміти дальші події, 
треба вернутися тро
хи назад. Коли після 
смерті Бруховецько- 
го Дорошенка прого
лошено було Гетьма
ном, він рушив на лі
вобічну Україну і виг
нав князя Ромодано- 
вського з московсь
ким військом з Укра
їни, погнався за ним 
і перейшов за  мо
сковську границю .
Але, на лихо, до його 
прийшла звістка, що жінка йому зрадила, і він поспішився до
дому, а на лівому боці покинув наказним Гетьманом над війсь
ком Генерального осавула Демка Многогрішного. Доручивши 
йому вигнати з України усіх воеводів московських і геть усіх 
стрільців, що були коло них, сам він поспішився до Чигирина.

Демко Многогрішний був родом селянин і не визначався 
a-ні розумом, a -ні політичною вдачою. Через те-то Дорошен- Гетьман 
ко, не надіючись од нього нічого лихого, безпешно настановив Демьян 
його на який час наказним Гетьманом. Але як тільки він поїхав мно™гріш- 
до Чигирина, Ромодановський із військом ізнову вступив на 1669-1672

16

КОРОЛЬ ПОЛЬСЬКИЙ МИХАЙЛО КОРИБУТ- 
ВИШНЕВЕЦЬКИЙ.
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МОГИЛА ГЕТЬМАНА ПЕТРА ДОРОШЕНКА.

Україну. Многогрішний став підлещуватись до його і до ко
зацької старшини. 6-го березоля (марта) 1669 р. він зібрав

раду у Глухові, і на 
ній було так зро
блено, що його вибра
но Гетьманом лівобіч
ної України. Він при
сягав бути вірним Мо
скві і з  нею ПОНОВИВ 
Переяславські умо
ви, але права Укра
їни ще дужче були 
скорочені: постанов
лено було, що мос
ковські воєводи, крім 
Київа, будуть у Пере
яславі, Ніжині, Чер- 
нигові та Острі, хоч 
вони й не матимуть 

права втручатись в суд та управу; Гетьман не має права пере
мовлятися з чужозем
ними державами.

Недовге гетьма
нування Многогріш
ного ознаймовване 
тим, що за  його за 
ведено осібний полк 
з к о з а к і в ,  котрий 
п р о з в а л и  „компа
нійським". Полк цей 
мав наглядати за  тим, 
щоб поспільство не 
приставало самоволь
но у козаки та ще, 
щоб заздалегідь га
сити у самому по - 
чатку, як де проки
неться яка ворохобня, 
р о з р у х ,  повстання, 
або що. Спершу була 
думка скомпонувати 
цей полк з 1.000 чо
ловіка, але далі мало 

не усі полковники позаводили у себе компанійців, котрі були у них 
неначе їх при бічна дружина та справляли коло них чисто поліційну 
службу. В  травні (маї) місяці 1670 р., на прохання Гетьмана, Царь

ДОМОВИНА ГЕТЬМАНА ДОРОШЕНКА.



прислав до його стрільців, щоб були при Гетьманові та стерегли 
його; цю сторожу Гетьман мусів держати своїм коштом. Вигадав це 
Многогрішний за-для своєї обезпеки, бо знав, що його не люб
лять і почував себе дуже небезпешним на своїй посаді. А Московсь
кому урядові це було й на руку: він таким побитом мав при боці 
Гетьмана по-всяк-час свого доглядача. З  того часу цю сторожу 
становлено було до кожного Гетьмана. У  тому ж таки році Много
грішний, з  дозволу Царя, переніс свою столицю з Гадяча у Бату
рин, де й пробували Гетьмани, кінчаючи Мазепою.

Дорошенко, мстячись над Многогрішним за  його зраду, 
виклопотав у  патріарха Константинопольського соборну на 
нього „ а н а ф е м у " .
Спочатку Многогріш
ний байдуже дивився 
на це, але скоро 
після того його по
бив грець (апоплек
сія), і він, вважа
ючи, що хворість ця 
сталася йому через 
те прокляття, став 
прохати Московсько
го царя, щоб він за 
ступився за  нього пе
ред патріархом Кон
стантинопольським, 
щоб той скасував 
прокльон. Патріарх 
уважив бажання Ц а
ря, а Гетьман після 
того заходився будо- 
вати церкви.

Многогрішного
не любила старши- г е т ь м а н  д е м ь я н  м н о г о г р іш н и й .
на,— не любила за  те,
що він був не виборній Гетьман, а наче б поставлений Москвою; 
не любила й за  те, що він, як чоловік простий, і робив вже 
дуже по-простецьки: хто з старшини не згожувався з ним
або суперечив йому, він, не вважаючи ні на-що, лаявся, а ино- 
ді й бився, а було й так, що прямо рубав шаблею; маючи 
право суду над старшиною, він на зле уживав того права, а  
часом і без суда скидав старшину з урядів та настановляв 
на те місце своїх родичів та приятелів. А  через усе це сипа
лися, як з  решета, доноси на Гетьмана у Москву, у так званий 
„Малоросійський приказ", котрий відав діла України; до того 
ще й Гетьман сам не вмів показати з себе дуже улесливого і 
як чоловік нервовий, а часом без міри запальний, не вмів здер
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жувати свої поривання і вихоплювався перед московськими воє
водами та послами з чимсь таким, що тільки шкодило йому самому. 
Про його зносини з Дорошенком писав у Москву стрілецький 
голова Григорій Неелов, що був у Батурині старшим над 
стрільцями. Коли по цьому ділу приїхав до Батурина москов
ський посол Савін, а далі, через короткий час після його, Т а
неев, то Гетьман, дорікаючи за  Андрусівську згоду, говорив 
їм таке: „Царь нас шаблею не брав—ми своєю охотою підда
лися через те, що у нас з вами одна віра. А як що Київ і 
инші українські городй він хоче віддати королеві Польському, 
то ми знайдемо собі иншого державця". Усе це доходило до 
Москви, і уряд ще не вирішив, як йому бути тепер із Гетьманом 
і що почати, коли у-ночі проти 13-го березоля (марта) 1672 року 
Генеральний обозний Петро Забіла, Генеральний писарь Карпо 
Мокріевич, генеральні судді Іван Самойлович і Домонтович, 
скинуті Многогрішним полковники: з  Переяславського полков
ництва— Думитрашко-Райч і з Стародубського— Рославець, змо
вившись із стрільцями московськими, котрі були при Г еть
манові у Батурині, напали на його тоді як він спав, схо
пили, закували у кайдани і зараз виправили у Москву. Туди 
ж виправили усіх його родичів і приятеля його Матвія Гвинтовку. 
Тим часом у Батурині зосталася правувати гетьманським уря
дом генеральна старшина.

14-го квітня (апріля) 1672 року Демьяна Многогрішного по
чали у Москві катувати і допитувати, що замишляв він про
ти Москви; потім катували його сина і брата Василя і при
ятеля Матвія Гвинтовку та Генерального осаула Павла Грибовича.

28-го травня (мая) Гетьмана і брата його Василя виведено 
на майдан, щоб скарати їх на смерть, але Ц арь помилував їх  
і присудив: Гетьмана Демьяна Многогрішного і його брата, 
полковника Чернигівського Василя, військового осаула П авла  
Грибовича і Ніжинського полковника Матвія Гвинтовку з синами 
Юхимом і Хведором,—хоч цих тільки й вини було, що вони сини 
свого батька,— заслати на Сібір із семьями (семьї звелено при
везти з України у Москву). До Гетьмана прислали його жінку 
Настю, синів Петра і Івана, дочку Марину і небожа Михайла. 
Про дальшу долю Гетьмана ми знаємо, що його запроваджено на 
Сібір у Селенгинск, де він жив довго; у 1688 році він із сином 
Петром допомагав угамувати повстання східніх Бурятів-табунитів 
і побити Мунгалів. Якого року і де саме він помер— не знаємо.

Тільки повернувся з Москви у квітні (апрілі) 1672 року 
Карпо Мокріевич, як у Батурині зібралась рада. Н а тій раді по
ложено було послати до Царя , прохання, щоб раду для виборів 
Гетьмана було зібрано з самої старшини, без простих козаків, і 
з щ м  проханням вирядили до Москви полковника Івана Лисенка. 
Тим часом кошовий отаман Запорожський Сірко, перечувши, що 
на лівому боці нема Гетьмана, поспішив до Батурина. Іван
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Сірко, родом з слободи Мерефи, іцо під Харьковим, був чоловік 
неписьменний, але дуже добрий і розумний войовник; його 
щиро поважали Запорожці і українські прості козаки; на них 
він мав великий вплив, і на раді, на котрій мали обрати Геть
мана, його хотіли поставити за Гетьмана. Але Московському 
урядові це було не на руку: ще за Богдана Хмельницького, на 
Переяславській раді, Сірко був проти поєднання з Москвою; 
далі, усе своє життя він визначався, як справжній Запорожець, 
котрий любить волю над усе; попереду він був заклятим воро
гом Поляків і Татар, потім пристав до Дорошенка і помагав 
йому у його замірах поєднатися з Турками, далі одчахнувся 
від його і перейшов на бік Суховія і Ханенка, а з ними при
став до Поляків; тепер, коли слава про його гула по всій 
Україні, його хотіли настановити Гетьманом на лівому боці.

9-го червня (юня) до старшини, що на той час безгетьман- 
ства правувала на Україні, присланий був з Москви указ—ви
рядити туди Сірка за караулом. Як раз у той час Сірко, роз
бивши Білгородську орду, котра помагала Дорошенкові, захо
пив був одного татарського мурзу. Запитавши наперед боярина 
Ромодановського та повіривши йому, він віз того мурзу до 
його, щоб боярин заслав його на Москву. Під містечком Но
вими Санжарами, куди він приїхав сам, тільки з зятем своїм 
Іваном Сербином, з  котрим вони везли того мурзу, на його 
напав Полтавський полковник Хведір Жученко, закував у кай
дани і виправив у Батурин; звідтіль старшина, по наказу, од- 
провадила його у Москву, а відтіль заслано його аж на Сібір.

Здихавшись таким побитом небажаного кандидата, Москов- Гетьиан 
ський уряд через Ромодановського назначив раду, щоб вибрати Гван Самой- 
Гетьмана. Рада зібралася біля містечка Козачої Діброви 17-го if®8"1* 
червня (юня) 1672 року і обрала Гетьманом, заздалегідь при-'” 
значеного, Генерального суддю Івана Самойловича. Він був син 
попа, чимало освічений, був до всього здатний, розпорядливий, 
мав добрий розум. Саме тоді, по весні 1672 року, насувалася 
страшенна хмара на правобічну Україну: сам султан М уха
мед ІУ , а з  ним хан Кримський Селім-Гірей, виступили на 
підмогу Дорошенкові. Король польський Михайло Вишневецький 
прохав царя Олексія Михайловича, щоб він вернув Сірка із 
Сібіру, як доброго вояку і чоловіка, що мав великий вплив на 
Запорожжі. Сам Царь боявся тієї сили Турків та  Татар, по
слухав Короля, і в червні (юні) 1673 року Сірко знову вже 
був на Січі; у липні (юлі) він із Запорожцями вже руйнував 
Кримський город Арслан, а 21-го серпня (августа) напав на 
Очаків. Та усе це мало пособило Полякам, і як ми знаємо, 
війна із Турками скінчилася Бучацькою згодою,— по цій згоді 
Польща мусіла зректися усієї Йравобічної України. У  тім же 
таки 1673 році 3‘явився на Січі якийсь парубок з Донських
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козаків, котрий об’являв себе за  сина царя Олексія— Семена Олек
сійовича. Його наче б то ще малим хотіли отруїти, але він утік 
на Дін, а тепер шукає правди у Запорожців. Сірко, як хитрий чо
ловік, щоб покористуватись такою нагодою і держати Москов
ський уряд у своїх руках, вдавав, наче б то справді вірить усій 
тій байці про царевича, хоч добре знав, що справжній царевич 
давно вже помер ще малим хлопчиком. Уряд Московський, че
рез Гетьмана Самойловича і своїх посланців, довго силкувався 
дістати того самозванця, але Сірко усе ухилявся і тільки у 
1675 році, після того як одібрав від самого Царя „грамоту", оді- 
слав того парубка у Москву, і там його покарали на смерть.

Тим часом Дорошенко бачив, що народ неприязно ставився
до того, що Право
бічна Україна підда
лася Туркам, і вели
кими юрбами став пе
реходити на Лівобіч
ну; колись велелюд
на, роскішна країна— 
ставала пустинею. То  
він і почав перемо
влятися з Москов
ським царем, щоб він 
тепер, коли Поляки 
вже зреклися Украї
ни (а, виходить, що 
й Андрусівська умо
ва не мала вже си
ли) поєднав Право
бічну і Лівобічну 
Україну під своєю 

г е т ь м а н  ів а н  с а м о й л о в и ч . рукою. Уряд Москов
ський охоче слухав

його, але Самойлович боявся, щоб тоді, замість його, не став 
Гетьманом Дорошенко. Він і почав усяково підбурювати Мос
ковський уряд проти Дорошенка, і от у січні (январі) 1674 
року бояринові Ромодановському звелено було, разом із Геть
маном Самойловичем, іти походом проти Дорошенка. 17-го бе
резоля (марта) 1674 року Гетьман правобічний Ханенко від
дав свою булаву Самойловичові, і Правобережні полковники, 
котрі були із ним під зверхністью Польщи, тепер проголосили 
своїм Гетьманом Самойловича. Дорошенко зостався сам один і 
наостанці ще раз покликав собі на підмогу Татар і Турків. У  
серпні (августі) вони насунули на Україну, як сарана, усе руй
нуючи, а тут ще Ромодановський з Самойловичем наступали 
з-за Дніпра. Скрізь по-між людей і козаків чути було ремство
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на Дорошенка. Він бачив, що його мріям за  самостійну Україну 
годі було справдитись; він бачив, що дальші заходи його за
для того тільки у-нівець знищать Правобічну Україну, і він, за 
для спокою свого рідного краю, положив зректися свого гетьман
ства. Він не хотів скласти булави перед поповичем, як він взи
вав Самойловича, а обернувся до Сірка. Сірко у кінці 1675 року 
прийшов із Запорожцями на Україну. Тоді Дорошенко скликав 
раду у Чигирині і склав перед Запорожцями свої клейноди. Тоді 
саме слава про Сірка лунала од краю до краю по Україні, і от 
черезъ що. Турецький султан Мухамед IV, забравши під свою 
руку після Бучацької згоди усю Правобічну Україну, задумав ви
нищити усе військо Запорожське і зруйнувати самий кіш. В- 
осени 1674-го року вирядив він з  Константинополя 15.000 най
кращих яничарів, звелів і Кримському ханові узяти своє військо 
і першого дня на Різдво облягти Січ та вирізати усіх Запорож
ців. Н а четвертий день Р іздва о-півночі тихо підійшов Хан із 
40.000 військом і 15.000 яничарів до Січі. Ніч була темна. За  
кілька верстов навколо Січі стояли вартові-Запорожці, нічого 
не сподіваючись. Турки тихо підкралися, повирізували їх, а  
одного зоставили і звеліли провести їх у  Січ. Той повів їх  
крізь одчиняну хвіртку у саму Січ. Яничари раптом сунули у  
ту хвіртку і так натовпились на Січовому майдані і по-між ку- 
рінями, що навіть не можна було й руки підняти; так сти- 
слися,—каже літописець,— як у церкві. А  Хан тим часом густо 
обліг Січ, щоб не пустити ні одного Запорожця живого. Н а  
той час у одному куріні прокинувся козак Ш евчик і, відсу
нувши кватирку, хотів подивитись, чи скоро світатиме. Коли 
побачив він несчисленний натовп Турків, то тихенько збудив ку
рінного отамана і товариство. Усі схопили зброю і, відсунувши 
вікна, почали густо стріляти з  рушниць по Турках. По других 
курінях почули ту стрільбу, попрокидалося козацтво і теж по
чало стріляти. Я к вже багато яничарів було вибито, Запорожці 
гукнули: „до ручного бою!" і, вискочивши з курінів, кинулися 
добивати недобитків. Почало вже світати, як вони кінчали Тур
ків. Окрім 13.500 убитих яничар, досталося до рук Запорож
ців 150 чоловік бранців, а серед них і 4 аги (начальники); 
за  них Х ан  прислав великий викуп, і їх пущено. Сам Хан, 
побачивши таке лихо, утік з усим своїм військом у  Крим. У  
цій завірюсі Запорожців було вбито всього 50 чоловіка і пора
нено щось з 80. Не подарував Сірко цього похода Татарам, і 
на другий год літом із військом своїм через Сіваш уступив у 
Крим, щоб „нещадно струснути увесь Крим". І  справді, струс
нув. Поділившись на кілька ватаг, Запорожці на своїх „ вітро- 
ногих" конях зненацька наскочили на кримські села і городи, 
пускаючи усе з вогнем і рубаючи мечем. Такою фуґою про
мчали вони по городах Козлову, Карассу, і опинилися у
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самій столиці ханській Бахчисараї. Хан Селім-Гірей ледве встиг 
утікти в гори, а Сірко, поруйнувавши Крим, вернувся знов 
на Січ.

Переказують, що перед походом цим Мухамед IV  прислав 
на Запорожжя такий лист: „Султан Мухамед IV  Запорожським 
козакам. Я, Султан Мухамед, брат сонця і місяця, онук і на
місник Божий, державець царств— Македонського, Вавилонсь
кого, Єрусалимського, Великого і Малого Єгипту, Царь над Ц а
рями, державець над державцями, надзвичайний лицарь, ніким 
непоборимий вояка, невступний оборонець гробу Ісуса Христа, 
пестун самого Бога, надія і утіха мусульманів, бстрах і вели-

ЗАП0Р0ЖЦІ ОДПИСУЮТЬ СУЛТАНОВІ МУХАМЕДОВІ.

кий оборонець христіянів, наказую вам, запорожські козаки, з 
доброї волі піддайтеся міні без суперечки і мене вашими на
скоками не беріться турбувати. Султан Турецький Мухамед I V е. 
Н а цей лист Запорожці одписали йому так: „Запорожські ко
заки Турецькому султанові. Ти шайтан Турецький, проклятого 
чорта брат і товариш і самого Луципера секретарь. Який ти в 
чорта лицарь? Не будеш ти годен синів христіянських під со
бою мати. Твого війська ми не боїмось, землею і водою бити
мемось із тобою. Вавилонський ти кухарь, Македонський колес-, 
ник, Єрусалимський броварник, Олександрійський козолуп, В е 
ликого і Малого Єгипту свинарь, армянська свиня, Татарський
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сагайдак, Каменецький кат, Подолянський злодіяка, самого гас
пида онук і усього світу і підсвіту блазень, а нашого Бога ду
рень. Числа не знаємо, бо каляндаря не маємо; місяць у небі, 
рік у книзі, а день такий у нас, як і у вас,— поцілуй за це ось 
куди нас... Кошовий отаман Іван Сірко з отоманнею і зо всім 
старшим і меншим Дніпро-низовим війська Запорожського то
вариством". Ці листи може й вигадані, але вигадані дуже 
влучно.

За те, що Дорошенко склав клейноди перед Запорожцями, 
Сіркові з  Москви був присланий докір. Дорошенко ж, бачучи, 
що він немов би на всій вині за  ту колотнечу, що діється на 
Україні, у жовтні (октябрі) 1675 року, після невеликої потички 
із військом Ромодановського і Самойловича, що облягло Чиги
рин, вийшов із духовенством з  города, склав свою булаву, бун
чук і прапор перед Гетьманом і присягнув на вірність Мо
сковському цареві. Тепер Самойлович немов би ставав Гетьма
ном усієї України. Та воно тільки так здавалося. Як дійшла до 
Турків чутка, що Дорошенко передався Москві, вони зараз 
вислали своє і Татарське військо до Чигирина і обложили його 
у серпні (августі) 1677-го року, але Самойлович і Ромодановсь- 
кий прогнали їх. Тоді вони у 1678 році у червні (іюні) при
йшли знову під Чигирин із візірем (міністром Султана) і при
везли з собою Юрія Хмельниченка, проголосили його Гетьма
ном, посадовили його у Немирові, а  Хмельниченко скинув чер
нечу рясу та почав уже в-трете гетьманувати і став підпису
ватись досі нечуваним титулом: „Гедеон-Георгій-Венжик
Хмельницький, князь Сарматський і Гетьман Запорожський “ . 
Знову почалася колотнеча із Юрієм, котрий мав при собі тільки 
Турецькі та Татарські сили; за  його часу Правобічна Україна 
чисто обезлюдніла.

Султан мав надію, що Хмельниченко, як син любого коза
кам Богдана, матиме вплив на Україні. Але його нікчемність 
виявлялася і тепер, як і тоді, коли він був у-перше Гетьманом; 
народ його не любив, бо й не було за-що. Турки та Татари, 
що були із Юрієм, пустошили країну. Самойлович теж руйну
вав городи і села і жителів силком виселяв у Лівобережну 
Україну. Сам Юрій своїми здирствами та лютістью наробив те, 
що турецькі власті, котрі з  ним правували в Правобічній Укра
їні, самі випровадили його під караулом у Константинополь, а 
на його місце посадили Молдавського Господаря Дуку.

Про смерть Юрася не маємо певних звісток. Оповідають, що 
смерть йому сталася у Камянці, і от черев що. Зробившись Геть
маном, Юрась звелів, щоб усякий, хто жениться, платив йому за  
те мито. Одного разу мав оженитись син дуже заможнього турець
кого підрядчика, Жида Оруна, котрого добре знали усі турецькі 
власті; він і не думав, що мусить теж питатись дозволу Геть
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мана. Коли прочув про той непослух Хмельниченко, то ускочив в 
будинок і, заставши тільки жінку Оруна, звелів з неї живої дерти 
шкуру. Орун кинувся жалітись Паші. Хмельниченка судили у 
Каменці, і суд присудив: задушити його вірьовкою і кинути у 
річку. Инші ж джерела кажуть, що Хмельниченко кончив життя 
у Константинополі і перед смертью побусурменився.

Поки усе це діялося на Україні, у  сусідніх державах теж 
настали поважені зміни. У  Польщі після смерті короля Михайла 
Вишневецького у 1673 році став королем Ян Собеський, 
справжній лицарь, що вкрив Річ Посполиту в-останне військо
вою славою. Коли Турки з  200.000 армією у 1683 році облягли

Відень, він із 50.000 
спільного польського та 
австрійського війська,— 
а між ним були й У кра
їнці тих країн, що підля
гали Польщі,— у-прах 
розбив і вигнав Турків 
і визволив Відень. За  
королювання Собесько- 
го унія стала швидко 
міцніти у Галичині і 
польській Україні,—  
одна по одній еписко- 
пії: Перемишльська,
Львівська, Луцька, а  
наостанці й Львівська 
ставропігія, перейшли 
під зверхність Папи 
Римського; тільки Мо- 
гилівська епископія та 
манастирь „Скит" у 

к о р о л ь  п о л ь с ь к и й  ян ні с о в є с ь к и й . Галичині держалися
православія.

У  Москві 30-го січня (января) 1676 року помер царь Оле
ксій Михайлович, і царем став син його Хведір Олексійович. 
Боротьба за Україну із Турками та Татарами надокучила і вто
мила вже Москву. Самойлович у 1679 році писав туди, що спо
дівається, що Турки нападуть на Київ. Військо українське і мо
сковське справді зібралося у великому числі під Київом, щоб 
дати одсіч ворогові, як що він прийде, але Турків не було. Тим 
часом поблизу Січі на пасіці помер 1-го серпня (августа) 1680 
року кошовий Сірко. Могила його й досі стоїть у Катерино
славській губернії, того ж повіту, у селі Капулівці, що над 
річкою Чортомлик, де була колись Чортомлицька Січ Запо- 
рожська. Н а камені висічений хрест і написано: „Року Бо
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жого 1680-го Мая 4-го приставися Рабъ Бож 1ванъ ОЬрько Дни- 
прови атаманъ кошовий війська Запорожського, а за його ц. п. в. 
(царського пресвітлого Величества) Феодора Алексіевіча. П а
мять праведного со похвалами". Місяць і день смерти на камені 
неправдиві через те, що після Полтавської побіди Царь Петро I  
за  те, що Запорожці помагали Мазепі, звелів чисто розкопати 
і зрівняти із землею усе те місце, де була Січ. Як прийшло 
московське військо,
Запорожці так завзя
то держалися у Січі, 
давали таку од січ, що 
Москалі страшенно 
розлютувались і, як 
каже самовидець, дій
шли до того, що 
викопували з могил 
мерців, викидали їх з  
домовин і розкидали, 
ламали памятники; 
певно, таке сталося і 
з памятником Сірка.
Той памятник, що за
раз стоїть, поставлено 
у-друге, пізніще, по 
згадках старих Запо
рожців, а через те на 
камені зроблено по
милку. Про смерть 
Сірка писав Гетьма
нові новий кошовий 
Іван Стягайло і спо
віщав, що турецькі 
бранці запевняють, 
ніби Турки на Украї
ну не прийдуть, бо 
завелися воюватися
із Французьким коро- п а м я т н и к  к о ш о в о м у  Ів а н о в і с ір к у . 
лем. Про це Самой-
лович сповістив Московський уряд. Москва, маючу нагоду, по
чала перемовлятися про згоду, і от у 1681 році між Москвою і 
Турціею, а з нею й Кримським ханом, 4-го березоля (марта) у 
Бахчисараї була ствержена згода на таких умовах, щоб Дніпро 
був границею Московських земель, а край між долішнім Дніпром 
і Бугом, теперішня Херсонщина і полуденна Київщина, оставав
ся б нічий,— незаселена пустиня. Скоро після того у 1682 році 
помер царь Хведір Олексійович, і на царство ступили його брати
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Іван та Петро Олексійовичі, а за їх мололітством правителькою 
стала незаміжня сестра їх Софія Олексійовна; найпершим по
радником і найблизчим человіком у неї був молодий князь Ва- 
силій Голіцин.

Тим часом Польща задумала заселити спустошену П раво
бічну Україну. Замість Ханенка вона настановила якогось шлях
тича Степана Куницького, котрого скоро—у грудні (декабрі) 
1683 року—вбито, і козаки, ті, що признали були зверхність 
Польського короля, обрали замість його козака Андрія Моги-

ленка. Самойловиче- 
ві не хотілося, щоб 
заселялася та країна, 
бо він не хотів, щоб 
Татари мали до нього 
претензію, чому він 
не додержує Бахчи
сарайської згоди. Він  
написав Переяслав
ському полковникові 
ЛеонтіюПолуботкові, 
щоб він усякими спо
собами переманював 
козаків з  правого бо
ку Дніпра на лівий. 
Полуботок за-для то
го послав на право
бічну Україну двох 
братів Яковенків, ко
трі й зуміли підмо
вити там полковни
ків Палія, Дрібязку і 
Кришталя із 4.000 ко
заків, щоб вони пе
рейшли на лівий бік. 

ц а р ів н а  СОФІЯ о л е к с ій о в н а . Частина їх, із Палієм
на чолі, перейшла на

Запорожжя, а частина—пішла у Трахтимирів, а тоді й на лівий 
бік Дніпра.

З  1684-го року Московський уряд почав підмовляти Самой- 
ловича, щоб новий митрополит, котрого мали обірати тоді у 
Київі, був залежний од Московського патріарха, а не од Кон
стантинопольського, а з  ним і усе українське духовенство щоб 
перейшло під владу Москви. Кандидатом на митрополита Київ
ського був архимандрит Київо-Печерський Інокентій Гизель, 
чоловік дуже освічений, але він умер, і Самойлович виставив 
кандидатом Луцького єпископа Гедеона, князя Святополка Чет-
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вертинеького. Лазарь Баранович, яко заступник митрополита, 
ізкликав на Петра і Павла 1685 р. у Київі собор (з ’їзд) укра
їнського духовенства, щоб обрати митрополита. Од світських 
людей Гетьман послав на той собор генерального осаула Інана 
Мазепу і чотирьох полковників. Дуже було обурене усе укра
їнське духовенство тим, що його віддано під зверхність Мос
ковського патріарха, але Московський уряд наліг на великого 
візіря у Константинополі, котрий тепер догоджав Москві, і той 
присилував Царьгородського та инших вселенських патріархів, 
щоб вони зреклися своїх прав на Київську митрополію. Таким 
побитом Гедеон був по
свячений на митропо
лита у  Москві і зро
бивсь підлеглим Мос
ковському патріархові 
з усим духовенством 
українським. Митропо
литові Київському і 
українській церкві були 
зоставлені старі воль- 
ності і привілеї; як і за  
патріархів Царьгород- 
ських, митрополит Київ
ський мав право носити 
на митрі хрест і підпи
суватись Митрополитом 
Малої Росії.

Тим часом Ян Со- 
беський задумав спіль
ний похід на Турків, але 
для того йому треба бу
ло, щоб згодилася до
помогти Москва. Все
сильний тоді князь Го- 
ліцин, чоловік з загрянишною освітою, що тоді рідко трапля
лося по-між московськими боярами, пішов на те, і у 1686 році 
у Москві була складена згода на віки між Польщою і Росією. 
Цією умовою потверджено й Андрусівську згоду. Обидві держави 
умовились разом воювати проти Турків та Татар.

Оамойлович дуже був невдоволений цією згодою, а ще дужче 
розгнівався, коли йому наказано було збіратись в поход проти 
Татар. „Хоче дурна Москва підбити царство Кримське, а сама 
себе оборонити не може",— казав він серед своїх близьких. В е
лике московське військо, 100.000 чоловіка, під проводом князя 
Голіцина, і 50.000 українських козаків під проводом Гетьмана 
Самойловича у травні (маї) 1687 року виступили у Крим.

к н я з ь  в а с и л ій  т о л щ и н .
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Спільний похід такого великого війська по степах був дуже тяж
кий. Літо було посушне, спека знесилювала московське, непризви
чаєне до неї, військо, а тут ще Татари запалили степ,—не стало 
чим годувати коні; люде терпіли від згаги та недостачі харчів, 
і Голіцин мусів був повернутись до-дому. У  всій цій лихій при
годі обвинувачено Гетьмана, буцім то він сам намовляв Татар, 
щоб вони запалили степ, бо не хотів воювати з Ханом; до 
того ж і Голіцин не любив Самойловича, а йому треба було на 
когось звернути невдачу з походом. То він схопив Гетьмана і

сина його Якова і 
спровадив їх у Мос
кву. Там їх катували, 
допитуючи за  те, у 
чому вони були не 
винні, а  тоді заслали 
на Сібір. Там вони у 
1690 році повмірали. 
Другого сина, Гриць- 
ка, скарано на смерть, 
а усе їх та жінок їх  
добро, маєтки і грун
ти забрано— полови
ну на Царя, а другу—■ 
до військового скар
бу. Гетьманом після 
Самойловича обрано 
Генерального осаула 
Івана Мазепу.

УСТРІЙ І  ВІД Н О 
СИНИ.

м и тро п о л и т  к и їв с ь к и й  г е д е о н , к н я з ь  Ми бачимо у цьому
с в я т о п о л к  ч е т в е р т и н с ь к и й . періоді безнастанну

боротьбу трьох су-
межніх держав за те, щоб орудовати Україною. Польща, Тур- 
ція і Москва без найменшого жалю шматують, руйнують і ни
щать її у-нівець. Річ Посполита і Турція не мають ніякої яс
ної думки, ніякого плану, що з Україною зробити. Полякам 
потрібна тільки земля та робітники, а про те, яке життя, яка 
доля буде тих робітників, їм байдуже,— на них вони дивляться, 
як на бидло, не вважають на його та навіть не бажають і знати, 
чого вони прагнуть, до чого пориваються; будучи иншої віри вони 
взивали Українців „схизматами", і найбільше пеклувалися про 
те, щоб як найбільшу користь узяти з тих земель, котрі



255  —

впали до їх  рук. Народ Український не любив „Л яхів", і ми 
бачили, що поки його ворогом були одні Поляки, він одби- 
вався і був визволився од них. А тепер ворогів було вже троє, 
одбитися стало важче.

Турки, із своїми підручниками Татарами, були спокон
вічними ворогами козацтва. їх  кріваві наскоки на Україну, 
їх неволя, їх ясир,—усе це не дозволяло покладатися на них. 
Звоювати ж Україну, як вони звоювали собі Сербію, Болгарію,
Грецію і Волощину, була не сила їх, і хоч Гетьман Дорошенко і 
замислив був оддати Україну під опіку султана, щоб він 
обороняв самостійність і вольності України, та Турки ви
явили, що вони нездатні до того; до того й народ не вірив 
їм і не любив їх.

Москва ж, ще од часів Богдана, назначила собі ясну ціль: 
потрохи все більш і більш прибрати до своїх рук Україну, то 
попускаючи, то знов притискуючи її; не проминала вона ні
якого случаю, ніякої приключки, щоб міцніще придавити той 
народ, що у тяжку годину кинувся до неї шукати захисту під 
її рукою. Привчивши українську старшину до тієї отрути—до
носів, Московський уряд пильно сіяв сварки та чвари по-між 
вищою верствою Українців. Старшині було тепер не до долі 
рідного краю,—кожен шукав вигоди для себе, а  як що й тра
плялись по-декуди люде, що для них дорога була рідна країна, 
то вони боролися без надії і гинули марно, як от Дорошенко, 
або терпіли, сціпивши зуби, бо бачили свою несилу.

Московський уряд кожен раз, коли обірали нового Геть
мана, ствержував Переяславські умови, і кожен раз намагався 
при тому обмежити їх або втиснути нові статті, корисні за
для того, щоб ще тісніще звязати Україну з Москвою. Так, ми 
бачили, вирвано було українське духовенства з-під Царьгород- 
ського патріарха і оддано під Московського, обмежено було 
гетьманське право та навіть зовсім заборонено зноситися 
з чужоземними державцями, дано волю кожному, хто хоче, просто 
вдаватися до уряду Московського, минаючи Гетьмана; в бага
тьох містах поставлено постоянне московське військо з воєво
дами та стрільцями. Тих постоїв страшенно не любили Ук
раїнці,— це був справді дуже важкий одбуток.

За цей період змінилося аж три царі у Московському Царь і ко- 
царстві: після Олексія Михайловича, що вмер у 1676 році, на роль, 
короткий час (од 1676 до 1682 р.) царював молодий син його 
Хведір Олексійович, а після його смерті— сестра його Софія 
Олексійовна. Ми бачили, що їх  політика що до України за  
увесь час була однакова.

Н а Польському королівстві теж змінилося три королі: Ян- 
Казімир вмер у 1668 році; після його настановлено королем, 
з  роду Українця, Михайла Вишневецького, сина Яреми Виш-
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Гетьман.

Старшина.

невецького, того, що стільки лиха завдавав свойому рідному 
краєві за Богдана. Коли Вишневецький помер у 1673 році, ко
ролем став Ян Собеський. Він більш мислив про війни з  
Турками, а на українські справи мало звертав уваги.

Гетьмани наші, котрих вже у цей період на Лівобічній 
Україні обірае не сам народ, а настановляє їх Москва, по
трохи втрачають свою самостійність і стають через те слух
няними прибічниками Московського уряду, бо бояться за свою 
долю, за  своє становище. Т а це й не диво, коли згадати, 
що через те, що вони одбилися од народу, їм немає на що й 
на кого надіятись: народ не любить їх, старшина, з  честолюб
ства та инших причин, топить їх доносами, Московський уряд 
не вірить їм; самі вони, чере§ усе це, байдужим оком ди
вляться на справдешні потреби народні, та тільки й знають, 
що, поки їх панування, треба й самим нажитись і допомогти, 
щоб понаживалась і їх  рідня та приятелі. Цим неможна доко
ряти тільки Дорошенкові, що все життя своє мріяв про само
стійність України. Становище Гетьмана було дуже тяжке. Опи
нившись на гетьманському уряді, мимохіть доводилось крути
тись на всі боки, щоб не встрянути в якусь справу та не 
позбутися через те уряду, а то й життя свого та своїх кревних. 
Проте, як не крутилися вони, як не вивертались, а й Доро
шенко, і Многогрішний, і Самойлович опинилися у московсь
кій неволі,— останні двоє і сконали у Сібіру.

Старшина, як ми бачили, не велико тоді важила: не така 
вона освічена була, щоб, одкинувши власні інтереси, глядіти і 
піклуватись про долю рідного краю. Вона, доскочивши якої 
посади, цупко держалася її і, щоб краще та більш покори
стуватись нею, не цуралася ніяких способів, аби скоріще за 
багатіти, аби узяти все, що може дати їм їх становище, і не 
гидувала нічим: доноси з честолюбства, здирства, підкупства, 
обманство— усього цього було без краю; навіть такий патріот, як 
полковник Павло Полуботок, не був чистий від того. Москов
ському урядові це було з руки,— він бажав усе на московське 
перевернути, то й усякими способами потурав отакій поведінці. 
А старшина наша, як той сліпий за* поводатарем, йшла по тій 
стежці, що привела їх рідний край до загину, а їх самих до 
того, що вони геть відцуралися своєї нації', свого народу. Н а  
жаль, таке ми бачимо не вперше у нашій історії: за  панування 
Польщи багато людей з вищих верстов, та навіть і міщан у Под олії, 
Волині, Галичині та й у Київщині перемінили віру і мову свою, 
зреклися свого народу і своєї рідної землі, пообляшувались 
і досі почитують себе за кревних Поляків, хоч родом вони 

чисті Українці. Так починає робитись і в цю добу на Україні, 
тільки вже у московський бік, і справжні Українці, додавши 
„въ “ до своїх прізвищ, почитують себе за  кревних Ро сіян,
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цураються та сміються над своїми земляками, своїм народом і, 
не знаючи своєї рідної мови, глузують з неї та гидують нею.
Міцно ж, до якого часу, держаться і держались її та своїх 
звичаїв нижчі верстви української людности— прості люде.

У цей період української історії ми бачимо, що У країн- Земля 
ська людність ще не розмежувалася на осібні стани, чи „со- і люде, 
словія"; через постоянні війни— той, що сьогодні був міщани
ном, ремісником, хліборобом або й духовним, на завтра робив
ся козаком; хто був козаком— вертався і приставав туди, куди 
йому бажалося, або куди його доля поверне. Спустошені через 
колотнечу землі займав тоді, де хто хотів, по своїй уподобі: 
яка-небудь громада чи гурт людей оселиться на землі, поко
пає на межах конці або поробить на дереві у лісі карби, 
побудує собі село, хутір, і от вже є й хазяїн до тієї землі. Люде, 
котрі не належали до громади, так само займали землю, але вони 
ще поспішалися роздобути од Гетьмана, полковників або Гене
ральної старшини, папір, документ на те, що вони мають право 
держати землю. Козацька старшина, що мала якусь по
саду у війську, в волю користувалася тим правом займанщини; 
при кінці Х У П  віку ми бачимо великі займища, що належать 
одному чоловікові; манастирі ж та церкви володіли й такими 
землями, де сиділи люде, і люде ті були вже залежні од них.
Окрім цієї займанщини, старшина випрохувала у Гетьмана собі 
за  труда маєтності, і таким побитом потроху виступає з того 
ж козацтва заможня верства велико-земельних власників (соб- 
ственників), котрі, як побачимо, за  Мазепи поспішають викло
потати у Московського уряду грамоти (документи) на ті землі.
Окрім цих земель були ще „рангові землі"; це такі, що на
лежали не людині якійсь, а придані були до посади, яку хто 
займав; такі землі одводили Гетьманові, суддям, обозному, 
полковникам і иншим урядовцям,—вони призначалися на те, 
щоб обезпечити того, хто був на тих посадах. За лихоліття 
часів руїни люде тікали з правого берега Дніпра на лівий у 
Гетьманщину; вони там оселювались на землях котрого-небудь 
з велико-земельних власників і робилися так званими „підсу
сідками". Вони не були вже вільні хазяї, а  умовлялися з  
хазяїном землі, на якому праві вони оселяються на його землі 
та будуть нею користуватися.

Козаччині в ті часи не легко доводилось. Хоч козаки за- Козаки, 
писані були у реєстри і мали свої землі, котрих ніхто не мав 
права од них одбірати, та проте старшина, часом навіть 
дрібна, як сотники або й такі, що тільки злегенька чимсь були 
причетні до старшини, бачучи, що комусь з козаків доводиться 
скрутно, скуповували їх землі, часом проти їхньої волі, і 
таким побитом переводили їх з козаків у простих людей, 
у підсусідків, а за-для того виписували їх з  реєстрів. Одні

17
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скуповували, а другі випрошували собі у уряду маєтки, або 
самі забірали такі маєтки у слабших, а вже потім випрошу
вали у уряду, щоб він затвердив ту незаконну займанщину. 
Починається просто боротьба за левадки, нивки, гайки; кожен 
старається збити кругленький шматочок, оббіраючи потрохи то 
козаків по-одинці, то цілі сільські громади. Так негарно поча
лося лівобережне дворянство. Такі нові порядки давалися в 
знаки поспільству, але через те, що земельного простору було 
доволі, а волю мав кожен, то народ не дуже ще почував той 
гніт над ним, що пізніще довів його до кріпацтва. Під 
гнітом його давно вже стогнала частина нашої України—  
Галичина, де ще з 1520-го року люде робили на панів, і ро
бота та звалася панщиною; у Московському царстві кріпацтво 
і панщина заведені у 1597 році, а у нас на Вкраїні справжнє 
кріпацтво заведено багато пізніш—за часів цариці Катерини.

Запорожжя. Запорожжя у цю добу пробувае по стародавньому, дер
житься своїх стародавніх звичаїв, маючи свої безкраї степи, 
так звані Запорожські вольності, що займали усю просторонь 
теперішньої Катеринославщини і Херсонщини. Кожен Запоро
жець, хто мав охоту, ними користувався, — земля, річки і ли
мани тих вольностей належали усьому товариству, і ніхто не 
мав свого власного грунту. Що-року роздавалися земля і рибні 
лови по жеребках тим Запорожцям, котрі хотіли орати, рибаль- 
чити або випасати гурти та отари овець, і то тільки на один 
год. Власність мали тільки зімовчане,— так звалися жонаті Запорож
ці, що жили не у Січі (бо жінкам не можна було й за верству підхо
дити до Січи), а  по зімовниках, та й у тих власність була те, що вони 
самі побудували, та ще їх худоба, а не ґрунт, на котрому стояла бу
дівля і випасалися вівці, товар та коні. Більшість Запорожців 
не любила господарювати, та й ніколи їм було коло хліборобства 
ходити; походи та війна— то було їх життя, то була їх слава, і з 
них мали вони доволі користи; не треба було братись за  плуга, та 
й не по натурі їм була ця праця. Про їх рівноправство, про їх ві
льне життя мріяв увесь Український люд, усе поспільство, та не 
зуміло воно осягти того за-для себе.

Оевіта. Через руїну сильно підупала освіта на Україні; вона зно
ву ховається по манастирях та келіях. Проте за  цей час письмен
ство збагатилося такими творами, як „Сінопсис" Інокентія Гізе- 
ля (збірка літописних та инших переказів про старовину), літопись 
Самійла Величка, канцеляриста Запорожського війська, Опис 
України Боплана, французького інженера, що служив у польсько
му війську і 17 год жив на Україні; Лазар Баранович, єпископ Чер- 
нигівський, засновує у Чернигові печатню; він же написав багато 
книжок, обороняючи православну віру; Дмитрій Ростовський, син 
Київського сотника Сави Туптала, написав „Четій Мінею“ , або 
Житія святих.
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Рід Мазепи стрічаємо ще у 1544 році, коли українському Гетьман 
шляхтичеві Миколі Мазепі-Колединському король Жигимонт І  Іван Сте- 
дав був село Мазепинці на р. Камянці, в теперішній Київській панович 
губернії, за  те, що він одбуватиме кінно-військову службу при 1687-1709 
Брацлавському ста
рості (тоді, звичайно, 
давалися землі за  
службу у війську). Р о
ку 1578-го за  сином 
Миколи —  Михайлом 
стверджені ці грунта.
Михайло Мазепа мав 
двох синів: Хведора, 
котрий був отаманом 
у козацькому війську 
і ходив походами на 
Поляків з Косин- 
ським, Лободою і Н а
ливайком; з  ними він 
попався до рук По
ляків, з ними його й 
скарано на смерть у  
Варшаві,— і другого,
Миколу; син цього 
Миколи, Степан, мав, 
як тоді водилося, ще
й друге імя— Адам. Так само Хмельницький мав два ім’я: Бо
гдан і Зіновій; князь Константин Острожський мав ще друге 
імя—Василь. Цей Адам— Степан Мазепа був чоловік освіче
ний, але дуже палкий; він за  часів Виговського нале-

ГЕТЬМАН ІВАН МАЗЕПА.
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жав до партії, котра хотіла, щоб їх рідний край був самостій
ною державою; жінка його, Марина, з  роду Мокіевських, пішла 
після у черниці і зробилася ігуменіею Фроло-Вознесенського 
манастиря у Київі. Як звичайно, імя їй у черницях перемі
нили, і вона підписувались так: „Марія Магдалина Мазепина, 
Ігуменья манастиря Дівочо-Вознесенського Київо-Печерського 
Глуховського". Вона була добре освічена людина, мала чималий 
вплив на сина свого Івана, як він був Гетьманом, і вмерла у 
1707 році. У  Степана і Марії був один син Іван і одна дочка, 
що вийшла за Войнаровського; вона покинула Войнаровського 
через те, що він силував її перейти на католицтво, і пішла у 
манастирь.

Якого саме року родився Іван, напевне не знаємо; по од
них джерелах, це було у 1629 році, по других—далеко пізніш: 
у 1644, але, здається, близче буде до правди перше.

До 1649-го року Іван Мазепа вчився у Київській Братській 
школі; після того батько вирядив його до двору короля Яна- 
Казімира, де він був покойовим.

З 1654 по 1657 год Король вислав його, разом ще з  двома 
молодими шляхтичами, за  границю, щоб ще далі учився. У 1659 ро
ці Король посилає вже його послом до Гетьмана Виговського, 
а на другий год—до Юрка Хмельниченка. Це показує, що Ма
зепа вже тоді визначався розумом, бо инакше Король не дору
чав би був йому таку важну справу. У  1662 році він мав 
якусь сварку з шляхтичем Паском. Король помирив їх, але, 
здається, з того часу життя у Варшаві стало йому нелюбе і 
важке. Н а другий год Король послав Мазепу до Гетьмана Те
тері, щоб доручити йому гетьманські клейноди. У 1663 році, 
коли король Ян-Казімир пішов був походом на Україну, Ма
зепа був при ньому. Але коли польське військо стояло під 
Білою Церквою, він одержав звістку, що батько його дуже за 
слаб. Мазепа подякував Королеві за ласку, покинув польський 
табор і поїхав до батька у Мазепинці. Батько його скоро по
мер, а Мазепа, поховавши його, зостався жити у своїй бать
ківщині.

Тут трапилась з ним така оказія. Показний і гарний на 
вроду парубок, вирощений при королівському дворі, добре осві
чений, Мазепа визначався ще й у Варш аві по-між молодью і 
вражав не одне жіноче серце. То й не диво, що молода сусіда 
його, пані Фальбовська, котра жила із своїм старим чоловіком 
на хуторі свойому за  кілька верстов од Мазепинець, покохала 
його. Вони часто бачились. Як тільки старий виїздив куди з 
дому— чи на полювання, чи до міста на ярмарок, або що,— вона 
зараз давала звістку свойому коханцеві, і той поспішав до неї. 
Але хатня челядь якось виказала старому панові, що до його 
жінки їздить молодий сусіда і що вони часто листуються одне
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з  одним. Нічого не кажучи жінці, пан Фальбовський зібрався 
у дорогу і, прощаючись з жінкою, сказав тільки, що поїде десь 
далеко і не скоро повернеться до-дому. Тільки він з двору, а 
пані вже й послала листа до свого коханця. Цього тільки й 
дожидався старий. Перейнявши посланця, він узяв той лист, 
прочитав у ньому, що жінка його сповіщає Мазепу про те, що 
чоловік од’їзжае з дому, і кличе до себе. Старий пан оддав той 
лист посланцеві і наказав йому скоріще їхати до Мазепи, од
дати лист і переказати, що пані прохала не баритись з  одпо- 
відью. Сам пан зостався у ліску дожидати посланця. Цей не
забаром повернувся із листом од Мазепи, де молодий сусіда

СПІЙМАЛИ КОНЯ З ПРИВЯЗАНИМ МАЗЕПОЮ.

писав пані, що зараз приїде. І  справді, через якийсь час на 
шляху показався Мазепа на баскому коні, безпешне їдучи із 
своїми джурами до своєї коханки. Н а зустріч йому виїхав і 
пан Фальбовський із своїми челядниками. Хоч Мазепа був дуже 
здивований, побачивши його, але не виявив він того, повітався з  
паном Фальбовським і, коли той спитав, куди це він простує, 
одказав, що їде по свойому ділі до міста. Тоді Фальбовський 
показав йому листа і спитав: „А  це що?“ 3  його наказу че
лядь кинулась на Мазепу, стягли його з  коня, роздягли його 
до голого тіла, коня розсідлали і привязали Мазепу, головою до 
хвоста. Тоді почали бахкати коневі над вухом з ружжа, бити
II и—  і ї ї '
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його нагаями, і очинили такий галас, що переляканий кінь, як 
несамовитий, вирвався з рук і стрілою помчав у степ з при- 
вязаним до нього голим Мазепою. Чи довго носив він його по 
степу,— не знати, але вкінці натрапив на вузьку стежку, що 
між тернами та шцпшиною вела до-дому, і примчав бідо- 
лашнього до своїх воріт. Подряпаного колючками, закрівавле- 
ного Мазепу зняли двірські козаки з коня.

Одначе ця оказія не навчила Мазепи, і у 1669 році він 
знов став вчащати до якоїсь пані Олени Заворовської. Скоро 
після того ми бачимо його при Гетьманові Петрові Дорошен
кові, де він попереду був ротмистром гетьманської надвірньої 
компанії, а далі Генеральним писарем. В  той час Іван Степа
нович Мазепа одружився з удовою польського полковника 
Фридрик'евича, донькою козацького полковника Половця, ро
дичкою Прилуцького полковника Горленка; весілля справляв 
він у Корсуні. Од неї, окрім пасинка, були у Мазепи свої 
діти, але, здається, вони повмірали.

У  1674 році, пробувши 5 літ коло Дорошенка, Мазепа 
побачив і впевнився, що з замірів Гетьмана нічого не вийде. Він 
заздалегідь, як і ще де-хто з инших прихильників Дорошенка 
надумав одстати од його, але не знав ще, куди пристати, коли 
несподіваний случай допоміг йому в тому. Мазепа, надумавши 
покинути Дорошенка, став проситись в його, щоб він пустив 
його навідатись у Корсунь до жінки. Гетьман догадався, що 
він хоче покинути, його, і не пустив його, але послав замість 
того у Крим клопотати про те, щоб Татари скоріще висилали 
йому підмогу. В  дорозі Кошовий Сірко із Запорожцями пере
хопив Мазепу і, на прохання Гетьмана Самойловича, одпровадив 
його до нього. Таким побитом Мазепа, хоч і мимохіть, опи
нився коло Самойловича. Мазепа умів подобатись людям— ста
рим і молодим, чоловікам і жінкам,— то незабаром він став 
близький до Гетьмана чоловік. Самойлович посилає його із  
Ніжинським полковником, Павлом Михаленком, у Москву і до
ручає сказати там усе, що він знав про Дорошенка, про його 
відносини до Хана, про Сірка та про справи на Україні. У  
Москві Мазепа, як і скрізь, всіх причарував і повернувся до 
Самойловича, котрий з  того часу став доручати йому всякі 
важні державні справи. У  1685 році Мазепа був вже 
Генеральним осаулом; Гетьман посилав його тоді у Київ на 
вибори митрополита Гедеона, князя Четвертинського. У 1686 році 
Самойлович посилає його/ із сином своїм, полковником Черни- 
гівським Григорієм, знов у Москву— одговорити царівну Со
фію од походу у Крим. Але поход той таки був і привів до 
того, що московське військо повернулося до-дому, зострівши у 
степу пожежу та голод, а Самойлович втеряв своє гетьманство. 
Звичайно, що тут не обійшлося без Мазепиних хитрощів.
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РАДА НА РІЧ Ц І КОЛОМАЦІ У  ПОЛТАВЩ ИНІ. М АЗЕПА  
РОБИТЬСЯ ГЕТЬМАНОМ. П РАВА УКРАЇНИ ОБМЕЖУЮТЬ. 

ДРУГИЙ ПОХОД У КРИМ. ГЕТЬМ АН  У МОСКВІ.

Коли військо українське і князя Голіцина вернулося з 
Криму і мало переходити річку Самару, Самойлович із коза
ками по містках, що були наведені через неї, як вони ще йшли 
у Крим, перейшов на другий бік, а тоді містки ті хтось підпа
лив і вони згоріли, а московському військові довелося ставити 
нові. Це загаїло його, і хоч не виявилося, хто саме спалив 
містки, проте князя Голіцина приключка ця у-край розлюту
вала, і він зараз, як перейшов Самару, послав у Москву донос 
на Гетьмана—винуватив його і за нещасливий поход, і за  
степові пожежі, і за те, що спалені були містки; до свого до
носу він додав ще й донос де-кого з української старшини, 
невдоволеної Гетьманом. Через 14 день він одібрав з Москви 
приказ, і 20-го липня (юля) 1687-го року Гетьмана Самойловича 
закували у кайдани і одпровадили до Москви, а 25-го при
значено було обрати нового Гетьмана. Військо козацьке стояло 
тоді над річкою Коломаком, де й зібралася рада. Здається, до 
Мазепи було прихильне козацтво. Вважаючи на його раніщу 
службу, на те, що він знався у тогочасних справах, на те, що 
був добре освічений і відомий по-між козаками, його й наста
новили Гетьманом після Самойловича. Коди після молебну у 
походній церкві посвячені були гетьманські клейноди: бунчук, 
булава та корогва, і князь Голіцин промовив до козаків, що 
Ц арі волять на обрання, по давньому звичаю козацькому, нового 
Гетьмана вольними голосами, та спитав, кого вони бажають мати 
за Гетьмана, усі загукали: „Бути Гетьманом Івану Мазепі!" Купка 
козаків вигукувала обозного Василя Борковського, але імя Ма
зепи лунало по всьому війську. З  того, що Гетьманом обрали 
Мазепу, найкраще знати, чого сподівалася старшина та козаки 
тогочасної України од свого обранця.

Після виборів вичитано було Переяславські пакти Бог
дана Хмельницького і до них додано ще 22 статті, котрими 
обмежувались права Гетьмана. У  одній з них на Гетьмана і 
старшину накладався обов'язок найдужче пеклуватись про те, 
щоб чим дужч єднати Українців із Московськими людьми чёрез 
шлюби та иншими способами. Усі статті було прийнято, і стар
шина та Гетьман присягли на євангелії у церкві.

З-під Коломака Мазепа рушив через Гадяч у Батурин, де 
почалися бенкети та гулянки. З початку другого, 1688-го, року 
почали будувати кріпості і городки (фортеці) по річці Орелі, 
i p
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Самарі та инших, бо й це по послідніх умовах мусіла робити 
Україна.

При кінці літа у Москві знов почали збіратись до нового 
походу у Крим, і Мазепа раяв Московському урядові висту
пати у поход по весні. У березолі (марті) 1689 року 112.000 
московського війська, знов під проводом князя Голіцина, ви
ступило у поход, а 20-го квітня (апріля) пристав до них і Геть
ман із козаками. 20-го травня (мая) дійшли до Перекопу, але 
останні дні були дуже важкі для московського війська через 
спеку і через те, що Татари покидали і попалили свої села,—  
ніде не було ніякого пристановища. Голіцин побачив, що стояти 
перед Перекопом дуже довго не зручно, то й почав перемовлятися 
з Кримським ханом, але ні до чого вони не договорилися, і на 
другий день Голіцин повернув назад. Татари своїми наскоками 
іззаду дуже турбували військо. 24-го червня (юня) дійшли так 
до берегів річки Коломака, і звідтіль Мазепа з своїм військом 
повернув на Гетьманщину, а Голіцин пішов до Москви.

Цей поход дуже пошкодив Голіцинові і царівні Софії, і 
партія царя Петра почала гостріще себе виявляти.

Після того походу Мазепа захотів переговорити віч-на-віч 
із царівною Софією, вибрався до Москви і прибув туди у по
чатку серпня (августа). З  ним були Генеральні старшини: обоз
ний— Василь Борковський, суддя— Сава Прокопович, писарь— 
Василь Кочубей, осаула— Андрій Гамалія і бунчужний—Юхим 
Лизогуб; окрім того полковники: Полтавський—Жученко, Ні
жинський— Забіла, Чернигівський— Лизогуб, Миргородський— 
Апостол і Лубенський—Свічка; коло кожного з  них—полковий 
писарь; окрім того ще 304 чоловіка козаків.

Коли Гетьман прибув у Москву, він побачив, що тут на
готовляються велики зміни. Трохи не місяць він, як і инші чу
жинці, не знали, до кого звернутись, та й ніхто там не знав, що 
буде завтра і чого сподіватись. Аж 10-го жовтня (октября) 
Українців прийняв у Троїцькому посаді молодий 17-літній царь 
Петро, і тут Гетьман виявив себе дотепним і хитрим діячем і 
одразу з ’умів вподобатися Цареві.

БУ Д О ВА Н Н Я КРШ О СТІВ. ЗАПОРОЖ СЬКА ЗГОДА З Х А 
НОМ. ГЕТЬМ АН  ДОПОМАГАЄ СПОРЯЖАТИ МОСКОВСЬКИЙ  

ФЛОТ. РЕМ СТВО НА ГЕТЬМ АНА. П ЕТРИ К.

Щ е з початку свого гетьманування Мазепа, щоб утвердитись 
на своїй посаді, послухав наказу Московського правительства і 
заходився будувати фортеці по північно-західних Запорожських 
землях, наче б-то для того щоб оборонити Україну від Татар. 
Проте тут про инше йшло: Московський уряд, так само як колись
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і Польський, хотів цим заступити шлях Україньському людові 
на Запорожжя. Почали будувати такі фортеці на річці Самарі, 
по Орелі, то що.

Дуже не прихильним оком дивилися Запорожці на те бу- 
довання, бо добре розуміли, за для чого воно робиться. Проте 
кріпость на Самарі, на Запорожській землі, була збудована і най
менована Ново-Богородицькою. Сюди призначений був воєвода, 
дяк (писарь) Московський і 4000 чоловіка московського війська; 
посад, що був коло 
кріпості, заселено мо
сковськими людьми 
та потроху Україн
цями з усяких пол
ків. Поблизу тієї крі
пості був Самаро-Ми- 
колаївський Запорож- 
ський манастирь, кот
рий дуже поважали 
Запорожці. Ченці то
го манастиря, най
більше старі Запо
рожці, теж були нев- 
доволені таким сусі
дом, як московська 
кріпость, і почали під
бурювати проти неї 
Запорожців. Вертаю
чись з другого неща
сливого походу на 
Крим, Голіцин прові
дав про те ремство та 
намовляння ченців; 
він обложив мана- 
стйрь і, не вважаючи 
на прохання Кошово
го Івана Гусака і З а
порожців, захопив
усіх ченців до своїх рук і тяжко покарав їх— катував та мучив.

Після того на довгий час манастирь цей зробився пуст
кою, і не скоро повернулися до нього ченці. Цей вчинок ще 
більш обурив Запорожців проти Московського уряду та Геть
мана, котрого вони вважали за пособника йому. І справді, у 
1692 році він радить урядові збудовати кріпость у Камяному 
Затоні. „Гетьман хоче другу Січ заводити,—казали Запорожці,—  
щоб нас до рук прибрати.... Аби був здоров наш батько Дні
про,— ми собі другу Січ знайдемо!" „Щ е такого небажаного

САМАРСЬКИЙ ЗАПОРОЖСЬКИЙ СОБОР..
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Гетьмана у нас і не було,—писав Кошовий Гордієнко.— Був- 
еси нам перше батьком, а тепер став вітчимом44. Отаке рем
ство одчахнуло їх зовсім од Гетьмана, і вони почали листу
ватись із Кримським ханом та зробили з Татарами згоду. Це 
збентежило Мазепу, бо він саме тоді вже писав Московському 
урядові, що тепер як-раз час розпочати війну із Турками. 
Така рада було до душі молодому Цареві, і він справді почав 
готовитись до походу. Мазепа охоче допомагав йому у тому; 
він радив йти у поход не тільки суходолом, але й ріками, та 
для того присогласити Запорожців, добрих моряків, щоб вони 
помогли збудовати флот. Він посилав у Москву запорожських 
і українських майстрів і дуже пильно брався до цього діла,—  
з усього знати було, що він справді дуже цікавився ним.

Мазепа, як розумний чоловік, бачив, що йому треба чим- 
небудь, до якого часу, одвернути увагу од внутрішніх розпо
рядків, що він почав у себе заводити. Про Царя і Московсь
кий уряд він не турбувався, але йому хотілося прихилити до 
себе усю старшину. Він хотів завести на Україні скромний 
шляхетний стан, як у Польщі та Москві, щоб можна було 
опертися на його; для того роздавав він у вічність землі стар
шині, завів осібний гурт аристократів і прозвав їх „Бунчуко
вими товаришами14, а правительство зробило цю посаду на
следственною. Мазепа хотів, щоб ця верства люду Українського 
була освіченіща, а для того заводив усякі школи, поставив 
Київську Академію нарівні з  загранишними університетами, з 
Чернигівської Колегії зробив Ліцей (вищу школу), заводив 
друкарні (печатні), листувався із чужоземними вченими. Він  
покладав надію на молоде покоління, бо добре бачив що 
тогочасної зопсованої старшини вже не переробиш. Не надію
чись на козацтво, він, як і де-котрі Гетьмани перед ним, як і 
більшість старшини, держав найняте військо, так званих „ком
панійців44 і „сердюків", із усякої наволочі; з них набіралося 
і прибічне гетьманське військо, немов би теперішня гвардія. 
Військо це держав він на те, щоб було на кого покластися 
тоді, коли б раптом піднялося де народне повстання, чи так 
заколот який, бо просте козацтво само було одного духу з  
народом, і покладатись на нього було небезпешно; крім того, 
по-всяк-час він міг обернутися за допомогою до Московського 
уряду» котрий охоче давав своє військо, як тільки прочує, що 
десь заворушився народ. Усе це було не до вподоби народові, 
і доноси на Гетьмана посилалися до Москви трохи не що
року, але там Мазепі вірили і шанували його, і доноси ті шко
дили самим доносчикам, а  не Мазепі.

У  1692 році, після Водохреща, до Батурина привезено із 
Москви од Царя подарунки Гетьманові, старшині і полковни
кам. Х то  з них був на той час у Гетьманській столиці, той



—  2 6 7  —

сам узяв їх, а кого не було, тим посилали ті подарунки туди, 
де хто жив. В  ті часи це було все одно, що теперішні хре
сти та ордени. Так і тепер послані були подарунки Полтав
ському полковникові Жуку, або Жученкові, з його родичем, 
через канцеляриста Петра Іваненка, або Петрика, як його взи
вали. Петрик цей був жонатий на Кочубейовій небозі, а Жук 
доводився свекром Кочубейові, котрий держав його дочку. Пет
рик одвіз ті подарунки, але до Батурина не вернувся; здаєть
ся, йому забажалося вільного життя, бо дома з жінкою він 
жив не у злагоді. Це знати з його листу до Кочубея, котрому 
він писав: „Тікаю від безсоромної лютости жінки своєї, котра
не тільки що лихословить і ганьбить мене, а ще й наважаєть- 
ся позбавити мене життя“ . Щоб там не було, а військовий 
канцеляриста Петро Іваненко опинився на Запорожжі, і там скоро 
став на чолі Запорожців, котрі невдоволені були на Гетьмана та 
Московський уряд. А  невдоволені вони були за  те, що 
Москва будує кріпості та городки на землях Вольностів 
Запорожських і за те, що українська старшина здобувала собі 
через Гетьмана і Московський уряд грамоти на землі, та обер
тала їх у вічність, і людей, котрі жили на тих землях, обкла
дала усякими одбутками,— робила з них трохи не кріпаків, 
бо вже було визначено два дні на тиждень роботи на пана. 
Навіть і Кошовий Гусак пристав до невдоволених, і коли 
Гетьман прислав йому листа, у котрому він прохав віддати 
баламута Петрика, він одписав йому між иншим так: „Тепер  
починає заводитися те саме, за що ми билися за  Богдана. 
Хай би вже Генеральна старшина содержувала собі підданих 
людей, а то вже й всяка дрібнота має своїх підданих!'4.

Як тільки Запорожці обрали Петрика писарем, він поїхав 
у Крим до хана і прохав допомогти йому в його справі: він 
задумав визволити Україну з-під московської кормиги і від 
Мазепи, котрого Запорожці вважали пособником Московському 
урядові. Коли Петрик повернувся з  Татарами, то ті Запорожці, 
що пристали до нього, проголосили його Гетьманом, і він пі
шов з  ними попереду до Самарських кріпостів; звідтіль по
розсилав він універсали до усього Українського народу і опо
віщав в них, що його обрано Гетьманом і що з ним іде Калга- 
Султан із Татарами визволити Україну від гнобительства Мос
кви і від хижих панів та орандарів. Петрик напав був одразу 
на Ново-Богородицьку кріпость, але його одбито, і він із Калгою- 
Султаном рушив на Україну. Але й тут був він не щасливіший: 
Мазепа так жваво і розумно взявся проти нього, що куди він 
не поткнеться, скрізь його стрічали козацькі полки та давали 
йому одсіч.

Три роки Петрик баламутив на Україні. Люде хоч і гомо
ніли і невдоволені були московськими розпорядками, але він не
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з'умів скупити їх коло себе, і коли у 1696 році якийсь козак 
Вечірка убив його, то про його скоро й забули,—тільки й того, 
що Татари скарали за  це того Вечірку на смерть, бо вони під
держували Петрика і допомагали йому для того, щоб була їм 
причина постоянно грабувати та нападати на Україну.

АЗО ВСЬКІ ПОХОДИ. ПАЛІЙ І ПРАВОБІЧНА УКРАЇНА. 
ПОХОДИ КОЗАКІВ У ЛІВОНПО, ІНГРНО І ПОЛЬЩ У.

У 1695 році молодий царь Петро І  задумав завести 
свій флот у південних морях, себ-то в Азовському і Чорному, а 
для того по весні сам пішов із військом під Азов. Але похід 
цей був нещасливий, і Царь мусів був повернутися у Москву, 
нічого не заподіявши Туркам. Гетьман же Мазепа з боярином 
Шереметьевим тим часом щасливо воювали з Турками на низу 
Дніпра: узяли Кізікермен і другу фортецу, що була коло його і, 
зоставивши залогу у кріпості на острові Тавані (що на Дні
прі недалеко Берислава), самі подалися на Україну. Тільки 
Гетьман, а з ним і московське військо одійшли, як Запорож
ці заволоділи тим островом.

Петрові не виходила з голови думка заволодіти морем, 
мати там свій флот і розпочати торговлю з Європою, і от по 
весні 1696 року він знов виступив проти Азова, а Мазепа 
вислав йому на підмогу 15.000 козаків. Наказним Гетьманом 
над ними настановив він Чернигівського полковника Якова 
Лизогуба, а сам знов поєднався з Шереметьевим і, оборо
няючи українські південні границі, турбував Турків і Татар і 
не давав їм іти на підмогу до Азова. Н а цей раз Азов було 
взято, і Царь, вважаючи, що велику поміч у цьому ділі дали йому 
козаки, дякував Гетьманові Мазепі найбільш за  те, що він при
значив такого дотепного, доброго знавця військової справи, на
казного Гетьмана, яким з'явив себе Лизогуб.

Тим часом московське військо безнастанно переходило 
через Україну, погано поводилося з людьми; начальники мос
ковських команд та усякі офіцери московські часто-густо люто 
розправлялися з жителями, вимагали підвод, харчів, знущалися 
над звичаями і порядками українськими та ще почитували себе 
заваж ніщ ихта з більшими правами людей, ніж тубільці— Укра
їнці; до того ще був як раз і неврожай хліба у тому 1698 році,— 
то через все те на Україні дуже почали ремствувати на Мос
калів і Гетьмана; доносів на нього стало ще більше, але Царь 
так вірив Гетьманові і почитував його за  розумного і кори
сного за-для себе порадника, що не йняв віри тим до
носам. Повернувшись у січні (январі) 1700 року з тих походів, 
він покликав Мазепу до Москви, і там так його ласкаво вітали, як
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ніколи. Щоб виявити свою ласку і подяку Гетьманові, Царь дав 
йому орден святого Андрія Первозваного, що саме тоді тільки 
що встановлений був, і мали його тільки Царь та Головін.

По Бахчисарайській умові 4-го березоля (марта) 1681-го року 
Правобічна Україна мусіла зоставатись незаселеною пустинею. 
Але на таку чудову країну не могли не позаздрити сусіди, і 
от король Польський Ян Собеський, що тільки й мріяв про 
велику війну з Му
сульманами, приду
мав такого способу.
Він добре відав, що 
козаки —  найкращі 
вояки, і вже у 1685 р. 
видав таку сеймову 
ухвалу, що він при
ймає під свою бать
ківську опіку усіх ко
заків, котрі оселяться 
на землях давніщих 
полків Чигиринсько
го, Черкаського, Кор- 
сунського, Канівсь
кого, Білоцерківсько
го та Уманського та 
будуть узнавати за  
Гетьмана того, кого 
настановить Польсь
кий уряд. Люде з По
лісся, Волині та Ч е
рвоної Русі кидали 
свої оселі і панів і пос
пішали записуватись „
у козаки. Т і з них, » * ” > МОСКОВСЬКИЙ ПЕТРО І.
котрі одержували од
короля „приповідні листи" на те, щоб набірати це охоче військо, 
звалися полковниками; з них одразу визначилися полковники: 
Искра, що оселився у Корсуні, Самусь—у Богуславі, Абазин—  
у Брацлаві на Поділлю, а найбільш— Семен Пилипович Гурко, 
або „П алій", як його прозвали Запорожці. Він оселився у 
Хвастові.

Семен Палій, як його звичайно взивають, був родом з Борзни, 
з діда-з-прадіда козак, добре освічений чоловік (вчився у Київ
ській колегії). Слава про нього далеко сягала і на Лівобережній
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Україні; звідтіль до нього йшов народ, невдоволений москов
ськими порядками і своєю старшиною, котра все більше й біль
ше переверталась на справжніх панів і, з допомогою Москов
ського уряду, все дужче гнобила та гнітила підлеглих і осілих 
по їх землях людей.

З кожним годом Палій все дужче почав ворогувати з По
ляками. Він не раз прохав Мазепу поклопотатись у Царя, щоб 
його і його козаків прийнято було у підданство, але Петро не 
хотів сваритись із Польщою, то й не хотів пристати на те. 
Проте Хвастовський полковник із своїми козаками не раз до
помагав московському військові у війні з  Кримом та Турками. 
Поляки тепер не раді були своїй вигадці, бо бачили, як 
жваво козаччина розвивається, боялися її, бо через козаків 
скрізь були розрухи, ворохобня та непокірство по-між їх  хло
пів; тим-то вони почали вже клопотатись про те, щоб козач
чину скасувати. Тільки що помер Ян Собеський, як на його 
місце у 1699 році королем Польським став Август П. Він за
раз склав згоду з Турками, і коронний гетьман польський 
оповістив наказного Гетьмана підлеглих Польщі козаків, Са- 
муся, і полковників Палія, Искру, Абазина, Барабаша та усіх 
козаків про те, що сейм ухвалив розпустити козацьке військо, 
і що з цього часу козаки не мають права жити по маетностях 
королівських, духовних і шляхетських. Це було все одно, що 
зовсім скасувати козаччину в Правобічній Україні. Але Палій 
мало вважав на те, хоч Поляки були й напали на його Хва- 
стів. Правобічне козацтво почало лихим духом дихати на По
ляків, а далі незабаром підняло повстання: почали вигонити 
шляхту та Жидів, котрі оселилися по містах. Лівобічні теж 
одгукнулися на те, і вже в Переяславському полку почали бити 
Жидів. Утікачів з лівого боку Дніпра на правий все більшало; 
перелякана шляхта Київського, Подільського і Волинського воє
водств проголосила „посполите рушення* на козаків, а наказний 
Гетьман Самусь вирушив під Білу Церкву. Звідтіль послав він 
до Мазепи лист і розіслав універсали до всіх старшин, а в 
них оповіщав, що він присягнув бути вірним Цареві і покір
ливим Мазепі та присоглашав усіх охочекомонних збіратися у 
сотні і полки і одностайне іти на Поляків. У  Самуся було 
2.000 козаків. Під Білою Церквою Палій прийшов йому на по
міч із 1.500 своїх полчан. Поляки, під проводом пана Якова 
Потоцького і регіментаря Рущиця, із 2.000 війська рушили ви
зволяти Білоцерківську залогу, що зачинилася у замку. Під 
Бердичевом Самусь напав на них і розбив у-край. Потоцьки'й 
і Рущиць ледве встигли утікти,—увесь їх табор достався ко
закам. Розбивши польське військо, Самусь вернувся до Білої 
Церкви, обложив її і, простоявши під нею сім тижнів, узяв. 
Після того козаки узяли Немирів. У  Немирові Поляки стра
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шенно лютували і тяжко карали людей за  те, що приставали 
до козаків; але як козаки взяли Немирів, то віддячили Поля
кам тим, що вирізали усю шляхту і усіх Жидів. Упоравшись 
тут, вони пішли на Бар, котрий теж узяли. Після того Палій 
подався із своїми на підмогу Подністрянському полковникові 
Абазину, що орудував на Поділлю. Ш ляхта та Жиди звідтіля, 
рятуючись, утікали в Польщу. Польський король Август П послав 
універсал до Палія і докоряв його за те, що він накоїв, а 
царський намісник у Варшаві, князь Довгорукий, писав до 
Мазепи, щоб він поклопотався про те, щоб Українські люде не 
допомагали Самусеві, бо через цю козацьку ворохобню Поляки 
не можуть налагодитися в поход на Ш ведів, у поміч Москов
ському цареві. Після того Поляки гостріше взялись, щоб при
боркати козацьке повстання, і гетьман польський Сенявський 
рушив на Немирів та узяв його. Самусь утік до Богуслава, а 
козаки з Немирова подалися до Ладижина. Там полковник Аба
зин замкнувся у замку із 2.000 своїх козаків. Після завзятої 
оборони Ладижин узято; Абазина Поляки посадили на палю, 
а козаків та міщан, котрі осталися живі, люто замордували. 
„У  Подністрянщині і Побужжю, —одписуе про це в Москву Ма
зепа,—Поляки страшенно катували підлеглих їм Українців: 
одних вішали, других на цвяхи кидали, або садовили на палі“ . 
Тим, про кого думали, що він брав участь у тому повстанні, 
одрізували ліве вухо,— і таких значених, як свідчить сучасник, 
було більш 70.000 чоловік... Таке коїлося в Правобічній Укра
їні аж до 1703 року. За цей час Мазепа инший став до Палія. 
Мазепа бачив, як зростає любов народня до Палія; він боявся 
щоб це йому не завадило, і надумав якимсь побитом зіпхнути 
Палія з свого шляху;— він писав Московському урядові, що 
боїться, коли б Палій не погодився із тими Поляками, котрі 
перейшли на бік Шведського короля.

У  початку 1704-го року Правобічний Гетьман Самусь, а з 
ним Корсунський полковник Искра прийшли у Переяслав і 
покірливо сказали: „Не можемо ми разом жити з Поляками і, 
коли нас не прийме православний Царь і Гетьман обох боків 
Дніпра, не знаємо, де й подітись". 24-го січня (января) Мазепа, 
з  дозволу Царя, у Ніжині прийняв од Самуся гетьманські клей- 
ноди, котрі дав йому був Польський король. Таким побитом, 
на правому боці Дніпра остався один лишень борець за  козацьке 
українське діло— Семен Палій. Це був справжній Запорожець, 
оборонець народніх прав, свободи і політичної автономії Укра
їни, ненависник і лютий ворог усякого рабства та самоправ
ства. Така вдача його одповідала тому, що було на серці й на 
мислі у кожного Українця, тим-то він без міри був любий на
родові. А це дуже турбовало Мазепу, бо він, схиляючись до 
шляхетства та потураючи старшині, не надіявся на народню
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любов... А  без неї правителеві, котрого обрав той самий на
род, не легко було вдержатись на своїй посаді.

Довго Мазепа не міг нічого заподіяти Палієві, але те, 
що Палій завзято не хотів оддавати Білу Церкву Полякам, 
спільникам в той час Москви, допомогло Мазепі. Про 
це оповідатиметься далі, а  поки що —  вернемось трохи 
назад.

У  1699 році царь Петро І  і король Польський Август П  
умовились, через своїх уповажнених, разом стати проти моло
дого короля Шведського Карла ХП . Війну розпочав Август у 
Лівонії, куди у 1700 році Царь звелів Мазепі послати йому на 
поміч козацьке військо. Гетьман вирядив один полк охочеко- 
монних, під проводом полковника Искри. Ледве вийшло це 
військо, як знов прийшов царський наказ послати ще 10.000 ко
заків; і ці виступили у Псков, під проводом наказного Геть
мана Обидовського, Мазепиного небожа. У  нього було війська: 
4.000 Ніжинського та Чернигівського полків, 1.000 Стародубсь- 
кого і 4 полки охочекомонні. Але вони Ш ведів не бачили й 
у вічі,— бачили тільки московське військо, що тікало на всі 
боки після того, як його розбили Шведи під Нарвою. Незаба
ром ті козаки, що ходили воювати своїм коштом, босі й го
лодні, обідрані і без коней вернулися до-дому, люті на Мо
сковське начальство, котре позабірало на війну їх із кіньми і 
не платило за  те грошей. Замість них послано ще 7.000 коза
ків, під проводом наказного Гетьмана, Гадяцького полковника 
Боруховича, а скоро за  ним рушив із полками: Миргородським, 
Лубенським, Переяславським, Ніжинським і Полтавським наказ
ний отаман— Миргородський полковник Апостол. Це військо 
пущено до-дому у січні (январі) 1702 року, а 27-го липня (юля) 
того ж року послано у поміч Полякам инших 12.000 козаків, 
під проводом наказного Гетьмана, Стародубського полковника 
Миклашевського.

Щ е в лютому (февралі) 1701 року царь Петро бачився із 
королем Августом, і вони заздалегідь поділили по-між себе землі, 
що мали одвоювати од Ш ведів. Петро брав собі Інгрію і Коре- 
лію (коло теперішнього Петербурга), а Август назначйв собі 
Остзейський край, та ще, з  поради панів польських, намагався, 
щоб Московський царь зрікся своїх прав на Правобічну Україну. 
Але Мазепа, через присланого до нього в цій справі дяка мо
сковського Бориса Михайлова, одказав Цареві, що Україна на 
це ніколи не пристане: „Бо не дурно наші літописі пишуть: 
поки світ стоїть світом, Поляк Русинові не буде братом".

Зімою 1702 і 1703 року Гетьман їздив у Москву. Там  
знов його добре вітали, надарували йому земель із селами і з  
слободами, соболів (на футра), шовку і таке инше, а король 
Польський прислав йому орден Білого Орла.
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Козаки та Запорожці, вертаючись з походів тих до-дому, 
рознесли скрізь по Україні, які то люде Москалі, як вони зну
щаються, зневажають та кривдять Українців, як поневіряється 
Українцями Московський уряд. Через ці балачки Запорожці 
готові були підняти повстання проти Москалів, і за  те стояв 
і  Кошовий отаман Кость Гордієнко, справжній лицарь і запеклий 
ворог Москви. Запорожці вже готові були вийти на Україну, 
вигнати Москалів, панів та орандарів. Мазепа писав у Москву, 
що по всій Україні менша стала прихильність до Царя й до 
Москви. Петро І  вимагав, щоб присилано було козаків у півні
чні сторони на слу
жбу та на всякі ро
боти. Цього попереду 
ніколи не було, а ко
заки тільки й знали 
свою Україну та су
сідні степи південні.
Ц і походи на північ 
були на всій біді і ще 
більш обурювали У к
раїнців проти Моско
вського уряду.

У  квітні (апрілі)
1704-го року Царь 
наказав Мазепі висту
пити з У  країни з усим 
військом на поміч 
Польському королеві.
Мазепа вийшов, коло 
Київа перейшов Дні
про і 15-го червня 
(юня) отаборився коло 
Паволочі; сюди ж при
був до його із своїми
полчанами і Семен король польський август іі.
Палій. Мазепа вітав 
його приязно, а тим
часом нишком листувався із князем Головіним. 10-го липня (юля) 
він покликав Палія і став дорікати йому, що його козаки сва
вільно розправляються з орандарями та панами і на це скар
житься й Король. „Н а те вони люде вольні,— одказав Палій.—  
Щ о я з ними подію?" Тоді Гетьман переказав йому царське 
бажання, щоб він їхав у Москву. „Нема чого міні туди їхати"—  
одмовив Палій і хотів іти до свого обозу, але Мазепа не пу
стив його і зараз написав про це Головінові, а  24-го серпня (ав
густа) сповіщав його, що під караулом одпровадив Палія і його

18
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пасинка Сімашка у Батурин, і звелів їх держати там до при
казу царського.

Тим часом у Польщі люде метушилися і не знали, кого й 
чого держатись: одні держалися короля Августа, а другі пе
реходили на бік Карла ХП , котрий вже взяв Варшаву, Краків 
і Львів. Переяславський полковник Мирович, що стояв у Львові 
із 10.000 козаків, мусів був од ступити у Броди. Багато зневаги 
терпіли козаки од Поляків і од Шведів, а тут ще до того у 
Червоній Русі почалися пошесті та болісті, і через те козаки 
мусіли зовсім вернутись до-дому. Мазепа, котрий теж ходив із 
військом походом на Волинь, повернувся до Батурина. Ці по
ходи козацькі, здається, мало допомогли королеві Августові, а 
козакам далися добре у знаки; через них козаки лихі були й на 
Ш ведів.

У  початку 1705 року Мазепа був у Москві, а у березолі 
(марті) туди привезено Палія і пасинка його Сімашка. Після 
допиту, звелено було їх заслати в Сібір, у енисейськ, але чо
гось пізніш цей наказ перемінено, і Палія заслано у Верхотурье, 
а звідтіль у Томськ, де він мав пробувати аж до смерті.

ДРУГИ Й  ПОХОД Н А  ВОЛИНЬ. КОРОНУВАННЯ СТАНІ
СЛАВА ЛЕЩ ИНСЬКОГО. КН ЯГИ Н Я ПОЛЬСЬКА. БУДО- 
ВА Н Н Я КРІПОСТИ У  КИІВІ. Б Е Н К Е Т  У ГЕТЬМ АНА. ЗНО
СИНИ З КОРОЛЕМ СТАНІСЛАВОМ. ЄЗУЇТ ЗАЛЕНСЬ-

КИЙ.

По весні 1705-го року Мазепа, з наказу Царя, вирядив 4.500 
козаків, під проводом наказного Гетьмана, Прилуцького пол
ковника, Дмитра Горленка на Литву, а сам 18 го червня (юня) 
виступив' на Поділля; звідтіль пішов він на Волинь, щоб плюн
друвати маєтності тих польських панів, котрі пристали на бік 
Шведського короля. Так він дійшов до Львова. Далі мусів він 
іти, щоб поєднатися з  Саксонським військом короля Августа, 
але не зустрів його і повернув на Волинь. Тут він став табо
ром у місті Дубні, покинувши частину свого війська у воєводстві 
Бельзському, а частину у землі Холмській.

Тим часом у Варш аві 3-го вересня (сентября), з волі Карла Х П , 
короновано Станіслава Лещинського на короля Польського. 
Таким побитом у Польщі було два королі в-раз.

Новий король Станіслав зараз же почав запрошувати Ма
зепу, щоб він пристав на його бік, і обіцяв козакам усякі воль- 
ності; але Гетьман, ще до якого часу, не виявляв своїх замірів 
і про ці запросини повідомив Московський уряд.

Пробуваючи у Дубні, Мазепа їздив до Білої Криниці і там 
хрестив із княгинею Ганною Дольською дочку її сина од пер
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шого чоловіка, князя Вишневенького. Ця княгиня Дольська, 
удова по двох чоловіках, була ще не стара, дуже красива і 
приваблива. Вона сильно вразила гетьманське сердце і, здається, 
на цих хрестинах було кинуто перше зернятко спокуси— пе
рейти на бік Шведів і з ’явилася надія визволити Україну з- 
під московського гніту. А  гніт цей був дуже тяжкий, і до Гетьмана 
з усіх кутків України приходили скарги на насильства, зну
щання і свавільство московських військових людей над козаками.

Повернувшись до свого Батурина, Мазепа одержав звістку, 
що у-літку прибуде на Україну Царь, щоб оглядіти Київську 
кріпость. У  кінці че
рвня (юня) Гетьман 
зібрав до Київа коза
ків і сам поїхав стрі
чати Царя, котрий по
винен був приїхати 
туди водою. Пробу- 
ваю чи у Київі,Гетьман 
одібрав листа од своєї 
куми Польської; в то
му листі вона, імям 
короля Станіслава, 
радила Мазепі при
стати до Ш ведів і 
впевняла, що все, чого 
Гетьман бажає, спра
вдиться. Це був вже 
другий лист од неї, 
і про ці листи знав 
тільки Генеральний 
писарь Орлик; але й 
він не знав, як Геть
ман ставиться до них, 
бо Мазепа не вияв
ляв своїх замірів і 
лаяв при Орликові 
Дольську за  її вигадки, кажучи: „проклята баба з глуз
ду з ’їхала!"

4-го липня (юля) 1706-го року приїхав у Київ царь Петро. П о
чувши тут, що Карл Х П  прямує на Україну, він виправив князя 
Меньшикова з кінними ватагами на Волинь, а Мазепі звелів 
допомагати йому і бути під його началом. Дуже вразило це 
старого Гетьмана, —і як Гетьмана, і як чоловіка, що вважав се
бе далеко вищим і родом і по освіті, ніж Меньшиков. Карл Х П  
на цей раз не пішов на Україну, а повернув у Саксонію. Там  
у замку Альтранштадті було складено умову; по тій умові Ав

КОРОЛЬ ПОЛЬСЬКИЙ СТАНІСЛАВ 
ЛЕЩИНСЬКИЙ.
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густ II  зрікся Польської корони, зостався тільки королем Сак
сонським і порвав згоду з Московським царем. Таким побитом 
Мазепі не довелося ставати під начало Меньшикова, але ця 
образа глибоко запала в серце Гетьманові; а тут ще й кня
гиня Дольська знов писала в листі до нього, що вона чула, 
ніби-то князь Меньшиков мае на думці скинути його з гетьман
ства і самому стати Гетьманом України. Про це справді була 
чутка, і Мазепа знав, що Меньшиков клопотав у Царя про те, 
щоб його зроблено було князем Чернигівським. Це князівство 
повинно було простелити йому шлях до гетьманства. Мазепі ж,

щоб задовольнити йо
го, Царь хотів викло
потати титул Авст
рійського князя, про 
що вже почали листу
ватись із Австрійсь
ким урядом. І  Мазе
па таки одержав цей 
титул аж перед сме
ртью.

Н а той час, як 
Петро пробував у 
Київі, Гетьман зро
бив за-для Царя бен
кет. Н а тому бенкеті 
була уся українська 
старшина і московсь
кі вельможі, котрі бу
ли коло Царя, по-між 
ними й Меньшиков. 
По обіді Меньшиков 
узяв Мазепу заруку  
і, сівши з ним осто
ронь, почав йому ка- 

король шведський карл хи. зати так, що де-хто з
старшини і полков

ників чули: „Гетьмане Іване Степановичу! Час братись за во
рогів",— промовив він, підморгуючи на старшину. Потім почав 
говорити йому, що для спокою Царської величности і на ко
ристь самому Гетьманові, треба викоренити усю старшину; за це й 
будучі Царі славитимуть його, як найвірніщого з Гетьманів.

„Небезпешно,— промовив Гетьман,—не скінчивши одної 
війни з ворогом, розпочинати другу хатню війну".

„Чи цих ворогів (себ-то, козаків та старшину) боятись і 
же піти?!"— одказав Меньшиков. Але тут Петро встав, щоб їхати, 
і розмова на тому урвалася* Як Царь і російські вельможі пої
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хали, Гетьман звернувся до старшини і полковників з такою 
мовою:

„Чи чули, що казав князь? І  таку пісню співають міні 
раз-у-раз у Москві і скрізь. Не попусти Боже, щоб сталося по 
їх думці!" Тут вже й старшина, почувши такеє, почала рем
ствувати: „Служать козаки Цареві без усякої противности, по- 
слушливим серцем, своїм коштом робили такі далекі походи у 
Інфлянти, Польщу, Литву, у Донські городи і Казанське цар
ство... Козаки гинуть там, терплять тяжку зневагу і образу від 
московських начальників, і за все це їм така дяка!“ В  додачу 
до цього Гетьман ска
зав: „Я  сам добре 
знаю, що думають за
подіяти зо мною і з 
вами: мене хотять
довольнити князівсь
ким титулом Римсь
кої держави, усю 
старшину викорини- 
ти, міста наші під се
бе підгорнути, поса
довити своїх воеводів 
або губернаторів; як 
що наші підуть на
впроти, то за  Волгу 
усіх перегнати, а Ук
раїну своїми моско
вськими людьми оса
дити".

Це дуже збен
тежило усіх, хто там 
був, і з того часу, з
того бенкету, поча- князь о л ек са н д ер  Дан ило вич
ЛОСЯ ЩЄ більше ре- МЕНЬШИКОВ,
мство на Москалів.
Старшина почала збіратись то в обозного Ломиковського, то в кого 
з полковників або з старшин. У  полковника Апостола, котрий 
достав з бібліотеки Печерського манастиря „Гадяцькі пакти", 
тоб-то умови Гетьмана Виговського про федераційну спілку 
України з Польщою, довго радились про це і перечитували ту 
умову. Козацьке поспільство теж було неспокійне і гомоніло 
по хатах та шинках. Скрізь Мазепа бачив, що народ невдово- 
лений Московським урядом, і сам добре розумів і спочував 
тому. Він бачив, що російське військо хазяїнуе на Україні, 
наче в звойованій країні. Йому здавалося, неначе він чує го
лос, котрий промовляє: „Я к ми за душу Хмельницького по-
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всяк-час Бога молимо і імя його славимо, що визволив Україну 
з-під лядської кормиги, так ми й діти наші на віки-віков душу 
й кості твої проклинатимемо, як що нас, за  гетьманування свого, 
після смерті своєї, ти залишиш у такій неволі".

Тим часом козаки ріжних полків вже пять літніх місяців, 
коли було чимало роботи й у свойому хазяйстві, працювали, з 
наказу Царя, над Київською кріпостью, та ще й на своїх хар
чах. Ц арь сказав, що кріпость збудовано в поганому місці і 
зробив нову закладчину, навкруги Печерського манастиря, та 
звелів, щоб доглядав за  роботою Гетьман. Тільки аж у кінці 
жовтня (октября) прийшов царський дозвіл, щоб Гетьман пу
стив військо— голе, босе, обідране і голодне, та ще до того за 
мучене тяжкою, незвичайною для козаків працею над кріпостью. 
Сам Гетьман поїхав до Батурина.

Під новий 1707 рік Царь прибув у Жовкву, а 11-го квітня 
(апріля), з  наказу Царя, туди ж прибув і Мазепа. Тут знов 
сталася друга потичка Мазепи з Меньшиковим, котрий само
владно, без волі Гетьмана, послав наказ компанійському пол
ковникові Танському, щоб він забрав на пів року гроші для 
війська і виступив у поход. Це страшенно розлютувало Геть
мана. Саме тоді приїхав до нього Львівський єзуїт, ректор 
єзуїтської школи у Винниці, Заленський. Мазепа прийняв його 
на самоті, і що вони там балакали, про це ніхто не знає. Після 
того Гетьман послав його у Саксонію до короля Станіслава із 
своїм листом. Небавом Гетьмана і старшину одпущено з Жовкви, 
і він вернувся до Батурина. Вдома він перебув не довгий час, 
бо треба було поспішатись до Київа, де знову усі козаки—і го
родові, і охочекомонні—працювали над кріпостью. Тут 16-го 
жовтня Мазепа ізнов одібрав лист від Дольської і від короля 
Станіслава. Прочитавши його, ось що промовив старий Геть
ман до свойого писаря Орлика, перед хрестом з часткою жи
вотворящего древа: „Я  кличу Всемогучого Бога за свідка і з а 
присягаюсь, що не ради своєї користи, не ради високої по
шани, не за-для багатства або инших примх, а за-ради усіх 
вас, що під моїм урядом і регіментом єсте, і для жінок і дітей 
ваших, для загального добра матері нашої, бідної України, для 
користи усього війська Запорожського і народу Українського, 
для збільшення і розвитку військових прав і вольностей, хочу 
я, за  помічю Бога, так зробити, щоб ви з жінками і дітьми 
вашими і край рідний з військом Запорожським не загинув 
a -ні під Москвою, a-ні під Ш ведами". Цими словами він ви
явив свої заміри, але до якого часу усе робилося пбтай, і тільки 
Орлик, котрий присягнув нікому нічого не говорити, знав де-що 
про те.

Другої зімц знов приїздив єзуїт Заленський до Мазепи з 
універсалом Станіслава до козаків і народу Українського. Він
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пробував у Бахмачі, а звідти Орлик привозив його двічи до 
Гетьмана на Гончарівку (урочище, де був палац Мазепи, за  
пів верстви од Батурина); там вони зачинившись, довго пота- 
енці розмовляли.

Тим часом при кінці 1707-го року з ’явився на Запорожжі 
донський козак Кіндрат Булавин. Він заохочував Запорожців 
пристати до Донців, щоб битись з московським військом, ви
губити бояр і усіх панів та усяких урядовців. До його при
стало чимало Запорожської голоти і гультяїв. Але Мазепа ви
рядив проти нього компанійського полковника Кожухівського 
і Полтавського— Левенця, і вони вигнали Булавина з його вата
гою з України та піпши на підмогу князю Долгорукому, що 
був посланий Московським урядом проти»бунтівників. Н а Дону 
Булавинові спочатку щастило: він розбив московське військо і 
зайняв місто Черкаськ; але тут він на-щось розділив свої сили, 
а через те незабаром його було розбито. Знаючи, яка буде 
йому кара і муки у Москві, як його піймають, вів застрелився. 
1.500 Запорожців, котрі були в його війську, обложив бригадір 
Шидловський у Бахмуті і, здається, винищив їх до одного, а 
Бахмут спалив. Частина Донців, під проводом Некрасова, 
утікла на Кубань, а потім піддалися Турції і оселилися по 
Дунайських плавнях у Добруджі. Там живуть потомки їх і 
досі і прозиваються „ Некрасовцями “ . Ми ще стрінемося з 
ними далі.

МОТРЯ КО ЧУБЕІВН А. ДОНОС КО ЧУ БЕЯ І  ИСКРИ. СУД  
Н АД НИМИ. К О Ч У БЕЯ І  ИСКРУ КАРАЮ ТЬ НА СМ ЕРТЬ.

З самого початку гетьманування Мазепи він мав багато во
рогів, і доноси на його присилано у Москву мало не що-року, 
але вони скомпановані були недотепно, в них було так неба
гато правдивих доказів, що Гетьманові не було чого боятись,—  
навпаки, через них Мазепа ставав в очах Петрових' ще вірній- 
шим та ще більш прихильним до нього Гетьманом. Усіх донос- 
чиків, починаючи з 1687-го року (з попа—розстриги з Путівля) і 
до посліднього часу, Московський уряд або сам карав на смерть, 
або присилав до Гетьмана, щоб він робив з ними, що схоче; і, 
треба сказати правду, Мазепа ніколи не уживав на зле своєї 
власти та посади: він не був лютий з роду. Так, ми бачимо, 
що з одданих йому доносчиків, він скарав на смерть одного 
тільки ченця Соломона,— небожа ж Самойловичого, Гадяцького 
полковника Михайла Василевича Галицького, він передав Мос
ковському урядові, і в Москві покарали його батогами за донос 
на Гетьмана та заслали у Сібір; Забілу, Солонину і Чаліенка 
він зовсім прощає і нічим не карає Суслу. Але тепер у
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1708 році послано новий донос, котрий дуже збентежив Геть
мана. Донос цей з'явився саме тоді, як трохи не вся стар
шина козацька і Запорожжя скупились коло Гетьмана, щоб' 
проголосити незалежність Україні, як от-от Карл ХП мав 
рушити на Москву, а Станіслав— на Київ. Вийшов той донос 
од одного з найповажніших старшин— Генерального судді Ва
силя Кочубея, котрий до того ще був і близький до Гетьмана 
чоловік; він знав усі думки і заміри старшин, у нього Мазепа 
часто гостював і по-приятельськи балакав із ним про багато де
чого такого, чого б не сказав другому. Усе це дуже турбовало 
Гетьмана. Скоїлося ж воно ось через що. Мазепа був хрещений 
батько Кочубеївої дочки Мотрі, і як кум, він часто бував у  
Кочубеїв. Хрещениця його підросла і на його очах стала гар

ною дівчиною. Гетьман 
тоді був удівцем (його 
жінка вмерла у 1702 
році), і задумав посва
тати свою хрещену доч
ку. Це дуже вразило 
Мотрину матірь, Любов 
Хведорівну Кочубеїху, 
котра й чути не хотіла 
про таке беззаконство, 
щоб хрещений батько 
узяв собі за  жінку свою 
хрещену дочку. Але мо
лодій Кочубеївні бажа- 
лося зробитись геть- 
маншою. Хатні сварки 
і лайка з матірью та  
велика охота досягти 
таки свого повели до то
го, що дівчина поки- 

до Гетьмана. Старі Кочубеі 
счинили галас і стали докоряти Гетьманові. Мазепа не стерпів 
тих докорів і, щоб вгамувати це діло, мусів одіслати Мотрю до 
батька, але після того він ще часто листувався із нею. Це було 
у 1704 і 1705 роках, але, здається, через те Гетьман з Кочу
беем не стали гірші, бо ми бачимо, що Кочубей після того бував на 
бенкетах у Гетьмана у Бахмачі та на Гончарівці, і сам Гетьман 
по-приятельськи приїздив до Кочубеїв у Диканьку і бував у їх у 
господі у Батурині; виїзжаючи в поход Мазепа лишав замість 
себе у Батурині наказним Гетьманом Кочубея. Так було і у  
1706 і 1707 роках. Р аз якось, під час такого гетьманування К о
чубея, приїхали до його ченці,— по-між ними був чернець Ника
нор. Кочубеїха, котра була дуже крута і сувора на вдачу, досі не

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СУДДЯ ВАСИЛЬ 
ЛЕ0НТІЄВИЧ КОЧУБЕЙ.

нула батьків і утікла у будинок
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могла забути образи, що вчинив їй Мазепа, сватаючи її дочку, 
а свою хрещеницю, та передержуючи її у себе. Вона намоглася, 
щоб Кочубей вирядив того ченця, як певного чоловіка, із доно
сом на Гетьмана аж у Москву. Узявши з Никанора присягу і 
давши йому грошей, Кочубей вирядив його у Москву. Він ба
гатів думкою, що як повірять там його доносові і скинуть Ма
зепу з  гетьманства, то ця посада достанеться йому. Дожидався 
він свого посланця аж до 1708 року, і не діждався. Тоді він 
знайшов якогось Петра Яценка, вихреста з  Жидів. Виявивши 
свої заміри приятелеві і своякові свойому, Полтавському пол-

КОЧУБЕЙ У ТЮРМІ.

ковникові Искрі, вони разом од себе обох вирядили того Яценка 
у Москву з  другим доносом, а  самі закликали у Диканьку до 
себе попа Івана Святайла і доручили йому скомпонувати ще 
один донос російському полковникові Осипову, котрий пол- 
ковникував у Ахтирці, щоб він сповістив про заміри Мазепи 
Київського воєводу, князя Голіцина. Князь, одібравши донос, 
одпровадив його до Царя, котрий саме тоді пробував у Бі- 
шенковичах. Як довідався про це Мазепа, то поспішив од 
себе послати лист до царя Петра. Петро звик вже, що на Ма
зепу часто приходять доноси, то він і на цей раз не звернув
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на нього уваги і доручив самому Гетьманові піймати, доносчи- 
ків. Тоді Мазепа покликав до себе Гадяцького полковника 
Трощинського і охочекомонного Кожухівського і доручив їм 
ісхопити Кочубея та Искру. Але Миргородський полковник Д а
нило Апостол,— дочку його держав старший син Кочубея, В а
силь,— послав до Кочубея верхівця з порадою тікати у Крим. 
Здається, того хотів і сам Гетьман, і зроблено то було по умові 
з  ним, бо полковник Апостол був головним спільником Мазепи 
у задуманому ділі—щоб одірвати Україну од Москви. Як би 
Кочубей та Искра утікли були у Крим, то донос їх не був 
би страшний a-ні Гетьманові, a-ні усій тій справі, що замис-

КОЧУБЕЯ КАРАЮТЬ НА СМЕРТЬ.

лила старшина. Але, на лихо, Кочубей та Искра, котрі, тікаючи 
у Крим, доїхали були аж до Коломаку чогось повернули на 
північ і як-раз попалися до рук Осипову. Цей несподіваний 
случай дуже збентежив Гетьмана і усіх його спільників. Кочу
бея, Искру та Осипова, як головних доносчиків, звелено було 
одпровадити зараз на допит до Смоленська, а звідтіль до В і
тебська, де була головна кватиря московського канцлера Го- 
ловкіна,— йому доручено було цю справу. Туди ж були при
слані з Москви піп Святайло, сотник Кованько, вихрест Яценко 
і чернець Никанор, як люде, що найбільше причетні були 
до того діла. Після допиту, Осипова пущено на волю, Кочубея
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та Искру присуджено скарати на смерть, Святайла одпровадити 
у Соловецький манастирь, Кованька завдати до Архангельська 
у військо, Яденка та Никанора заслати у Московські далекі 
міста. Усіх їх заковали у кайдани і одпровадили до Смоленська. 
Після того Кочубея та Искру, з  наказу Царя, знов привезено 
до Вітебська; там їх знов допитували та мордували, та проте 
нічого нового не дозналися. Тоді одвезли їх до Смоленська, а 
звідтіль Дніпром одпровадили до Київа і посадили у новій 
Печерській кріпості. Мазепа стояв тоді обозом у Борщагівці 
коло Білої Церкви. 11-го липня (юля) привезено туди закова
них у кайдани, під московським караулом, Кочубея та Искру.

МОГИЛА МОТРІ КОЧУБЕІВНИ (коло Полтави).

14-го липня рано вивели їх на майдан, де було зібране військо 
козацьке та чимало народу, прочитано їх провини, і тоді від
тято їм голови. Тіла їх  лежали на майдані, поки скінчилася у 
церкві служба Божа, а тоді покладено в домовини і одвезено 
до Київа і там поховано у Київо-Печерській лаврі коло Тра
пезної церкви. Мазепа прохав у свойому листі Головкіна, щоб 
жінок і родину покараних на смерть одпустити і дати їм спо
кійно, „без жадної біди і туги“ , пробувати у своїх маетностях, 
та не однімати їх, бо чоловіків їх  вже доволі покарано.

Мотря Кочубеївна ще у 1707 році вийшла заміж за моло
дого Чуйкевича, котрий був прихильний до Мазепи до кінця.
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З ате  після Полтавської битви він був засланий у Сібір з жін
кою. Але Мотря потім повернулась з Сібіру і жила у манастирі; 
там вона і вмерла.

К А РЛ  Х П  НА У КРА ЇН І. М АЗЕПА ЯВНО П ЕРЕХОДИ ТЬ  
НА Б ІК  Ш ВЕ Д ІВ . ЗРУЙНОВАННЯ БАТУРИ НА. ОБІРАЮ ТЬ  
НОВОГО ГЕТЬМ АН А У ГЛ УХО ВІ. ПРОКЛИНАЮ ТЬ МА
ЗЕП У  УН ІВЕРСАЛИ  П ЕТ Р А  І, КАРЛА Х П  і МАЗЕПИ  
ПОТИЧКИ Ш В Е Д ІВ  З МОСКАЛЯМИ. ЦАРСЬКА ЛАСКА. 

ПОВОРОТ П А Л ІЯ З  СЕВГРУ.

Скоро після того як покарано було на смерть Кочубея та 
Искру, Карл ХП , після щасливого для себе бойовища 3-го липня 
(юля) біля Головчина (у Могілевському повіті), рушив таки на 
Україну, хоч канцлер його, граф Піпер, і квартирмейстер Гіл- 
ленкрон були против того.

16-го вересня (сентября) вирядив він генерала Лагеркрону 
взяти Стародуб, а 21-го і сам вступив у Гетьманщину і отабо
рився у Дрокові (село у Суражському повіті). Останнє військо 
йшло за  ним. 27-го вересня на шведську ватагу, що йшла з  
Лівонії під проводом генерала Левенгаупта через Литву для 
того, щоб поєднатися з головною силою Карла, під Лісною на
пали Москалі і розбили її. Ця невеличка побіда московського 
війська зробила чимале вражіння на Україні і дуже звеселила 
Петра. Як Мазепа довідався про те, що Карл іде у Гетьман
щину, то, замість того, щоб рушити на Москву та далі на пів
ніч, а під Київ і у Полтавщину послати короля Станіслава, з  
досади скрикнув перед старшиною, що була тоді в його: „От
чорт його сюди несе! Т а він усі мої рахування понівечив! Те
пер він впровадить за  собою у саме серце України московське 
війско, щоб до-краю зруйновати нас, на погибель нашу!"

І  справді, Карл дуже необачно зробив, що повернув на 
Україну; він тим багато пошкодив собі самому і усім замірам Ма
зепи та тих Українців, що були з ним одних думок. Стародуб- 
ський полк, куди вступив Карл, ще здавна жив спокійним по
міщицьким та селянським життям, здавна вже заможні люде і 
усякі урядовці дбали про те, щоб здобути собі маєтності у тому 
найспокійніщому кутку України. Тим то демократичних пори
вань не помітно було серед козацтва того полка; гадки та мрії 
про самостійність України, котрими жила більшість української 
старшини, мало клопотали завдоволених усим Стародубчан. Ч е
рез це усе Стародубчанам було байдуже і про те, що прийшов 
Карл,— тоді як на Україні дивилися на нього, як на свого 
визволителя.

Царь Петро вирядив у Стародуб генерала Інфлянта і по-
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слав наказ Гетьманові, щоб він допоміг генералові виперти Ш ве
дів за  границі України. Одібравши цей наказ, Мазепа закли
кав до себе Генерального бунчужного Ломиковського і полко
вників, і вони прирадили йому послати до графа Піпера лист без 
підпису і печатки (щоб, як попадеться, бува, до рук Царя, можна 
б було од його одректися). У  листі тому Мазепа вітав Короля з тим, 
що прибув він на Україну, прохав його протекції (опіки) над 
Україною і усим військом Запорожським і сповіщав, що виго
товить поромй для Шведського війська на річці Десні біля 
Макошина. Проте, щоб і Петрові одвести очі, він вирядив на 
поміч генералові Інфлянтові гурт козаків Ніжинського, Лубен
ського та Переяславського полків. Але, поки вони прийшли,

БОЙОВИЩЕ КОЛО ЛІСНОЇ.

генерал Інфлянт звелів усім селянам та хуторянам Стародуб- 
ського полку із своїм добром і худобою переїхати у кріпость, 
а села, хутори, млини, пасіки й токи звелів своїм москалям 
геть попалити, щоб Ш ведам не було де взяти a-ні корму для 
коней, a-ні харчу для себе, a-ні сховатися. Стародубчане, по
бачивши таке, почали утікати світ-за-очі, бо добро їх  було по
палене, і ніде було знайти їм притулку. Стрівши козаків, ко
трі йшли на поміч Москалям, вони їм переказали, щб в них 
діється, і так розпалили їх проти Москалів, що ті не схотіли 
іти далі, і тільки невеличка купка того маленького гуртка ко
заків прийшла і поєдналася із Стародубським військом гене
рала Інфлянта. Т і козаки, що втікли, рознесли по Україні
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вістку, що Ш веди—народ хороший, нічого лихого людям не 
роблять, за все, що беруть, платять, а Москалі палять села, 
грабують, обдирають жителів, силком заганяють у кріпость, 
силують до незвиклої роботи, неславлять і зневажають, ще й 
глузують з Українців. Ця вістка скоро поширилася і роз
неслася по Україні, і незабаром усі побачили, що то була 
правда, бо Москалі скрізь однаково з Українцями поводи
лися.

Тим часом московське військо прибувало на Україну, і 
Мазепа із своїми силами опинився, як у мішку, одрізаний од 
Запоржжя і полуденних полків, котрі спочували його замірам. 
А тут ще як на те й Царь вимагав, щоб Мазепа не таячись при
був до головної кватирі на військову раду з міністрами. Геть
ман прикинувся слабим, упрохав Київського митрополита Іоа- 
сафа Кроковського маслособорувати себе, а у головну кватирю 
до Меньшикова послав свого небожа Войнаровського. Повер
нувшися звідти Войнаровський сповістив, що Меньшиков сам 
іде до Мазепи. Почувши це, Гетьман зараз же поїхав до свого 
Батурина і наказав сердюцькому полковникові Чечелю, гар
матному осавулові, німцю Кенігсену та Батуринському сотни
кові Дмитрові, стерегти його. В  гетьманській столиці стояло 
чотири сердюцьких полки (Чечелів, Покотилів, Денисів та  
Максимів) і частина полків Лубенського, Миргородського та 
Прилуцького. У  неділю рано 23-го жовтня (октября) Гетьман на 
віки попрощався із своїм Батуриной, і з  останньою частиною 
полків Лубенського, Миргородського та Прилуцького подався 
за Десну до Карла. З  ним перейшло за  Десну коло 
5.000 козаків, а останні 6.000 зосталися по Цей бік Десни. 
Оце й усього війська, що було при Гетьманові, бо багато пол
ків було послано на підмогу московським генералам у всі 
сторони. Та й з тих, що перейшли з Мазепою до Ш ведів, теж чи
мало повтікало, і його військо ще менше стало.

Перейшовши Десну Гетьман спинив своє військо, вишикував 
козаків у лави навкруги себе і почав їм так промовляти: „Браття! 
Настав наш час. Покористуємося цею нагодою,— віддячмо Мос
калям за  їх насильство над нами, за всі нелюдські муки і не
правду, що вчинено нам! Ось коли прийшов час скинути не
нависне ярмо і нашу Україну зробити вільною стороною, ні 
від кого не залежною!* 28-го жовтня (октября) у-вечері Мазепа 
прибув із своїми козаками до шведського обозу, а 29-го К о
роль вітав його у себе.

Тим часом звістка про те, що Мазепа перейшов на бік 
Карла, дуже вразила Москалів. Царь Петро зараз звелів пи
сати маніфест до Українського народу; в ньому він опо
віщав, що Мазепа—зрадник і що він наче б-то хоче оддати 
Український народ Полякам та завести унію, старшину ж Ц арь
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закликав у Глухів, щоб обірали нового Гетьмана. Із цим уні
версалом послано й листа до полковника Чечеля, котрому на
казано впустити московське військо у Батурин.

30-го жовтня у Погребках, де стояв Царь табором, була вій
ськова рада; на ній ухвалено взяти і зруйновати Батурин. 
31-го Меньшиков прибув із військом до гетьманської столиці і  
почав перемовлятися з полковником Чечелем, але ні до чого не 
договорилися, а козаки завзято гукали з мурів: „У сі тут по
мремо, а в столицю не пустимо!". Завзято одбивалися козаки од 
московського війська. Коли це 1-го листопада (ноября) у-ночі один 
з полкових старшин Прилуцького полка, Іван Ніс, прийшов 
до Меньшикова і росказав йому, що знає потайну хвіртку— 
нею можна увійти у Батуринський замок. Через цю зраду  
загинув Батурин. Меньшиков з частиною війська наполіг з усієї 
сили з противного боку Батурина, де скупилося обороняти го
род усе військо козацьке, а тим часом остання частина Моска
лів пробралася через тайник у замок. Тільки що чутка ця ро
зійшлася, як городяне, під проводом дьякона і його дочки, 
кинулися вибивати Москалів з тайника. Але було вже пізно, і 
Меньшиков узяв гетьманську столицю, спалив її у-пень, усіх 
жителів, старих і малих, жінок і дітей, перебито до одного, 
частину старшин замордовано лютими карами, трупи їх  привя
зано до дощок і пущено у-низ по річці Сейму, на знак того, 
що Батурин загинув; останніх старшин, а між ними й Кеніг- 
сена, заковали у кайдани і повезли до Глухова. Кенігсен 
дорогою помер, проте його й мертвого, як і всіх привезених 
у Глухів старшин, мордували і колесували.

1-го листопада Царь склйкав у Вогданівку (село Новгород-Сі- 
верського повіту, недалеко Десни) усіх полковників укра
їнських. Але приїхало тільки чотири, котрі не пристали до Ма
зепи: Стародубський— Скоропадський, Чернигівський— Полубо
ток, і наказні: Переяславський—Тамара і Ніжинський— Жура- 
хівський з сотниками і військовими товаришами своїх полків. 
4-го вони були у Глухові, куди приїхав і сам Царь. 5-го листо
пада скидали Мазепу з гетьманського уряду,— справляли це так, 
як у театрі: спорудили шибеницю і винесли опудало,—ніби то 
самого Мазепу; на опудало повішали орден Андрія Первозва- 
ного, вичитали над ним усе те, що робив для Гетьмана Царь, 
усю до його царську ласку, а тоді прочитали усі провини Геть
мана проти Царя. Меньшиков і Головкін вийшли на поміст і роз - 
дерли патент на чин Кавалера ордена, з  опудала здерто орден 
Андрія Первозваного, а кат зачепив його канатом і повісив 
на шибениці. 6-го листопада була рада; на ній стверджено за  
Гетьмана— Стародубського полковника Івана Скоропадського, кот
рого заздалегідь призначив царь Петро.

Старшина хотіла була обрати за Гетьмана Полуботка, але
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Царь не пристав на це, кажучи, що Полуботок дуже хит
рий і що з його може вийти другий Мазепа.

11-го листопада приїхав у Глухів Київський митрополит Іоа- 
саф із духовенством і 12 го, після молебну, на котрому був і 
Царь, виголошено анафему і вічний прокльон зрадникові Ма
зепі. При тому митрополит ударив своїм жезлом портрет Ма
зепи у груди, а духовенство і клір, обернувши свічки до порт
рета, співали: „анафема, анафема, анафема!"

З Глухова Царь 
розіслав два маніфе
сти до Українського 
народу. У  одному 
Царь улещав Укра
їнців, щоб не йняли 
віри маніфестам та 
універсалам Карла та 
Мазепи, бо, мовляв, на 
всьому світі немаа-ні 
одного народу, котро
му так легко і вільно 
живеться, як Україн
цям під Московською 
рукою; у другому 
Царь обіцяв нікого не 
карати за  те, що не по
відомили уряд про те, 
що Мазепа замишляє 
перейти до Шведів; 
він закликав, щоб не 
боялися вертатись у 
свої маєтності і зай
мати ті самі посади, 
що й до того. А як що 
через місяць од цього 
хто не вернеться, то 

у к р а їн с ь к и й  КОЗАК ч а с ів  м а з е п и . він б у д е  того вважа
ти за зрадника і у тих

одбіратимуть уряди, знаки та маєтності, а  самих каратимуть 
на смерть, а  жінок та дітей посилатимуть на заслання.

Мазепа, з свого боку, розіслав універсали; у них він поя
сняв причини, з яких він одступився од Москви. „Москва,—  
писав він,— хоче спустошити міста, усю старшину запровадити 
у неволю, козаків повернути у драгуни та жовніри, народ пе
регнати у Московські землі за  Волгу, а наш край оселити сво
їми людьми". Полковники, котрі передалися Шведам, із свого 
боку розсилали універсали та підбивали в цих Українців сто
яти за  Мазепу і не слухати маніфестів Царя.
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Тим часом Карл рушив з Десни і прибув у Ромни. 
Ш ведська армія стала табором од Ромен і Гадяча до Лохвиці
1 Прилук; Московське ж військо стояло на границі Слобідсь
кої України і Гетьманщини, і ще у Миргороді та Ніжині.

Король Шведський теж, з  свого боку, розіслав по Україні уні
версали, і  в них упевняв, що прийшов не лихо робити Українцям, 
а визволити їх  з-під московського ярма, радив їм коритись сво
йому Гетьманові 
Мазепі. З  половини 
грудня (декабря) 
розпочалася війна 
між Шведами і Мо
скалями. Зіма того 
году була дуже лю
та; багато Ш ведів 
загинуло од моро
зу, навіть і сам Ко
роль одморозив со
бі носа; проте він
2 7-го грудня рушив 
до Веприка, а 30-го 
був у Зінькові. Там 
він стрів новий 
1709 рік; там він 
засновав і свою го
ловну кватирю, бо 
як він вийшов з Р о 
мен, то місто те зай
няло московське 
військо, і він вже 
туди не вертався.
28-го січня (января) 
рушив він із части
ною кавалерії та 
артілерії у Сло- 
бодську Україну, і 
там під Красним 
Кутом мав потичку 
із Москалями. Цей даремний похід у Слободську Україну 
наробив те, що у Гетьманщині Москалі потрохи займали ті 
містк, що зайняли були Шведи, і вкорінялися там. Мазе
па був увесь час при Королі і часто хворів; коло його зо
сталося не багато Українців: полковник Миргородський Д а
нило Апостол та Генеральний хорунжий Іван Суліма, після ма
ніфесту Царя, покинули Мазепу і повернулися на свої грунта; 
хотів утікти й Лубенський полковник Зеленський, але Шведи

19

УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛКОВНИК ЧАСІВ МАЗЕПИ.
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задержали його, і тоді вже всю старшину українську держали 
під караулом,— навіть коло самого Мазепи був „почесний" ка
раул, бо Шведи вже не йняли віри нікому. З старшини коло 
Мазепи . осталися: Орлик, Чуйкевич, Ломиковський, Горленко 
та компанійські полковники Кожухівський і Андріяш. Петро І 
тим часом поспішав задобрювати Українців, котрі ще не пе
рейшли до Шведів. Так, він покликав до себе Кочубейового 
сина Василя і удову Кочубейову, Искрину удову із дітьми і пода
рував їм нові маєтності, подарував маєтності військовим това
ришам Андрієві Лизогубові, Іванові Бутовичові та иншим. Тоді 
ж князь Долгорукий нагадав Цареві про Палія, і його звелено 
вернути з Сібіру, бо він мав вплив на Запорожців. Запорожці 
тепер були дуже лихі на Москалів, і новий Гетьман Скоропадсь
кий, із поміччю Палія, надіявся прихилити їх на бік Петра.

ЗАПОРОЖ ЦІ П ЕРЕД А Ю ТЬСЯ Н А  Б ІК  Ш В Е Д ІВ . ЗРУИ - 
НОВАННЯ ЧОРТОМЛИЦЬКОІ СІЧИ. П О Л ТА ВСЬКЕ БОЙО
ВИ Щ Е. Ш ВЕД И  У ТІКАЮ ТЬ. КА РЛ  ТА М АЗЕПА У  Б Е Н 
Д ЕР А Х . СМ ЕРТЬ І  ПОХОРОН МАЗЕПИ. НОВИЙ Г Е Т Ь 

МАН.

У половині лютого (февраля) 1709-го року Царь поїхав у 
Вороніж, щоб спорядити флот у Чорне і Азовське моря проти 
Турків, а  на Україні залишив князя Меньшикова. Меньшиков 
мав тепер найбільший клопіт— одхилити Запорожців од поєд
нання з Мазепою, а для цього він послав у Січ своїх по
слів із грішми і подарунками. Але це мало помогло. Н а раді, 
що зібрав Кошовий Кость Гордієнко, прочитано було лист Ма
зепи до Запорожців. В  тому листі він прохав допомогти йому 
скинути з України московське ярмо і писав, що сам чув, як 
Царь сказав: „Треба викоренити цих злодіїв і поганців, Запо
рожців". Тоді усі Запорожці загукали: „За Мазепою! За Ма
зепою!" Гордієнко написав до короля Карла лист і сповіщав 
його, що усі Запорожці просять заступитися за  них та помогти 
вернути їхню волю. 15.000 Січовиків, не дожидаючи, що од- 
пише їм Король, рушили в поход; вони забрали усі городки 
(невеличкі кріпості) по річках Орелі і Ворсклі, порозгонили з них 
московське військо, а люде, котрі покйдали свої оселі та хо
вались по лісах од Москалів і Ш ведів, верталися до своїх хат  
та дякували Запорожцям. 26-го березоля (марта) прибув у Будища 
(містечко у Зеньківському повіті) і сам Кошовий Гордієнко із то
вариством. Мазепа вислав для почесної стрічи їх двох полков
ників з 2.000 козаків, котрі провели їх у Диканьку. Мазепа 
стрів їх у Кочубейовому будинку. Увійшовши в хату, Гордієнко
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уклонився Гетьманові, а бунчужний, на знак пошани, схилив 
перед ним отаманський бунчук. Ш сля того Гордієнко промо
вив: „Ми, військо Запорожське Низове, дякуємо милості вашій 
за те, що ви, як і подобало найстаршому ватажкові українсь
кому, взяли близько до серця долю нашої країни і взялися ви
зволити її з московської неволі. Ми певні, що тільки ради цього, 
а не власної користи ради наважилися ви пристати до Ш ведсь
кого короля". Так почав Кошовий свою промову, і при тому 
було де-кілька Запорожців, бо Запорожське товариство твердо 
додержувало звичаю, щоб Кошовий, та й ніхто, ніколи й нічого 
не казав про військові справи иначе, як од усього Товариства 
і при самому Товаристві. Мазепа одказав: „Дякую вам, Запо
рожці, що ви вірите міні. Славлю ваше пильне бажання добра 
рідному краєві. Коли я пристав до Шведського короля, то не 
ради якої вигоди за-для себе, а з  любови до рідної країни. У  
мене нема a-ні жінки, ні дітей, і я б міг пійти собі куди-не
будь та спокійно доживати свого віку. Але кермуючи стільки 
часу Україною щиро, скільки було моєї снаги та кебети, я не 
можу, забувши й честь і щиру любов, скласти руки і покинути 
наш край на волю гнобителя". Н а другий день Гордієнко з  
50 товаришами був у  Короля. Там тоді ж обмірковано і те, 
яка має бути умова з Шведами.

12-го квітня (апріля) Запорожці з Шведами перейшли Вор
склу коло Соколки (село в Кобеляцькому повіті) і розбили мос
ковське військо генерала Рена. Дознавшись про це, Ш ере
метьев послав полковника Яковлева на Келеберду, спалив її 
і 18-го підійшов до Переволочні (Запорожська таможня і пере
права через Дніпро). Тут у замку була Запорожська ватага з  
600 Січовиків, але вона не мала сили вдержатись у замку. 
Москалі взяли його, побили Запорожців, а тих, що обороняли
ся по хатах, випекли звідти вогнем і повбивали. Одержавши 
через Меньшикова царський наказ, Яковлев 30-го квітня перей
шов через Кодацький поріг на Дніпрі, узяв і спалив Старий 
та Новий Кодак з околицями і 7-го червня (юня) прийшов до 
Камінного Затону, невеличкої кріпости, що збудовано було коло 
самої Січи. У Січі на той час Кошовим зостався Петро Соро- 
чинський. Він тільки що повернувся з  Криму, куди їздив кли
кати на поміч Татар. Атаку почали Москалі на човнах, але 
їм не поталанило, і їх було одбито. Тут, на лихо, Запорожці 
побачили, що далеко у степу піднялася курява, і до Січі іде 
якесь військо. Вони подумали, що це Татари, котрих обіцяв 
прислати Хан, та, щоб допомогти їм, вийшли їм на зустріч. 
Але це були не Татари, а компанійський полковник Гнат  
Галаган з своїм полком та драгунами. Галаган цей після цар
ського указу покинув Мазепу і утік до Царя і за  це був у  
великій ласці у нього. Він добре знав Січ, бо колись сам
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був Запорожцем і за  лицарство обраний був навіть Кошовим. 
Тепер прислано його допомагати Яковлеву. Під'їхавши до Сі
чі, він гукав: „Віддайте зброю і покоріться,— вас усіх поми
лують!"

Запорожців на той час було обмаль на Січі. Вони бачили, 
що війська проти них було багато і, повіривши Галаганові, 
оддалися. Але Яковлев не помилував їх, а  звелів визначні- 
щих з них заковати у кайдани, а останніх замордував на мі
сці „по достоїнству": одним рубали голови, других вішали і 
мордували так, „як у поганстві, за  давніх мучеників, не бу
вало": робили пороми, ставили на них шибениці й вішали Сі
човиків, а потім пускали ті пороми Дніпром за водою, на

ЧОРТОМЛИЦЬКА СІЧ ЗАПОРОЖСЬКА (так виглядає тепер).

острах иншим. Усі куріні й усі будівлі на Січі було попалено, 
ближні зімовники винищено у-пень, порозривали могили запо- 
рожські, викидали мертвих з домовин і рубали їм грлови, роз
копали навіть і могили ченців та повикидали мертвих. Тоді була 
розкидана й Сіркова могила, як ми вже згадували про це. Мо
скалі позабірали усе, що можна було: гармати, мортири, гаківниці, 
рушниці, прапори, порох, борошно, пшоно і сіль, з церкви Сі
чової позабірали: царські врата, іконостас, дзвони, хрести, 
євангелію, свічки, ладан та віск. Царь Петро, як одібрав зві
стку про зруйновання Січи, дуже тішився, бо Запорожжя з 
своїм демократичним устроєм і вольностями стояло поперек 
дороги самодержавним замірам його. Царь вважав, що коли 
буває на Україні який заколот, то все це виходить з Запорожжя.
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1-го червня (юня) до війська, що стояло проти Полтави, при
був Царь і привів із собою свіжі бойові сили. У  Ш ведів же 
було обмаль пороху і бойових припасів, офіцерів було неба
гато, а замість інженерів були прості офіцери; до того, через 
недостачу харчів у війську вкинулися усякі хвороби. Кілька 
штурмів Ш ведів на Полтавські кріпості були одбиті, а  тут ще 
почалася страшенна спека. Н а раді, що скликав Король, ухва
лено буЛо покинути Полтаву і податись у Польщу, але тепер 
вже це було дуже не легко зробити: позаду, у Сорочинцях, 
стояв Гетьман Скоропадський з українськими полками, а з  
ним князь Долгорукий із 4 полками, та ще 4000 Калмиків і 
Волохів; на Волині, під проводом фельдмаршала Гольца, сто
яло московське військо, котре поєдналося з  польським війсь
ком Огинського, супротивника Станіслава; попереду стояв 
Царь із великим військом. Хочеш-не хочеш—доводилося ста
ти до бою.

20-го червня (юня) Москалі перейшли Ворсклу, а 25-го з усі
єю силою рушили на Полтаву. Там давно вже одбивалося од 
Шведської облоги московське військо, котре зачинилося там. 
Війська у Ш ведів було далеко менш, ніж у Царя, але Король 
був певен, що розібье його і через те не побоявся розділи
ти свої сили на-двоє. На 27-е назначив Карл баталію. Поране
ний перед тим в ногу тоді, як переїздив повз московські ла
ви, він сам не міг вести свого війська і призначив за  голов
ного командира фельдмаршала, графа Реншильда, котрий рач
ком 27-го звелів наступати. Між Шведськими генералами з са
мого початку почалися суперечки, і московське військо, під 
проводом самого Петра, одразу почало брати гору. Покмітив- 
ши це, Король звелів, щоб його везли кіньми на марах у 
самий бій. Н а який час це підбадьорило Ш ведів, але, на лихо, 
одразу вбито було коняку; Мари, на котрих він лежав, і сам він 
упали на землю. Через це стався великий заколот у війську: усі 
вважали, що Короля вже вбито, і після того нічим вже не мож
на було поправити діла. У-пень розбиті Ш веди кинулися у 
ростіч, хто куди влучив, не слухаючи a -ні генералів, а-ні 
офіцерів своїх. Царь, без міри щасливий такою побідою, бучно 
справляв її бенкетом. Через це Ш веди успіли утікти далеко, і 
тільки у-вечері Царь надумав послати навздогінці генерала 
Голіцина і Боуера; але вони вже не могли наздогнати втіка
чів. Усіх шведських бранців через кілька день впряжено до 
Москви, а козаків та Запорожців, котрі попалися до рук Пет
рові,—хоч більшість з них самі віддалися, побачивши, що 
Ш ведська справа програна,— люто мордували: їх садовили на 
палі, вішали, ламали руки й ноги та оті покалічені тіла їх ви
ставляли на показ, щоб народ жахався. Генеральний суддя 
Чуйкевич, Генеральний осаул Максимович, Лубенський полков-
I 2 +  ' / 4  0— 11»
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ник Зеленський, компанійський—Козкухівський, сердюцький— 
Покотило, Гамалій, Лизогуб, канцелярист Григорович та пи
сарь Гречаник, котрі віддалися на ласку Царя, ще- до Пол
тавського бою, взяті були на допит і заслані на Сібір та в 
Архангельск.

29-го червня (юня), над вечір, Шведи, а з ними й Мазепа 
із своїми козаками та Запорожцями, прийшли до Переволочні. 
Там не найшли вони ні одного байдака, ні поромів, ні людей,— 
усе винищили Москалі тоді ще, як вони ходили походом, 
щоб зруйновати Січ. Король довго сперечався і не хотів пере
ходити на той бік Дніпра. Мазепа ж боявся, щоб їх не до
гнало московське військо, бо він добре знав, що Царь його 
не помилує, як що спіймає. Тим-то він переїхав на той бік.

ПІСЛЯ ПОЛТАВСЬКОГО БОЙОВИЩА.

Тоді й Карл надумав переїхати. Колясу його, у котрій він 
лежав поранений, постановили на два дуби,— знайшли десь в 
очереті,— і таким побитом перевезли його. Ледве Король і Ма
зепа із  частиною війська перебралися на той бік, як наско
чив Меньшиков із кінною ватагою. Левенгафт, що оставався 
ще по цей бік, не міг дати одсічи, хоч в його й було мало не 
17.000 війська, і піддався Меньшикову.

Але Меньшиков наперед сказав, що Запорожців не 
помилує. Козаки, дознавшись про це, почали кидатись у річку, 
бо вважали, що краще самим собі смерть заподіяти,— а може 
ще й пощастить кому врятуватися,— ніж попастись на люті 
муки до немилосердих рук московських. Скоро за  Меньшико- 
вим прибув до Переволочної й царь Петро. Довідавшись, що Карл
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та Мазепа втікли у Туреччину, він вирядив навздогінці гене
рала, князя Волконського, і бригадіра Кропотова. Тим часом 
втікачі були вже далеко. Мазепа, котрий зовсім був слабий, 
їхав у колясці, обкладений подушками,— за ним доглядала 
якась Українка,—і вів перед по добре знаному йому степу. 
Вони простували через Олександрію на теперішнє село Шве- 
диновку, Решетилівку, Полтавку, Піски (що на Інгулі), і опини
лися на короткий час у Спаському (що в Миколаїві), коло 
джерел дуже хорошої води, що е й досі. 7-го ‘липня (юля) вони 
почали перевозитись через Буг з  Руської пісчаної коси на 
пісчану ж косу Волоську (недалеко села Парутина) і пода
лися до Очакова. Як-раз, як вони переїзжали, нагнав їх князь

КАРЛ XII НА ДНІПРІ.

Волконський. Але йому пощастило забрати тільки невеличку 
кУцку у 500 чоловіка Ш ведів,— кілька Запорожців, що були з  
ними, утікли у добре знаний їм степ і там врятувалися од по
гоні. Під Очаковом Ш веди простояли два дні. Туди до Карла 
приїхав посланець од Бендерського сераскіра (начальника ту
рецького війська) і запрошував його у Бендери. 1-го серпня 
(августа), після спокійного переходу з-під Очакова, Карл і Ма
зепа прибули у Бендери. Тут Король одібрав од Царя лист, 
де він радив йому пристати на згоду на таких умовах:

1) Карл мусів уступити Цареві усю Інгрію, Карелію, Ест- 
ляндію та Ліфляндію;

2) Признати Августа Польським королем і
3) Оддати Цареві Мазепу.

12+'/.*
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Останній пункт надто розсердив Карла, і він не пристав 
на ті умови. Проте Московський уряд прикладав усякого спо
собу, щоб достати Мазепу до своїх рук; через свого посланця 
у Константинополі, Толстого, великому муфтієві (найстаршій 
духовній особі) було обіцяно 300.000 талярів, як він допоможе 
здобути Мазепу. Про це довідався Гетьман, і хоч сераскір Бен- 
дерський заспокоював його од імени самого Падишаха (султана), 
що його ні за що не буде оддано Петрові, але ця вістка дуже 
стурбовала старого хворого Гетьмана, бо він добре знав турецькі 
звичаї. І  без того слабий, а надто підірваний тими страшними, 
тяжкими подіями останніх часів, він не видержав і 22-го серпня (ав-

БУДИН0К МАЗЕПИ У ЧЕРНИГ0ВІ.

густа) 1709-го року помер. Тіло його одвезено у Ясси, і там при 
королеві Карлові поховали у могилі, в церкві, що стояла за  
містом. Домовина його й зараз е у гброді Галаці, в соборі.

Труну Гетьмана везли шестеро білих коней; по обидва боки 
йшли двома рядами козаки із голими шаблями; перед труною 
бунчужний ніс булаву, а за  труною йшли українки, котрі прий
шли сюди за своїми чоловіками і, як звичайно, голосили та при- 
читували. За ними верхи їхали Генеральний писарь Орлик, пле
менник покійного— Войнаровський і уся старшина. Після похо
рон, з королівської волі, було скликано козацьку раду, на котрій 
виявилося, що е троє охочих на гетьманську посаду: Орлик, 
Войнаровський і Прилуцький полковник Горленко. З  допомогою
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Короля, обрано Гетьманом усієї України генерального писаря 
Пилипа Орлика.

Оглянемо тепер коротенько усі ті події, що мали таку велику 
ваіу  в нашій історії. Як би вони повернулися були у другий бік, 
то, певне, вивели б наш народ на инший історичний шлях та 
привели до иншого життя. Ось ті нещасливі найголовніщі при
чини, чому так, а не инак, скінчилася ця справа. Перша— це 
вдача самого Мазепи: він був чоловік потайний, неймовірний, 
вдавався до всяких дипломатичних хитрощів; він ховав од війська 
і народу свої плани і заміри, і з  того вийшло те, що у-край 
невдоволена московськими порядками Українська людність, в 
той час, коли треба було йти на зустріч свойому Гетьманові, не

ЦЕРКВА ВОЗНЕСЕНИЯ У ПЕРЕЯСЛАВІ 
(збудовав Гетьман Мазепа у 1700 роді).

зрозуміла його, як не розуміла увесь час його гетьманування, 
і од ступилася од його; він „перемудрив" у своїй політиці, і 
це його привело до загибелі... Тоді страшенну силу мали до
носи, і ото через них мусів він обережно вести це діло тільки з не
величким гуртком старшини та прибічним надвірним військом. 
На Запорожжі він теж не придбав собі прихильників,— особливо, 
коли допомагав, хоч і проти своєї охоти, Московському урядові, 
а через те аж до того часу, як він явно перейшов на бік 
Карла, Запорожці були до нього не геть-то приязні. А це від
гукувалося і на усій людності, бо ми знаємо, який великий 
вплив мало Запорожжя на Україні. Це одне. Друге ж —це те, 
що спільник Мазепи, Карл Х П , був чоловік нічим не видатний;
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хоч в військових справах він був жвавий, проте в иншому 
всьому він мало що тямив, та й розуму великого не мав. Його 
похід на Україну одразу, як ми бачили, понівечив усе діло: 
як би він повернув був на Москву, то не завів би був за  со
бою на Україну московське військо та самого Царя; тоді б і 
справа Мазепи иначе кончилася, і, певне, тепер Мазепу почи
тували б вище од Богдана, а Україна мала б инше, як зараз, 
становище у бвропейській семьї народів. Трете —це те, що супро
тивником Карла та Мазепи був молодий, одважний, завзятий 
Московський царь Петро І. Йому, крім того, у цій боротьбі 
таки поталанило без міри: усі обставини складалися на диво 
щасливо для його. У  всякім разі, ми мусимо признати за Ма-

полковниками і забороняти їм перемовлятися з Турками, Ш ве
дами, Поляками та Запорожцями. Коли б же виникло де пов
стання або розпочався який народній розрух, то зараз кликати 
московське військо, котре стоїть постоєм на Україні, щоб за
здалегідь вгамувати їх. Не добре почував себе новий Гетьман 
у таких обставинах, а  ще гірше те, що бачив, як дивиться на 
його народ та козацтво. Ось що, приміром, пише йому у свойому 
довгому листі кошовий Йосип Кириленко з Низовим Товари
ством, одповідаючи на його універсал, в котрому він закликав 
Запорожців знову пристати до Царя:

Гетьман 
Іван Ільіч 
Скоропад

ський
1 7 0 8 -1 7 2 2 .

зепою, що він любив 
свою Україну і що 
не його вина в тому, 
що, замість слави ви
зволителя свойого рі
дного краю, залиши
лася про нього га
небна память навіть 
і у своїх земляків.

ГЕТЬМАН ІВАН СКОРОПАДСЬКИЙ.

Посадовивши Ско
ропадського на геть
манство, царь Петро 
не довіряв йому і при
ставив до його осіб
ного доглядача— Суз
дальського намісника 
Андрія Ізмайлова. 
Він наказав йому—  
разом з Гетьманом ке
рувати усіма справа 
ми на Україні, а  по
тай звелено було йому 
доглядати за  Гетьма
ном, старшиною та
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„Вельможний мосць-пане Скоропадський, гетьмане Мос
ковський! Універсал ваш  увещевательний, подписом руки вашої 
і Московський і двома печатьми: єдиною військовою, а другою 
Московською утвержденний, получили і, по звичаю, на раді 
вслух всіх вичитаний, нічого нового та користного для себе 
не чули, окрім одна неправда та прелесть Московська ізобра- 
жена, ответствуем: а во-первих, удивляємся, іж (що) ваш а милость 
не встидается титулувати війська Запорожського обоїх боків 
Дніпра Гетьманом, кгди (коли) ж ми вашей милости a -ні сами 
собою, a-ні через послов 
наших, a-ні через письмо 
войськовое на той уряд не 
оббірали, на який ваша 
милость во звед ет зоста
лись под мушкетами Мос
ковськими внутрі города 
Глухова". Далі в тому ли
сті пишуть Запорожці Г е
тьманові, що він сам, з  
доброї волі, шию свою у 
ярмо тяжке московське 
вкладає і „отчизну" в ньо
го впрягає, що вже після 
смерті славної памяти Бог
дана Хмельницького Мос
ковський уряд обмежує 
права і вольності козацькі, 
а тепер ще того більш, 
а  через те, „за  поводом 
правдивого отчизни нашої 
і вольностей військових 
ревнителя, славної памяти 
Гетьмана Іоанна Мазепи 
і согласіем військовим, а
не за  наущениям пана жінка гетьмана Скоропадського. 
лонстантш і ордіенка, ата
мана Кошового, оборони найяснішого короляШведського шукали... 
Пишеш, що ми отторгнулисьмося от свого природного Монарха, 
його Царського Величества. Х іба ж ваш а милость того добре 
не знаєш, же (що) московські монархи од початку козацького 
народу і владінія каганов (князів) аж до Хмельницького ніко
ли нам не бивали природними панами, лечь (але) ми яко сами 
добровольно, без жодного насилія, для заховання (забезпеки) 
прав і вольностей наших, поддалися под оборону Царську?"... 
Далі пишуть Запорожці, що не можна виписати і перелічити 
усього того лиха, горя та утисків, що діяла Москва на



—  300 —

Україні,— на них бідні люде, „за  щасливого вашего милостинь 
региментарства, ярмом Московським притеснішіе, плачливе 
ускаржаются і вас всіх отчизни згубцев, Московських похлеб- 
цев, же (за те що) естеси отважне не держали единомислія з  
небожчиком Гетьманом Мазепою і з  нами, прокленають і в^чне, 
если не упамятаетесь, проклинати будуть..." Так виявили З а
порожці своє обурення проти Скоропадського і свій погляд на 
те, що діється на Україні; так дивився на цього Гетьмана і на
род і більшість старшини, та ніхто нічого заподіяти не міг, бо 
сила вже була не на їх боці.

Після того як зруйновано було Чортомлицьку Січ, Запо
рожці заснували Січ у гирлах річки Камянки, і там сиділи до 
1711-го року; а як почули, що, з  наказу Петра, Гетьман Ско
ропадський та генерал Бутурлін мають прийти з військом, щоб 
зруйновати і цю Січ, вони подалися далі на низ і у татарських 
землях, у Алешках (біля Херсона) засновали нову Січ, і там 
пробували до 1734-го року.

Тим часом, вибравши Орлика Гетьманом, Запорожці і всі 
прихильні до його уложили умову, котрою поновлено права і 
вольності козацькі, що скасував Московський уряд; права ті по
винен був шанувати Гетьман і його наступники;

1) Гетьман признаватиме православіе пануючою вірою, і 
духовенство залежатиме од Царьградського Патріарха.

2) Має бутвґ поширено освіту по-між вільними синами 
України.

3) Україна повинна бути самостійною державою в межах, що 
були визначені за  Гетьмана Богдана Хмельницького, під вічним 
протекторатом (опікою) короля Шведського і його наступників.

4) Коло Гетьмана значнішими порадниками будуть: Гене
ральна старшина, полковники і по одному значнішому, поважні
шому і старішому козакові з  кожного полку.

5) Що-року, на Різдвяних і Великодних святах і на П о
крову, повинна збіратись Генеральна рада.

6) Старшина і порадники повинні шанувати свого Геть
мана; проте можуть прилюдно виговорювати йому на раді, і 
він цим не повинен ображатися.

7) Усі уряди і посади повинні бути виборні, і по своїй 
волі Гетьман не має права настановляти нікого.

8) Всі урядовці підлягають суду Генеральному, і без його 
присуду Гетьман не має права нікого карати.

Це головні пакти з  тих умовин. 10-го травня (мая) 1710 
року вони були стверджені Карлом Х П , як протектором (опіку
ном) вільної України.

Скоро після того між ханом Кримським Девлет-Гіреем і 
Орликом було уложену умову. По тій умові Х ан  повинен був 
допомогти козакам визволити з-під держави Московської Украї
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ну, а з  нею й Слободську Україну, і поєднати її.' з  Гетьманщиною. 
17-го березоля (марта) 1711-го року Орлик з Білгородськими та 
Буджацькими Татарами рушив на Лівобічну Україну, а Крим
ські Татари із ханом повинні були виступити на Слободську. Ор
лик послав вперед себе універсали до Українців та Скоропад
ського і запрошував їх, щоб вони допомогли йому у тій справі 
визволення рідного краю з-під Москви. Але Скоропадський ви
слав проти Орлика Генерального осавула Бутовича, а сам з ге
нералом Бутурліним виступив проти Кримців, що йшли у Сло
божанщину. Царь Петро боявся, що до Орлика пристане де-хто 
з  полковників, і через те наказав зараз же зібрати у Глухів усіх 
жінок полковницьких і держати їх там в заставі за  своїх чолові
ків. Проте жителі полків Білоцерківського та Корсунського і 
Уманського пристали до Орлика. Під Лисянкою Бутовича роз
бито і узято в полон, і тоді Орликові охоче піддалися й инші 
міста та містечка. В  руках Московських осталася тільки Біла 
Церква, де засіло московське військо з бригадіром Анненковим 
на чолі. Орлик обложив її своїми силами, але Татари не лю
били ніяких облог; вони не схотіли дожидатися, поки вона 
кончиться, покинули Орлика і розбіглися по містах та селах, 
грабуючи та забіраючи у ясир людей. Того ради Орлик мусів 
зняти облогу і податись за Дністер. Але Татар трудно вже 
було спинити,— вони розсипалися по полках: Кальницькому, 
Уманському, Торговицькому, Брацлавському та Корсунському, 
скрізь руйнували, грабували та гнали в полон людей. Ніякі 
благання Орлика не помагали, і спільники ці багато пошкоди
ли йому в його замірах.

Кримському ханові у Слобідській Україні попереду було 
пощастило. Після того як він узяв містечко Сергіевське і за
брав там Москалів у неволю, села та міста стрічали його з хлі- 
бом-сіллю. Хан подарував козакам вольні Кримські степи, куди 
вони й подалися, щоб оселити їх, аж тут на них напав Пол
тавський військовий суддя Петро Кованько, завернув їх на
зад, і у Полтаві, за  те, що вони піддалися Ханові, кожного 
десятого, по жеребку, покарано було на смерть, а останніх із 
жінками заслано у Москву. Звідти уряд позасилав їх в дале
кі краї.

Тим часом султан Ахмед П І, послухавши Карла ХП , 
об‘явив війну Петрові і рушив з величезною армією проти 
його. У  липні (юлі) 1711-го року він оточив навкруги Царя з 
військом коло річки Пруту і був би забрав Петра в полон, та 
помогли гроші. Царь одкупився, але мусів пристати на дуже 
ганебні умови; між ними була й така: Царь обовязувався не 
мішатись у справи Польщи і України і ніколи ніяк не турбу
вати їх,— це б то Україна, як і Польща, робились на віки віль
ні. Крім того, Царь мусів знищити Таганрогську кріпость і
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оддати Азов, а за це вимагав у Турків, щоб короля Ш ведсь
кого випроважено було за  Турецькі границі. Т а ні та ні друга 
сторона не поспішали додержувати ці умови, і зімою знов мало 
не спалахнула війна. У  грудні (декабрі) 1711-го року Орлик ви
рядив у Константинополь до Султана свої посли: полковника 
Горленка, Генерального суддю Довгополенка, Генерального пи
саря Максимовича, Генерального осавула Герцика та Кошового 
Гордієнка. Вони мали клопотатись, щоб Турки не кінчали 
війни і допомогли визволити Україну. Хоч Султан і пристав 
на це, та московські гроші, що дано було старшим урядовцям 
турецьким,допомоглиПетрові, і через посередництво Англійсь
кого та Голландського послів, згода з Москвою була зложена 
на тих умовах, що Царь одцурався Правобічної України, ок
рім Київа, і залишив під своєю владою Лівобічну. Цією зго
дою були знищені усі заміри Орлика і його прихильників. 
Щоб забезпечити себе од усяких дипломатичних хитрощів у  
Константинополі з  боку Орлика і його прихильників, Москов
ський уряд забрав жінок та дітей тих прихильників у Москву 
і силував їх писати звідтіль до чоловіків і родичів своїх ли
сти, благаючи їх покинути Орлика і вернутись до-дому, бо 
через своє противенство Московському урядові вони їх підве
дуть під муки і кари. Ці листи багато таки помогли, і багато 
старшин та козаків почали вертатись до-дому. Орлик з кілько
ма прихильними до себе: Войнаровським, братами Герциками, 
Назимовським, Марковичем, Довгополенком та Третяком, пі
шов за Карлом Х П  у Швецію, і там прожив аж до смерті 
цього короля. Після того як Швеція склала згоду з Москвою, 
Орлик боявся, щоб Ш веди не оддали його Московському уря
дові і утік, попереду у Францію, а потім у Грецьке царство, 
в Салоніки, і там пробував аж 12 років усе не кидаючи на
дії на визволення України. Увесь час листувався він про це 
із королями Французьким, Польським, Шведським, з  Портою 
Оттоманською (Туреччиною) та Кримським Ханом, котрі обіця
ли йому допомогти. Але надії його не справдилися, і він по
мер у Салоніках у 1728 році, не діждавши бачити свою Ук
раїну вільною.

Гетьман Скоропадський, після Полтавських подій, 17-го ве
ресня (сентября) 1709-го року, тоді як Петро І  був у Решети- 
лівці, подав йому прохання про те, щоб він ствердив права і 
вольності Українців, як стверджували їх  царі Олексій Ми
хайлович та Хведір Олексійович. Царь обіцяв, що це буде зроб
лено, проте призначив, як казано вище, щоб при Гетьманові 
був ближній стольник Андрій Ізмайлов. Та скоро, замість 
одного Ізмайлова, було прислано вже два московських урядов
ці: стольник Хведір Протасьев і думний дяк Вінніус. Щ об 
як-небудь підлеститись до Царя і запобігти його ласки до
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України, Гетьман віддав у вічність любчикові царському Мень
шикову міста Гадяч, Батурин, а з  ними повернув у його під
данство цілу сотню Стародубського полку, і з-за цього козаки 
дуже на його ремствували. Це були перші маєтності, котрими 
володіли на Україні не Українці. Пізніще Гетьман ще розда
рував кілька маетностів по инших місцях і полках московським 
урядовцям Головкіну, Ш афірову, Шереметьеву, Протасьеву та 
иншим, а далі Царь звелів, щоб Гетьман дав землі тим Сербам, 
Чорногорцям та Молдаванам, що були у царському війську, як 
він ходив походом на річку Црут. Н а Україні постановлено по
стоями драгунів та московське військо. За постій той нічого не 
оплачувалось, і люде мусіли содержувати чуже військо своїм 
коштом, Окрім того, виряжено було в 1716 році,—як кара за  
те, що Україна прихильна була до Ш ведів,— 10000 козаків, під 
проводом Генерального хорунжого Івана Суліми, на линію—  
обороняти московські границі од Орди Кубанської та копати 
канал, щоб поєднати Волгу з Доном.

У  1717 році царь Петро поїхав у Францію. Пробуваючи 
заграницею, він довідався, що у Гамбурзі проживає Мазепин 
племенник Войнаровський. Він звелів його арештувати. Война- 
ровського схопили на вулиці і одпровадили до Москви. Там  
його допитували, а після допиту заслали на Сібір.

У  1718 році, на бажання Петра, Скоропадський віддав 
свою 15-літню дочку за сина царського любчика Петра Тол
стого. Цей Толстой у 1719 році, по царському указу, був на
становлений Ніжинським полковником. Це був перший полков
ник не з Українців: право Гетьмана самому давати ці посади 
було одібране у нього ще в 1714 році, і Петро тепер сам на
становляв полковників на Україні з чужинців та всяких лю
дей, кого забажає. Так, Галицьким полковником призначив 
Царь серба Михайла Милорадовича, котрий дуже гнітив полчан, 
брав з них хабарі та притискав людей; полчане жалілись на 
його Гетьманові, але не сила була Скоропадського скинути того, 
кого призначив сам Царь.

У  1718 році Петро повернувся з-за границі, і Гетьман Ско
ропадський з Генеральним бунчужним Яковом Лизогубом, пол
ковниками: Чернигівським—Павлом Полуботком, Лубенським—  
Андрієм Марковичем, Гадяцьким — Михайлом Милорадовичем 
і 200 козаків приїхав до Москви, щоб вітати Царя. З  Москви 
Царь скоро зібрався у Петербург і покликав туди із собою 
Гетьмана та старшину, щоб похвалитися їм своєю новою сто
лицею. Поки вони там пробували, Царь призначив суд над си
ном своїм, царевичем Олексієм Петровичем. Н а суді тому, по 
приказу Царя, були й Гетьман з старшиною. Коли скінчився 
суд і усі, хто там був, запобігаючи царської ласки, поспішили 
постановити страшний рішенець, котрого бажав Царь, Українці,
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коли запитали про їх думку у цій справі, одмовили так: „Не 
можемо ми бути суддями між батьком-царем та сином, бо в та
кому разі не можна бути безстороннім".

У  Москві ще у 1700 році помер патріарх Адріян, і Царь 
Петро не хотів вже, щоб було обрано другого, а  замість патріарха 
задумав встановити яку-небудь коллегію (управу з кількох душ), 
і от у 1721 році і засновано було „Святійшій Правитель ствую- 
щій Синод". Поки ж що, патріарха заступав тим часом 
ученик Київської Академії— Рязанський митрополит Стефан 
Яворський. Другий Українець, архиепископ Псковський Феофан 
Прокопович, працював над статутом (уставом) і регламентом

(порядком, що і як роби
ти) для того Синоду, і 
щоб його вислухати і 
ствердити, у Петербург 
покликано було і укра
їнське старше духовен
ство, з  Київським ми
трополитом Іоасафом 
Кроковським на чолі. 
Але з  доноса якогось 
ченця Ірінія Царь до
відався, що митрополит 
Іоасаф на духовному со
борі у Київі радив не 
приставати і противи
тись тому регламентові. 
Тлм-то, як приїхали 
українські єпископи у 
Тверь, Іоасафа схоплено 
і посажено в тюрму в

архиєпископ феофан прокопович. тамошньому манастирі,
де він скоро і вмер; 

останні ж єпископи, налякані тим, підписали усе, що їм було зве
лено. Повернувшись до Київа, вони почули, що у Печерській 
лаврі була страшенна пожежа і  що згоріла уся лаврська бібліо
тека, де багато віків, ще од часу князів Київських, зберегалися 
старовинні документи. Ця пожежа на віки знищила дуже багато 
історичних документів і творів нашого українського письмен
ства.

Царь Петро все дужче і дужче стискав у своїй важкій 
руці усі вольності народа Українського: у 1720 р. він обмежив 
права Генерального судді, установивши при йому судову канцеля
рію, а так само і права Генерального писаря, при котрому вста
новлено військову канцелярію. У  тому ж році Царь звелів Геть
манові вирядити 12.000 козаків копати Ладожський канал (коло
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Петербургу). Н а цю важку і незвичайну роботу козаки були ви
ражені під проводом Чернигівського полковника Павла Полубо
тка і Лубенського— Андрія Марковича та Генерального хорунжо
го Івана Суліми. Ця робота затяглася на довгий час, з  1721 аж по 
1725 год, іщо-року провадили туди з України по 20—ЗО тисяч 
козаків на ці, так звані, канальні роботи. У  багнищах тих од хво
роб, з голоду й холоду, загинула більша половина козацтва, що 
ходило туди.

У  тому ж 1721 році вийшов царський указ, котрим забороня
лося друкувати по українських друкарнях Святе письмо осібно 
або передруковувати з своїх давніщих книжок, а дозволялося 
тільки передруковувати з Московських. Це був перший натиск 
на українське письменство.

Війна із Шведами скінчилася Нейштадською згодою 20-го серп
ня (августа) 1721-го року. По цій умові Росія здобула собі Ліф
ляндію, Інгрію, частину Карелії і Фінляндії. Згоду цю бучно спра
вляли у Петербурзі, і Царь прийняв новий титул „Імператора".

Гетьман Скоропадський приїхав у Москву 18-го січня (янва
ря) 1722-го року, щоб вітати Царя з новим титулом. Із Гетьма
ном були: його зять, Ніжинський полковник Толстой, Генераль
ний писарь Савич та Генеральний бунчужний Лизогуб. Царь  
дуже приязно вітав старого Гетьмана, ласкаво прийняв його 
скаргу на князя Меньшикова за  самоуправство його на Укра
їні, та проте, на прохання Гетьмана, щоб з України ви
ведено було московське військо, що стояло там постоями, Царь 
не зволив, а на друге прохання — ствердити права і вольності 
України—16-го травня (мая) вийшов Імператорський маніфест, 
котрим заводилася на Україні „Малороссійская коллегія “ , з брига- 
діром Вельяминовим на чолі, щоб керувати поруч з Гетьманом 
усіма справами.

Дуже засмучений повернувся Гетьман до-дому. Тим часом, 
по указу Царя, було виряжено 12.000 козаків у Персидський 
поход, під проводом Миргородського полковника Данила Апо
стола. При ньому були ще полковники: Київський— Антін Тансь- 
кий і Прилуцький— Гнат Галаган. Вонй дійшли аж до Дербенту 
і як повернулися до-дому, то Гетьмана вже не застали живого.
Усе те, що скоїлось за останні часи: подорож у Петербург, 
образа та зневага Гетьмана, як гетьмана і як заступника цілого 
народу, так дуже засмутила і вразила старого, що він заслаб 
3-го червня (юня) 1722-го року помер у Глухові, у гетьманській 
столиці в той час. Тут його поховано у Гамалійовському діво
чому манастирі, що коло Глухова. Наказний

Гетьман Скоропадський, поміраючи, доручив гетьману- Гетьман 
вання, поки обрано буде нового Гетьмана, Чернигівському 
полковникові Павлу Полуботкові, а  поки що—настановив його Полуботок 
наказним Гетьманом. Як вмірав Скоропадський, то при тому! 722-1724.
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були, крім Полуботка, Лубенський полковник Маркевич, Гене
ральний писарь Савич і Генеральний осавул Жураковський, 
котрі й послали у Сенат звістку про смерть Гетьмана. З свого 
боку, Полуботок послав у Москву до Царя військових товари
шів Семена Рубця і Василя Биковського, прохати, щоб дозво
лено було скликати раду для обрання нового Гетьмана. Т а по
слів тих до Царя не допустили і їм наказано було їхати аж 
у Астрахань, куди прибуде Царь, ідучи у Персидський поход. 
У  Астрахані вони діждалися Царя, котрий обіцяв, як повер
неться з  походу, дати наказ про те, щоб обрати Гетьмана.

Тим часом 20-го 
червня (юня) у Глухів 
приїхав голова „М а
лоросійської Коле
гії" бригадір Степан 
Вельямінов. У  Коле
гії тій було 6 штаб- 
офіцерів того москов
ського війська, що 
стояло постоями на 
Україні. Це мав бути 
найвищий уряд на 
Україні, що догляда
тиме за  порядком. 
Ледве Колегія поча
ла свою роботу, як 
між Полуботком і 
Вельяміновим поча
лися сварки. Велья
мінов став дуже не
ввічливо поводитись 
із старшиною і самим 
Гетьманом. Так, одно
го разу, як свідчить 
сучасник, він з вели
ким гнівом гримнув

на Полуботка: „Щ о твоя служба проти моєї? Ти бачиш, що 
я —бригадір і президент, а ти передо мною ніщо“ . А  тоді звер
нувшись до старшини, що була при тому, додав: „Зігну я вас так, 
що й инші тріснуть. Ваш і давнини скасувати звелено, а з  вами 
по новому поводитись". Але того нового не хотіли дожидати 
старшини і скаржились у Сенат на Вельямінова і знову послали 
прохання про вибори нового Гетьмана та про свої права і воль
ность Н а це прохання було прислано у Генеральну канцеля
рію царський указ 23-го червня 1723-го року: „Всім відомо, 
що від часів першого Гетьмана Богдана Хмельницького, аж

НАКАЗНИЙ ГЕТЬМАН ПАВЛО ПОЛУБОТОК.
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до Скоропадського, усі Гетьмани були зрадники, і біду терпіла 
від того Московська держава, а особливо Україна. Щ е свіжа 
память за Мазепу... Через це треба ще знайти на посаду геть
манську дуже відомого чоловіка, а доти, для користи вашого 
краю, встановляємо уряд (Малороссійську Колегію), що має 
наказ усе робити по інструкції. Справа спинятися не буде, 
а тому про ці вибори Гетьмана докучати не належить". Не 
вдовольнив цей указ старшину, а Колегія, тим часом, дава
лася добре у знаки „наложениям несносних поборов", як каже 
тогочасний свідок, та важкими постоями Московського війська 
по городах та селах України. До того ще Московський уряд 
поназначав, окрім одного коменданта, що вже був у Полтаві, 
ще трьох: у Чернигів, Переяслав та Стародуб. Коменданти ці 
втручалися у справи полковників, і Колегія послала указ тим 
полковникам, щоб вони робили як найшвидче і не одмовляю- 
чись усе, що звелять коменданти. Досі з маєтків і грунтів 
старшини не брали ніяких податків, бо з тих ґрунтів вони 
мали себе содержувати на своїх посадах, а тепер почали бра
ти з них податки у Коллегію. Окрім того, заведені були, по 
новій інструкції, усякі збори грошові за хліб та за инші речі, 
у царську казну. Через все це не можна було не „докучати**, 
і Полуботок знов, як Петро вернувся з Персидського походу, 
послав до його своїх послів із таким саме проханням, як і 
попереду. Але Царь вже намислив знищити окромність України 
і завести в ній такі порядки, як і у Москві. До того ще у 
Москві його стрів Вельямінов, котрий скаржився на те, що По
луботок і старшина суперечать і противляться заходам його, 
щоб Україну з Москвою зрівняти. Через це Петро послав на
каз, в которому звелено було Полуботкові, Генеральному пи
сареві Савичу та Генеральному судді Чорнишу, передати свої 
справи і  уряди Коллегії і не гаючись їхати до Петербургу; дру
гим же указом зроблено князя Голіцина головним начальни
ком усього іррегулярного (непостоянного) війська, а разом з 
тим і українських козаків. Цим вже скасувалося геть значіння 
Гетьмана та Генеральної старшини. Боячись, щоб з  цього не 
вийшло якої ворохобні по-між козаками, князь Голіцин вивів 
усі полки українскі в степ, наче б то для того, що була якась 
небезпека од Татар.

Як Полуботок виїхав з України, а козаків виведено у 
степ, Колегія зараз взялася до ревізської переписи усіх лю
дей на Україні.

3-го серпня (августа) Полуботок із старшиною прибули у 
Петербург, де й подали Цареві свою петіцію (домагання). 
Розсердившись на таку впертість старшини, Царь послав на 
Україну бригадіра Румянцева дознатися, чи правда тому, що 
увесь народ Український просить, щоб були вибори нового
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Гетьмана. Крім того, йому було звелено довідатися на місці, 
чи не робила якої кривди та утисків народові старшина. Тими 
звістками, що добуде Румянцев, хотіли обвинуватити Полуботка 
і тих, що з ним були. Провідавши про це, Полуботок зараз 
вирядив на Україну військового товариша Василя Биковського 
із листом до Генерального осавула Жураковськаго і Генераль
ного бунчужного Якова Лизогуба, і в листі тому сповіщав про 
те, що на Вкраїну їде Румянцев і у подробицях навчав, що і 
як треба одказувати. Він добре розумів, що коли захотіти, то 
можна роздобути які завгодно докази і на зовсім безвиновного 
чоловіка. А таким ні він, та й уся тодішня старшина україн
ська, не могли вважати себе супротив народу.

Тим часом виведені проти Татар полки зібралися усі на 
річці Коломаку. Найстаріщий і найбільш поважний по-між усіх 
полковників, Миргородський полковник Данило Апостол, поко
ристувавшись тим, що всі козаки й старшина були в-купі, на
писав прохання до Царя про те, щоб стверджено було права 
і вольності козацькі і щоб обрано було Гетьмана. До прохання 
він зібрав багато підписів від старшини і козацтва і послав 
його у Генеральну канцелярію. Жураковський призначив везти 
те прохання у Петербург сотників: Самуся Галицького і Ки
рила Криштофенка, але Колегія, маючи потайний наказ не 
пускати більш ніяких послів у Петербург, не дозволила їхати 
й цим. Тоді Жураковський, потай від Колегії, вирядив кан
целяриста Івана Романовича, котрий і поїхав до Царя. Як-раз 
в той час, як Полуботок виряжав на Україну Биковського, 
10-го листопада (ноября) приїхав у Петербург і Романович з 
Коломацькими петіціями. Цареві він подав їх, як той виходив 
з церкви св. Тройці. Прочитавши їх і побачивши велику силу 
підписів, Царь „з  великим гнівом і лютью“ звелів генерал- 
маіору Ушакову зараз арештувати і посадовити у Петропавлов
ську кріность тих, що були в Петербурзі': Полуботка, Савича 
та Чорниша і усіх Українців, що були з ними (здається, це 
були перші політичні вязні у цій славетній твердині). Як тільки 
їх було арештовано, зараз поїхав на Україну бригадір Румян
цев, котрому звелено забрати усі бумаги схопленої старшини. 
Але Полуботок вспів оповістити про це через свого челядника 
Миколу Лаговича, котрого послав на Україну замість Биковсь
кого. 15-го березоля (марта) 1724 року виїхав з Глухова Р у
мянцев і, як тільки він приїхав у Петербург, зараз почали до
питувати в ‘язнів. Чогось цей раз допитували не так завзято, 
як звичайно, і не кончили через те, що 18-го грудня (декабря) 
Полуботок, котрий стояв на чолі арештованих і котрого вва
жали за головного діяча у цих справах, вмер у кріпості, і 
йо 'о поховано коло церкви св. Самсонія, що за Малою Не
вою.



309 —

Скоро після того 28-го січня (января) 1725-го року помер і 
царь Петро, і Імператорицею зробилася його друга жінка Кате
рина І, з котрою царь одружився у 1711 році після того, як 
у неї вже народилося двоє дочок: Анна у 1703 і Лизавета у 
1709 р. Першу жінку свою, бвдокію Лопухину, котра в 
той час іце була жива, Царь запровадив у Суздальський ма- 
настирь. Там її, по його наказу, постригли у черниці ще у 
1698 році.

За Катерини І, скоро після смерті Петра, Українська 
старшина, що посажена була з Полуботком, була визволена з 
кріпості, і їм звелено жити у Петербурзі аж до смерті. Гене
ральний писарь Савич скоро, як його випущено з кріпості, 
помер у Петербурзі.

Н а Україні усіма справами, по старому, порядкувала К о 
легія. У 1726 році Верховна Потайна Р ада („Верховный Тайный 
С овать") ухвалила була обрати Гетьмана і скасувати податки, 
що завів був Петро, і брати тільки ті, котрі бралися з народу 
за Гетьманів; суди на Україні мали бути теж такі, як і були 
раніш, і суддями мали бути тільки Українці. Та за  Катерини 
І  цього не було зроблено.

Тим часом Персидський поход не скінчився був і досі, і у 
квітні (апрілі) 1725-го року знов виражено з України козаків, з 
наказу державного уряду. Це була кара за  те, що домагали
ся Українці своїх прав. У  цей поход,— так званий Гилянсь- 
кий (країна Персійська за  Дербентом) — пішло 20.000 коза
ків, а  з  ними й 2.000 (трохи не всі) бунчукових і значкових 
товаришів і уся гетьманська гвардія. Н а чолі козацького вій
ська стояли: Генеральний бунчужний Лизогуб, полковники Кан- 
диба та Горленко і полковий обозний Огранович. У цьому по
ході козакі пробули аж пять год. Н а другий 1726 год знов 
призначив був уряд вислати 10.000 козаків у Сулак, на гра
ницю Персії, а як що козаки хотять,—було сказано в указі,—  
то можуть одкупитися од того походу. Старшина була згоди
лась, а козацтво обурилось, кажучи, що вони не на те єдна
лися з  Москвою, щоб вона постоянно вчиняла здирства. Як 
що треба воювати, то вони не від того і з охотою підуть, а 
одкупатися грішми од бою козацтво не звикло і не хоче. Про 
цю одповідь оповістили уряд, але уряд звелів узяти з козаків 
по 4 карбованці з  кожного і у поход не посилати. Гроші ці 
збірали з великим насильством, і козаків у поход таки не по
слали.

Весною 1727-го року імператориця Катерина І померла, і 
імператором став молодий онук Петра І, син покараного їм 
на смерть царевича Олексія, Петро П Олексійович; йому тоді 
було ще тільки 12 год. Уряд державний, як вище казано, ще 
за  Катерини І ухвалив був дати Україні де-які полегкості—
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„сделать н'Ькоторыя удовольства и прилаеканія"; він боявся, 
щоб невдоволена старшина, користучись війною з Турціею, не 
счинила якого повстання або не підбурила народ на якусь воро- 
хобню. Тоді того «приласкання» не було зроблено, і' тепер, за  
Петра П, як Меньшикова було скинуто з його високої посади, 
а уряд бажав скасувати Петровські порядки, на Україні ска
сована була „Малороеійская коллегія “ і дозволено обрати Геть
мана, а для того було послано у Глухів тайного совітника 
Наумова.

1-го вересня (сентября), на майдані проти церкви св. Ми
коли, зібрано було раду. Н а раду Наумов приїхав у кареті ше-

бург послів дякувати Цареві за  те, що дозволено обрати Гетьмана 
і за те, що скасовано Колегію. Посли були: Ніжинський полковий 
суддя Михайло Забіла, Гадяцький полковий суддя Мартин Сті- 
шевський, Прилуцький сотник Григорій Стороженко і Переяслав
ський осавул Лука Васільев. Царь обдарував їх подарун
ками, і з  ними пустив Полуботкових прихильників — Іва
на Чорниша, Василя Жураковського і Якова Лизогуба, що 
досі жили у Петербурзі. Але для забезпеки од того, щоб Гетьман 
часом не пішов слідом Мазепи, у Петербург був викликаний 
менший син Апостола Петро, котрий мав жити у Петербурзі, 
немов у заставі. Цей Петро був дуже освічена людина, добре 
знав французьку, італійську, польську, російську і латинську

Гетьман
Данило

Павлович
Апостол

1 7 2 7 -1 7 3 4 .

ГЕТЬМАН ДАНИЛО АПОСТОЛ.

стериком; по-переду 
його їхали 24 узбро- 
ені їздці, а за ним 4 
обер - офіцери несли 
булаву, бунчук, пра
пор і печать гетьман
ські. Гетьманом об
рано старого полко• 
вника Миргородсько
го Данила Павлови
ча Апостола, котро
му тоді було вже 70 
год. Про ніякі права 
нічого не було казано, 
наче про них забули. 
Не забуто було тіль
ки до Гетьмана при- 
становити „резиден
та" Хведора Наумова, 
з котрим він мусів ра
дитися про всякіспра- 
ви. У  грудні (декабрі) 
вирядили у Петер-
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мови; старшого ж сина Апостола, Павла, зроблено Миргород
ським полковником.

Н а другий 1728 год мало бути коронування Петра П. Геть
ман із старшиною, полковниками, бунчужними товаришами та 
тайним совітником Наумовим був на тому коронуванні, і, про- 
буваючи у Москві, подав Цареві прохання од себе і старшини 
про те, щоб стверджено було права України. Н а це прохання 
була дана одповідь, так звані „решительные пункты41, котрими 
стверджено усі права і вольності України і вернуто виборче 
право, що було раніще. Повернувшись до Глухова, Гетьман 
поспішив послати до Царя, щоб він ствердив, реестер Гене
ральної старшини, що була скасована у 1723 році. Реестер той 
був стверджений у 1726 році; по ньому настановлено: Гене
ральним обозним— Яків Лизогуб, Генеральними суддями—Ан
дрій Кандиба і Михайло Забіла, Генеральними осавулами— Іван 
Мануйлович і Хведір Лисенко, Генеральним хорунжим— Яким 
Горленко і Генеральним бунчужним—Іван Борозна. У  цьому ж 
1729 році, замість Наумова, резідентом при Гетьманові наста
новлено було князя Ш аховського.

У  кінці 1729-го року Гетьман знов поїхав у Москву і неспо
дівано був при тому, як помер молодий царь Петро П 
(18-го січня 1730 року). Ця смерть дуже збентежила старого 
Гетьмана, бо не можна було знати, чого сподіватись і що 
могло статися. Прямого наслідника не було, і хто буде на пре
столі, не знати було. Члени „Верховнаго СовЄта“ , на раді 
своїй, положили покликати дочку царя Івана Олексійовича, пле- 
менницю Петра І, удовицю після Курляндського Герцога, Анну 
Івановну. 28-го квітня (апріля) того ж року вона коронувалася 
у Москві. Нова цариця була ласкава,— вона пустила до-дому 
сина Гетьмана, Петра, і зробила його полковником Лубенським, 
зменшила число війська, що стояло постоями на Україні, до 
6 кавалерійських полків і дарувала Гетьманові орден св. Олек
сандра Невського.

Ця ласка хоч трошки дала спочити людям, та не зовсім: 
граф Мініх, що тоді був головним начальником російської ар
мії, заходився, для забезпеки од Татар, копати рови і насипати 
високий вал із кріпостцями од Дніпра аж до Донця. На цю 
важку роботу виражено 20.000 козаків і 10.000 простого люду 
звідусіль з України, під проводом Київського полковника Ан
тона Танського. Н а другий год, на заміну, посилано стільки ж 
козаків і людей під проводом Прилуцького полковника Петра 
Галагана, а у 1733 році число їх було зменшено на 10.000, і 
ходили вони, на заміну, під проводом Лубенського полков
ника Петра Апостола. Багато народу загинуло на тих важких 
роботах.

У  1730 році через Україну і  Київ проїздив, вертаючись з
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Єрусалиму, ігумен Московського манастиря, Суханов. Йому 
дуже не вподобались церковні порядки і служба на Україні, і 
він написав донос у Синод. Він писав в ньому, що у Палестині 
і Греції бачив він багато обрядів у службі Божій і звичаїв по 
манастирях, котрі йому дуже не подобались, а надто на 
Україні, де наче-б то заведено багато треклятого латинства,—  
приміром: „співають у церквах по нотах, наче італійці де на 
ігрищах; у митрополита на митрі хрест— на зразок хрестів, 
що в царів на коронах; попи хрестять дітей не окунаючи їх у 
воду, а тільки поливають їх водою; до того ж, як хрестять, то 
не плюють усім кліром на сатану®. Н а цей донос Святійший 
Синод звернув увагу і почав допитуватися про все те Київ
ського митрополита Ванатовича. Ванатович одказав тоді, що 
все, що написано у доносі еромонаха Суханова, це— „бред му
жичій, преній богословських не стоющій, і єсть оні порожденія 
Мартина Мніха Армянського, у Велікороссіі нел'Ьпия толкі і 
расколи посіявшого .. а на Україні твердо тримаются тих обря
дів, що з самого початку христіянсько-гречеського ісповідання 
заведені®. Синод признав цю одповідь за єретичну і знявши з 
Ванатовича митрополичий сан заслав його простим ченцем у 
далекий манастирь. Н а його місце прислано митрополитом Ра- 
фаїла Заборовського. Це втручання неосвіченого і темного ста- 
ро-Московського духовенства у церковні справи на Україні ве
лику шкоду зробило Українцям не тільки для самої віри, але 
й для церковної архитектури (будівництва).

Тим часом у 1733 році помер польський король Август Н, 
і на сеймі у Варш аві у жовтні (октябрі) стверджено на коро
лівській посаді Станіслава Лещинського. Але син Августа П, 
Август Ш , обернувся за  допомогою до Російського уряду. Ста- 
ніславова партія була дужа і, взиваючи себе „конфедератами® 
(так звалися політичні спільники) вона намагалася, щоб королем 
був Лещинський. Московський уряд вислав своє військо під 
проводом спершу генерала Лассія, а потім фельдмаршала Мі- 
ніха; з України у поміч йому виражено 20.000 козаків, під 
проводом Лизогуба і Галагана. Вони облягли город Гданск, де 
зачинився Станіслав із військом; город той узяли, а Станіслав, 
переодягнений за  простого селянина, ледве утік.

У 1733 році Гетьман випрохав у імператориці Анни Іва
нівни, щоб дозволено було повернутися на Україну Запорож
цям, котрі жили ще з 1716 р. у Алешковській Січі у Турець
кому підданстві. Цій справі допомогло ще те, що Запорожці не 
захотіли запомагати Станіславові, хоч і як їх умовляли По
ляки. Імператориця, довідавшись про те, послала Запорожцям 
через Мініха військові клейноди: булаву, бунчук, пернач, ве
лику корогву, прапори, літаври і грамоту, що пробачає їх за  
те, що помагали Мазепі і Карлові. Кошовим тоді був Іван Бі-
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лицький. Запорожці присягали на вірність цариці у Білій 
Церкві, а  після того їх було виряжено у поход проти Стані
слава Лещинського. Вони оселилися у Старому і Новому Ко- 
даці і на річці Самарі, а  Січ вони засновали ще раніще на 
річці Базавлуку. Усіх Запорожців, що вернулися у російське 
підданство, було 38 курінів,—усього 7.115 чоловіка.

17-го січня (января) J 734-го року Гетьман Данило Апо
стол помер од греця (арроріехіа). Похорон справляв Київський 
митрополит Рафаіл Заборовський у містечку Сорочинцях, де 
його й поховано у 
камяній церкві, котру 
він сам будував.

Після смерті Д а
нила Апостола, до 
того часу поки обра
но буде нового Геть
мана, на Україні вста
новлено було тимча
совий уряд, котрий 
звався „Правленіе 
Гетьманського уря
ду",-він  мав керувати 
усіма справами на 
Україні так, як спи
сано було у згаданих 
попереду „ решитель
ных пунктах". Було 
в ньому шість осіб, з  
них три— Українці і 
три—російські уря
довці. Н а посади ці 
од Українців були 
призначені: Генера
льний обозний Яків король польський АВГУСТ III.
Лизогуб, Генераль
ний суддя Михайло Забіла і Підскарбій— Андрій Маркович і 
запасним— осавул Хведір Лисенко, а од Московського уряду 
князь Олексій Шаховський, князь Андрій Барятинський, пол
ковник Басилій Гурьев і запасний полковник Іван Сінявін. 
Почалося керування того уряду з того, що зроблено було пе
репись усієї людности на Україні: записано у ревізійні списки 
усіх козаків, селян, підсусідків усякого стану, городян і реме- 
сників для того, щоб легче було обложити народ платіжами та 
повинностями і знати було, скільки має народ платити у цар
ську казну.

Межигеть-
манство

1 7 3 4 -1 7 5 0 .
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У  1735 році знову почалася війна з Турціею. 6.000 коза
ків і 2.000 Запорожців ходили у Крим на підмогу генералові 
Леонтьеву. Але цей похід був невдатний: загубивши од стужі
9.000 чоловік і стільки ж коней, генерал цей мусів вернутись 
назад, і на другий 1736 год послано було у Крим фельдмар
шала Мініха, а в поміч йому Кошовий Іван Милашевич послав
3.000 Запорожців. Козаків було тільки 4.000. За того походу 
узято Перекоп і навіть Бахчисарай. Московське військо стало 
на зімівлю постоєм на Україні. Через це знову почалися такі, 
як і раніш були, утиски, і тяжко доводилося тим місцьовостям, 
де зімувало те військо. Н а другий год ізнов почався той по
хід під проводом того ж Мініха. Запорожці на своїх чайках 
та байдаках літали по Чорному морі, багато лиха зробили Тур
кам і допомогли Мініхові і козакам, котрі були у тому поході 
під проводом Миргородського полковника Капниста. Узято було 
тоді Очаків. Н а зіму ізнов московське військо стало постоями 
на Україні, а Мініх зазімував у Полтаві. Тоді ото й склалася 
через ті постої приказка: „Москалики-соколики, поїли ви наші 
волики; а  коли вернетесь здорові, поїсте й останні корови". 
Війна ця із Турціею тяглася у 1738 і у 1739 роках. Нічого 
путнього Московському урядові вона не дала і тільки важко 
одгукнулася на Україні.

У  Петербурзі у ті часи страшенно лютувала „Тайна Кан
целярія", заснована ще у 1699 році у Москві. Тепер Бірон, 
цей страшний і могутній Німець,— бо близький був до Імперато- 
риці,— завдавав до неї усяких людей по одному тільки доносові, 
не розбіраючи, чи справедливий був той донос, чі ні; доволі 
було доносчикові сказати: знаю на цього чоловіка „слово і 
діло", і бідолаху того хапали, без суду завдавали до цієї кан- 
целяріі, і там його мордували та страшенно катували на смерть^ 
Багато безневинного народу загинуло там. Уряд вважав, що 
треба й у нас на Україні завести таку саму катувальню, котра 
звалася „Міністерська канцелярія" або „Тайная Експедіція“ . 
За донощиками діло не стало: втікачі—Москалі та инші бро
дяги й пьяниці, не завдоволсні ким-небудь, або й по злобі, ви
казували на того чоловіка страшне „слово і діло“ , і його хапали, 
без усякого суду тягли до канцелярії, і там оддавали на люті 
муки, або ж вимагали, щоб заплатив великого хабара, то тоді 
пустять на волю. Так, до одного з Чернигівських багатих діди
чів приїхав раз московський офіцер Чекатунов, і коли дідич не 
вдовольнив його як слід, він доніс у канцелярію, що дідич той 
„палить на печі Герб Государственний". Зараз схопили того 
чоловіка і привезли на допит. Як він не впевняв, що то у нього 
зложена піч з кахель, і ті орли, що були на них, зовсім і не 
схожі на „герб государственний", що піч була зложена ще здавна, 
щр орлів та инших птахів, звірів і таке инше ганчарі виро-
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бляють на кахлях заздалегідь і продають вже готові,— нічого 
не помагало, і тільки табуном коней, черідкою корів та чима
лою готівкою одкупився він од катування. Багато отаких доно
сів було в канцелярії, і роботи в ній не бракувало: людей му
чили і катували, і вона, як важкий гніт, давила Україну. „Я к  
би,— каже старе оповідання,—перстом Божим вийняти частину 
землі на тому місці, де стояла та канцелярія, то кров людська 
приснула б з неї, як водомет (фонтан) “ . Як бачимо, і Україну 
не минула Біроновщина, що лютувала у Російській державі. 
Н а Україні стояв постоєм з військом московським у Стародубі 
Біронів менший брат—кривий, дуже негожий і ще лютійший 
од свойого старшого брата. Він жив, як кажуть, так пишно, 
як султан який: набірав силою дівчат і жінок у свій гарем, а 
тих жінок, у котрих були немовлята, силував годувати своїм 
молоком цуценят з його псюрні. Оповідання про його довго 
переказували у Стародубщині.

Тим часом ось яка оказія трапилася на Україні. У  
1731 році царський полковник Вишневський їздив по Україні, 
набіраючи співаків до придворного хору. Заїхав він у село Ле
меші Козелецького повіту Київського полку (тепер у Черни- 
гівській губернії), і почув у церкві, як прегарно співав один 
парубок. Він узяв його із собою і повіз у Петербург. Голос у 
Олекси Розума,— так звали того тоді 22-літнього парубка,—  
справді був прегарний, і як почула його у церкві молода ца
рівна Лизавета Петровна та побачила дуже гарного на вроду 
парубка, справдішного красуна, то, свідчать сучасники, так 
і зачарувалася ним, і з того часу простий козак Розум швидко 
пішов у гору. Як він втеряв голос, його зроблено придворним 
бандуристою, а потім управителем, спершу одного, а далі й 
усіх маєтків царівни і  її камер-юнкером.

28-го листопада (ноября) 1740 року померла Імператориця 
Анна Іванівна. Перед смертью вона призначила правителькою 
свою племенницю Анну Леопольдовну, Принцесу Меклен- 
бургську, а  малого сина її, Івана Y I, зробила своїм наслідни- 
ком. У  грудні (декабрі) 1741 року придворна партія, у котрій 
був і Розумовський, як тепер взивали колишнього козака Розума, 
з царським лікарем Лестоком і Французьким послом Ш етарді 
н а чолі, з  допомогою Преображенського полку, арештували 
Анну Леопольдовну, її чоловіка й маленького царя Івана Y I. 
Івана Y I посажено у ПІлісельбургську кріпость, і там за царю
вання Катерини П  його вбито. Після арешту правительки 
Анни Леопольдовни і її семьї Імператорицею зробилася Лиза
вета Петровна. Розумовського зараз було зроблено генерал- 
поручиком. 25-го травня (мая) 1742 року Лизавета коронувалася, 
і в цей день Розумовського було зроблено обер-егермейстером, 
дано йому орден Андрія Первозванного і великі маєтності у
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Гетьман 
Кирило Гри
горович Ро- 
зумовський 
1750-1764.

Московському царстві і на Україні, а в-осени того ж року 
Імператориця одружилася з Розумовським у селі Перові під 
Москвою. У 1744 році його й брата його Кирила зроблено гра
фами. Не вважаючи на таку близькість до Імператориці, Розу- 
мовський поводився при дворі з  великою повагою і розумом; 
він у політику не втручався, а старався ісходитись із талано
витими і вченими людьми, бо бажав од них здобути собі хоч 
яку-небудь освіту,— він добре почував, що її йому бракувало 
для того високого становища, в якому він опинився. Через свою 
мягку і високосправедливу вдачу, він хоч і стояв дуже високо, 
проте не мав собі ворогів: усі його любили і поважали, і дя

куючи його впливові, при 
дворі на все українське 
дивилися не з погордою, 
як звичайно було досі, а  
з цікавістью. У  тому ж 
таки 1744 році захотіла 
Імператориця і сама побу
вати на Україні, і довге
нько прожила у господі 
старої Розумихи у горо
ді Козельці, у Чернигів- 
щині. Там вона почувала 
себе дуже добре і позна
йомилась з усією ріднею 
Розума. З  Козельця Імпе
раториця поїхала у Київ. 
Скрізь по Україні її щиро 
вітали. Київом вона зача
рувалася і промовила го
лосно: „Возлюби мене,
Боже, в царстві небесно
му Твойому, як я люблю 
народ цей благонравний 
і незлобивий".

Старшина українська, покористувавшись тим, що цариця 
була у Київі, подала їй прохання про те, щоб обрано було 
Гетьмана. Прохання це було ласкаво прийняте, і тоді ж при
значено було, щоб посаду цю зайняв менший брат Олексія 
Розумовського— Кирило.

Кирило Розумовський народився у 1728 році, а у 
1743 році був посланий братом своїм за  границю у Германію 
і Францію з академиком графом Тепловим, щоб скінчити освіту. 
Він вчився у Кенігсберзі, Берлині, Геттінгені, перебував де
який час у Італії. У 1745 році повернувся він до Петербургу. 
Н а другий же год, коли йому було ледве 18-ти год, він був

ІМПЕРАТОРИЦЯ ЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА.
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настановлений презідентом Імператорської Академії Наук. Скоро 
після того сама Імператориця висватала йому свою сестру у-дру- 
гих, фрейліну Наришкину.

1747-го року 5-го травня (мая) вийшов указ Цариці про те, що 
дозволяється обрати нового Гетьмана. Імператориця Лизавета 
призначила цю посаду Кирилові, але він барився і не їхав на 
Україну.

22-го лютого (февраля) 1750 року прислано було у Глухів 
од цариці графа Гендрикова. Зібрав він раду для того, щоб 
обрати Гетьмана, і була вона дуже пишна: на майдані, коло 
церкви св. Миколи, 
був зроблений висо
кий поміст, укритий 
червоним кармази
ном; навкруги стояло 
військо козацьке і 
прості люде; на по
мості та обгорожено- 
му навколо місці зі
бралося українське 
духовенство, з  Киї
вським митрополи
том Тимохвіем Щ ер- 
бацьким на чолі, і 
старшина. У ] О-ій го
дині вдарили з гар
мат, і почалася цере
монія. Із  великим тор
жеством старшина і 
бунчукові товариші 
принесли клейноди; 
за  ними приїхав у 
кареті шестериком 
граф Гендриков, пі
сля того прочитано г е т ь м а н  К и р и л о  р о з у м о в с ь к и й .

царську грамоту на
обрання Гетьмана. Тоді митрополит, у промові своїй, вітав графа 
і дякував Цариці од усіх Українців за те, що дозволено обратиГеть- 
мана. Прослухавши промову, граф Гендриков звернувся до гро
мади і запитав: „Кого бажаєте мати собі за Гетьмана?" Заздалегідь 
підмовлені козаки загукали враз: „Кирила Розумовського! Нехай  
Розумовський гетьманує! “ Царський уповажений поздоровив стар
шину з новим Гетьманом, а після того палили з 101 гармати 
на шану нового Гетьмана. Народ гукав радісно, а козаки па
лили з рушниць.

Щоб сповістити про це обрання, виряжено до Петербургу по-
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слів: Генерального бунчужного—Демьяна Оболонського, Ніжинсь
кого полковника— Семена Кочубея і бунчукового товариша—Іллю 
Журмана. 24-го квітня (апріля) Цариця прилюдно вітала цих 
послів і ствердила нового Гетьмана. Йому дано маєтності—  
так званий Гадяцький Ключ, се б-то великі маєтності навколо 
Гадячу, що ще од часів Богдана були ранговими землями і 
належали гетьманській посаді. Крім того, Розумовському дані 
були землі і в инпшх місцях. Батурин знов призначено було 
за гетьманську столицю; на Україні скасовано усякі комісії і 
страшну „Міністерську канцелярію", а усім московським урядов
цям звелено виїхати з України. Окрім того, Гетьманові оддано

ПАЛАЦ ГЕТЬМАНА РОЗУМОВСЬКОГО.

було під владу Запорожську Січ, котра ще досі ні од кого не 
залежала. Н а другий год, літом 1751 року, новий Гетьман Ки
рило Григорович Розумовський з великою пихою в ’їздив у 
Глухів.

Бучно почалося гетьманування, бучно воно й провадилось 
увесь час. Новий Гетьман побудував собі палаци у Батурині і 
Глухові, завів двір, на зразок царського, і жив як царь: балі, 
бенкети та театральні вистави, а далі постоянні подорожі у 
Петербург, бо жінка його нудилася на чужині, та й сам він 
звик і линув до пишного придворного життя. Через це все не 
багато оставалося в нього часу на порядкування справами в
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Україні. Свого наставника Теплова він зробив правителем геть
манської канцелярії і на його іздав усі справи, а на Україні 
усим керувала і верховодила старшина, поки Гетьман прожи
вав у Петербурзі.

Гетьман норобив великі переміни у Генеральному суді, у 
котрому, окрім двох Генеральних суддів, було заведено неод
мінно по одному виборному од кожного полку. Д е був най
вищий суд на Україні. По полках було засновано, окрім пол
кових судів, ще 20 судів повітових, і в кожному з них були 
суди: Земський, Гродський і Підкоморський; по сотнях зо
ставлені були сотенні суди, але до них належали тільки дрібні 
справи, а з  поважніщими треба було звертатися до Повітового 
суду. Судді, підсудки і земські писарі (секретарі) вибіралися 
вільними голосами з шляхти того повіту,-до котрого належав 
еуд.

При кінці листопада (ноября) 1761 року Гетьмана покли
кано до Петербургу. Він передав усі справи Генеральному обоз
ному Кочубейові, Генеральному підскарбієві Гудовичеві, Гене
ральному писареві Везбородькові та Генеральному осавулові Жу
равці, а сам з усім домом своїм рушив в дорогу, а 25-го грудня 
(декабря) того ж року вмерла цариця Лизавета, і на короткий 
час Імператором став її небіж Петро ПІ. Він був щирий Гольд- 
штинець, прихильник Пруського короля Фридриха II, і стра
шенно любив військові справи та муштри. Скоро він став ца
рем, то й на Україну послав заклик, щоб йшли в його Голь- 
штинське військо. Молодь українська з радістью відгукнулася 
на це і великими юрбами посунула до Петербургу. Н а знак 
того, що вони належали до Гольштинського війська, кожний з 
них мав на шиї червону гарусову хустинку. Не довго дове
лося їм бути у тому війську, і скоро вони, обідрані і голи, по
невіряючись по-під чужими хатами, повернулися до-дому. А  
сталося це через те, що новий імператор Петро Ш  через пів 
року був скинутий своєю жінкою Катериною ІГою. Допогли їй 
Гетьман Розумовський, Панін, князь Барятинський, Рєпнін та 
инші, молоді офіцери Ізмайловського полку: брати Орлови, їїас- 
сек, Бредіхін, Хитрово, Потьомкин та инші. Як Петро вже 
зрікся престолу, його заслано під караулом у Ропшу, і там, 
наче б то зненацька, вбив його Орлов. Імператорицею зроби
лася кревна Німкеня, жінка твердої волі і розуму, Катерина 
ї ї ,  і 28-го липня (юля) 1762 р. ступила вона на престол.

Тим часом якийсь генерал Мельгунов, що наче б то для 
гулянки їздив по Задніпрянських степах, написав до Петер
бургу, що він знайшов у цій стороні багато народу, котрий 
почитає себе ні од кого незалежним: „наче які Американці"— 
пише він,— але до військової служби вони дуже здатні. Н а це 
до його прислано наказ з  Петербургу, щоб він записував та-
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ких людей у пікінери. Генерал той почав їздити по селах, 
скликати людей і, трактуючи їх горілкою, закликав записуватись 
у пікінери; обіцяв усякі вольності і незалежність од якого-будь 
начальства,— ні перед ким, мовляв, шапкувати не будете!

Записувались у пікінери саме нікчемство з козаків та ха
зяїнів, та харцизи й опіяки. З  таких людей скомпановано 
4 полки: блисаветградський, Дніпровський, Полтавський і До
нецький. Не питаючись, приписали до цих полків ті села, з  
котрих хто з. пікінерів був родом. Сотенні правління по тих 
містах, що одійшли таким побитом до Пікінерських полків, 
скасовано, корогви їх та архиви заперто по церквах, а то й 
просто знищено і понівечено. За старшину поназначувано пись
менних дяків, шинкарів та отаких иншйх, і названо їх ротми
страми. Сім год пікінери ті не платили ніяких податків і ні
чого не робили; їм тільки натуркали голови, що вони й вищі, 
й кращі за усіх Українців і козаків, і на знак того— на шапки 
почеплено було їм білі стрічки з поворозок; шапки ті вони ні 
перед ким не здіймали, навіть і у церкву вони увіходили у 
шапках і здіймали їх тільки підходячи до вівтарю. Гетьман 
скаржився у Петербург на те, що під пікінерів одібрано багато 
сіл та землі у полків українських та й у окромних людей, і 
що цим явно порушено стародавні права і вольності, стверд
жені раніщими Монархами. Але це нічого не пособило, а по- 
моглося тільки аж те, що як заходилися шити мундіри на тих 
пікінерів та готовити їх у поход, то вони почали тікати на 
Запорожжя і по хуторах.

Як ми бачили вже, Гетьман теж чимало тому допомагав, 
щоб Катерина зробилася Імператорицею. Чутка про це дійшла 
і на Україну і де-хто з старшини, чи по намові самого Геть
мана, чи самі од себе, ухвалили прохати Царицю, щоб уряд 
гетьманський зроблено було наслідковим— щоб переходив од 
батька до сина. Про це міркувалося на Генеральній раді, котру 
скликав Гетьман для вибору послів, що мали їхати до столиці 
вітати Царицю. Але проти того обурилося чимало старшин, бо 
вони вважали, що таким способом порушено буде права і воль
ності козацькі.

Н а зборах спинилася велика сварка. Про це Київський 
обер-комендант Чічорин сповістив у Петербург. Зараз же ви
кликано туди Розумовського, і у січні (январі) 1764 р. він 
приїхав до столиці. Цариця, котра вже заздалегідь поклала 
собі знищити окремність усіх країн, що залежали од Росії, а  
між ними й України, рада була тій нагоді і звеліла Геть
манові податися в одставку. Довго змагався Розумовський, але 
нічого вже не можна було подіяти,— 10-го грудня (декабря) 
того ж року вийшов указ про те, що Гетьманський уряд скасо
вано.
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Розумовський був останній Гетьман України. Йому да- 
дено багато земель на Україні і чин Генерал-Фельдмаршала. 
Останні годи свого життя він жив за границею, у Петербурзі і 
коло Москви у свойому селі Петровсько-Розумовському. Тільки 
аж у 1794 році оселився він у Батурині, де й помер у 1803 
році.

У потайному наказі прокуророві Вяземському цариця К а
терина каже так: „Малая Россія‘% Ліфляндія і Фінляндія—це 
країни, котрі правуються конфірмованими (потвердженими) їм 
привілеями, і порушити їх одразу— негаразд, але й вважати їх 
за чужоземні і поводитись з ними, як з чужеземними, не го
диться, а треба їх порівняти з Російськими землями. У  Мало
росії, як Гетьмана не буде, треба пильнувати, щоб і думати 
про нього забули".

Отак почалося, так і провадилося далі царювання Кате
рини. На Україні, замість гетьманського уряду, була заведена 
„Малороссійская коллегія “ ; презідентом (головою) її, з титулом 
„Малороссійскаго генерал-губернатора", призначений був граф 
Румянцев.

УСТРІЙ І ВІДНОСИНИ.

1764 роком кінчається хоч і гірке, та все ж схоже на са
мостійне, життя України. З самого початку царювання Катерини 
Н  поспішаються знищити самостійність і окромність України. 
То поглянемо ж тепер на те становище і устрій, які здобула 
собі Україна за той чималий час тяжкої боротьби за свою волю 
і права. Як бачили ми вже й раніше, виборчий лад був осно
вою усього державного ладу нашого: од Гетьмана й до най- 
низчого урядовця по городах і селах, од митрополита, котрого 
обірало духовенство і старшина, і до простого пан-отця, кот
рого вибірали парахвіяне— скрізь на всій силі був виборчий 
лад. Щоб зрозуміти велику вагу цього, погляньмо, що уявляла 
з себе Україна за  часи од Богдана аж до Розумовського, 
останнього Гетьмана нашого.

Уся Україна була поділена на полки (немов би губернії), 
а полки—на сотні (повіти), і було їх у кожному полку від 11 
до 20. В  кожній сотні, окрім сотенного міста, було ще кілька 
міст, містечок і сел. Головний город, або місто полка, де жила 
уся полкова старшина, звався полкове місто, або город, а го
ловне місто сотні— звалося сотенне місто. Полки на правому 
боці Дніпра були такі: Чигиринський, Канівський, Білоцерків
ський, Брацлавський, Київський, Подольський або Могилев- 
ський, Черкаський, Корсунський, Уманський, Кальницький (ча
сом він зветься Вінницький), Паволоцький; на лівому боці були:
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Уряди.

Переяславський, Миргородський, Прилуцький, Чернигівський, 
Лубенський, Полтавський, Ніжинський, Стародубський і Гали
цький.

З 1763-го року Гетьман Розумовський одділив, суд од 
військової управи, а через це Україна, котра за його часів по
ділялася на 10 полків, була поділена ще на 20 повітів так: 
у Київському полку повіти —  Козелецький і Остерський; у 
Чернигівському: Чернигівський і Мінський; у Стародубському: 
Стародубський і Погарський; у Ніжинському: Глуховський, Ба- 
туринський і Ніжинський; у Переяславському: Переяславський 
і Золотоношський; у Прилуцькому: Прилуцький і Іваницький; 
у Лубенському: Лубенський і Роменський; у Галицькому: Г а 
лицький і Зеньковський; у Миргородському: Миргородський і 
Остаповський; у Полтавському—Полтавський.

Поділена таким способом Україна кермувалася виборними 
урядовцями, і на чолі їх стояв Гетьман.

Г е т ь м а н  мав титул „ясновельможний". Обірав його 
увесь народ на раді, і він був заступником народу Україн
ського, його державцем, найстаршим судією і військовим на
чальником. Він повинен був робити те, що волить народ, що 
прирадить Генеральна рада; у всяких дрібних справах він теж 
повинен був радитись із Генеральною старшиною, котра була 
його постійною радою. Гетьман видавав до всього народу уні
версали— укази свої. Він же мав велике право— роздавати землі. 
Уся земля була тоді козацька військова, але головою усього 
війська козацького був Гетьман, то він і мав право роздавати 
землю, кому хотів, та давати з своєї канцелярії універсали (гра
моти) на те, кому ту землю дається. Пізніш, після Мазепи, цю 
власть гетьманську було зменшено: земельний універсал має 
тоді тільки силу, коли його ствердить Московський уряд.

Крім власті воєнної та адміністративної (що-до порядку 
всякого), Гетьман мав ще силу над фінансами—він мав право 
збірати податки. Найбільший дохід був не з налогів, а  з тор- 
говлі та з  промислів або реместв. Усі ті гроші йшли у війсь
кову казну. Фінансова справа велася не гаразд,— не через те, 
щоб гроші розкрадали, а не було порядку. Дуже довго власні 
гетьманські гроші лічили разом з військовими, і аж за Д а
нила Апостола почали одріжняти фінанси гетьманські од вій
ськових. Тоді ж настановлено було окромого урядовця, котрий 
звався Генеральним підскарбієм,— по теперішньому це міністер 
фінансів.

Гетьман, та й уся козацька старшина, жалування не мали, 
а брали платню натурою. Н а Україні були такі маєтності, що 
од писано їх було на булаву. Такими місцями в Правобічній Укра
їні було староство Чигиринське і містечко Обухів з своєю окру
гою, а в Лівобічній Україні— Батурин з селами, котрі лежали
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навкруги; друїге таке місто був Гадяч з округою і теж велика 
Ш ептаківська волость на півночі Чернигівщини. Доходи з них 
і були Гетьманам замість жалування. Помалу Московський 
уряд зробив з Гетьмана слухняного урядовця, котрий прислу
хався до бажання уряду, а не народу, і Гетьман, спираючись 
на уряд Московський, почував себе незалежним од народу,—  
ми бачимо, що не раз навіть обірають Гетьмана не по своїй 
охоті, а з примусу.

Коло Гетьмана було чимало урядовців—Генеральна стар
шина.

У  Г е н е р а л ь н і й  с т а р ш и н і ,  з титулом „Вельможних", 
були:

Г е н е р а л ь н и й  о б о з н и й , —по теперішньому „начальник 
Ш табу". Він завідував усією арматою (артілєрією) військовою, 
городовою і кріпостною. Під час походу він повинен був по
ставити на кватирі військо, ставити обоз та укріпляти його. В  
ті часи обоз треба було обкопувати валами та ровом, і цим 
завідував Обозний. Тим-то вся армата була під його рукою. 
Арматня наука на Україні стояла тоді дуже високо, і в Глу- 
хові та Батурині були свої людвисарні, де виливали гар
мати.

Генеральний обозний так само, як і инші козацькі уря
довці, замість жалування мав „ранґову маєтність", так зва
лося село або кілька сел, котрі були одписані якомусь урядов
цеві. Н а Генерального обозного одписувалася ранґова маєтність 
у 400 дворів.

Далі йшов Г е н е р а л ь н и й  в і й с ь к о в и й  п и с а р ь , —  
те, що тепер кажуть канцлер. Він мав найбільшу силу нараді 
старшин; він був начальником Генеральної канцелярії, в котрій 
були старші та молодчі канцеляристи. В  канцелярію йшли лю
де освічені,— такі, що кончили Київську Духовну Академію. 
Знаком власти писаря була печатка та каламар (чорнилиця). 
Через руки писаря переходили усі найважнійші державні справи 
і документи: гетьманські універсали, зносини з урядом Москов
ським чи Польським і з чужоземними державами, поки Геть
ман мав право зноситися з ними.

Г е н е р а л ь н і  с у д д і  (двоє). Вони по черзі бували за  
предсідателів в Генеральному суді. Це був найвищий суд на 
Вкраїні, і на нього подавати апеляції не можна було. В  цей 
суд подавали апеляції з сотенних та полкових судів. Були й 
такі справи, що просто йшли в Генеральний суд: справи зе
мельні, з городськими магистратами, то що. І  писарь і Гене
ральні судді мали свої ранґові маєтності: писарь— 400 дворів, 
судді— по 300.

Г е н е р а л ь н и й  П і д с к а р б і й —міністер фінансів. З а
відував він Генеральною скарбовницею і скарбовою канцелярією
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і глядів усіх прибутків і видатків державних. Заведено цю по
саду пізно,— аж за Гетьмана Данила Апостола.

Г е н е р а л ь н и й  в і й с ь к о в и й  о с а в у л .  Це мов тепе
рішній „старший чиновник особих дорученій1'. Завідував він 
усіма військовими справами на Україні. Усі полковники були 
йому підвладні. їх  було при Гетьманові один, а опісля двоє. 
Осавул мав рангову маєтність на 200 дворів.

Щ е було два урядовці, котрі мали право засідати в Гене
ральній раді,— це Г е н е р а л ь н и й  в і й с ь к о в и й  х о р у н ж и й  
і Г е н е р а л ь н и й  б у н ч у ж н и й .  Вони були потрібні тільки 
для церемоній: Хорунжий носив хоругов на парадах і в поході,

а Бунчужний носив бунчук (кій 
з кількома кінськими хвостами, 
привязаними до нього). Обидва 
ці уряди були й при полковни
кові та сотникові,— тільки бун
чуки у них були менші.

Коли Мазепа задумав за 
вести свою українську шляхту, 
він завів ще так званих б у н ч у 
к о в и х  т о в а р и ш і в .  Це бу
ла тільки почесна сторожа коло 
Гетьмана.

Г е н е р а л ь н и й  а р м а т -  
н и й  о т а м а н  — був начальни
ком усіх пушкарів.

Оці усі урядовці, з  Гетьма
ном разом— Генеральна старши
на—і були центральний (осередко
вий) уряд на Україні. Далі йдуть 
полковники і полкова старшина.

П о л к о в н и к і в  вибірав 
козацькі клейноди. увесь полк, але й цю виборчу по

саду Московський уряд (після 
Мазепи) скасував і почав полковників сам настановляти. Полков
никові були підвладні усі справи військові, земські, судові і 
поліційні у свойому полку і уся полкова старшина. Клейноди 
полковницькі схожі з гетьманськими: хоругов, бунчук і, за
мість булави, пернач,— це теж булава, тільки не кругла, а з 
листків якого-небудь металю. Пернач носив полковник завжди 
з  собою на війні і дома, коли виходив куди, як полковник. 
Крім того, у кожного полковника були ще невеликі перначі 
залізні або мідні; їх  давав він, замість пашпорта, тим людям, 
котрим доручав якусь справу.

П о л к о в и й  о б о з н и й  —  завідував полковою арматою і 
пушкарями.
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П о л к о в и й  с у д д я  завідував судовими справами полко
вого, а після гродського суду.

П о л к о в и й  п и с а р ь  —  начальник полкової канцелярії.
П о л к о в и й  х о р у н ж и й — носив полкову хоругов.
П о л к о в и й  о с а в у л — їх було подвое у полку.
П о л к о в и й  к а н ц е л я р и с т — їх було 10— 16 чоловік у 

полку.
Кожний полк поділявся на сотні, немов би на повіти; в пол

ках було їх не однаково: 10— 12, а часом 20— 24.
С о т н и к  був старший у сотні; завідував усіма справами 

своєї сотні. Сотників було стільки у полку, скільки було сотень.
О т а м а н  с о т е н н и й  — другий після сотника, немов би 

поліцмейстер у сотенному місті. Він був заступником міщан.
О с а в у л  с о т е н н и й — третій після сотника.
Х о р у н ж и й  с о т е н н и  й— однаковий з осавулом.
П и с а р ь  с о т е н н и й  — завідував сотенною канцелярією.
Поодинокі села в сотні мали свого осібного урядовця —  

К у р і н н о г о  о т а м а н а .  Це те, що тепер голова, війт, сол- 
тус або староста по містечках і селах.

Крім того, були ще з н а ч к о в і  т о в а р и ш і  при полках—  
це те, що Бунчукові при Гетьмані, та ще були В і й с ь к о в і  
т о в а р и ш і —вони займали низчі уряди у сотні.

От які посади були у війську козацькому і на Україні.
Окрім кінних козацьких полків, були ще полки піші, що 

звалися с е р д ю к а м и ,  і полки о х о ч е к о м о н н і  або к о м п а 
н і й с ь к і .  У  тих полках були такі самі посади, що й в ко
зацьких реєстрових полках. При боці Гетьмана, щоб його сте
регти, була окромна невеличка ватага, що звалася п р и 
д в о р н а  к о р о г в а .

Тепер поглянемо на суд і урядовців в ньому. Вони теж 
були виборні. Найвищий суд на Украінї був —  Генераль
ний суд, де, як вже згадувалося раніще, засідали: Г е н е р а л ь 
н и х  с у д д і в  двоє, у п о в н о в а ж е н и х  од  п о л к і в —десять 
і п и с а р ь  Г е н е р а л ь н о г о  с у д  у—за секретаря.

Потім був Г р о д с ь к и й  с у д .  Головою в ньому був пол
ковник, суддею —  Полковий суддя, п и с а р е м  Г р о д с ь к и м  
був Полковий писарь.

Далі — П ід  к о  м о р с ь к и й  суд.  Суддею в ньому був: 
П і д к о м о р і й — один, к о м о р н и к і в  (помішники Підкоморія) 
двоє і П и с а р ь  п і д к о м о р - с ь к и й —за секретаря.

Нарешті— З е м с ь к и й  а б о  П о в і т о в и й  с у д .  З е м с ь 
к о г о  с у д д ю  вибірали з шляхти української з того повіту, 
в котрому був Суд; З е м с ь к и й  п і д с у д о к —все одно, що 
тепер член суда; З е м с ь к и й  п и с а р ь  (секретарь) і В о з н и й—  
те, що тепер судовий пристав. Окрім того, по всіх цих судах 
було чимало канцеляристів і підканцеляристів.
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Шляхта.

Міщане.

Селяне.

Усі судові посади оплачувалися з тих справ, що до 
них вступали. Найвища судова установа на Україні був —Ге
неральний суд; вище вже за  нього був Гетьман. До Трой
ського суду належали карні справи, або як їх тепер звуть 
„уголовні“ ; до Повітового, або Земського суду, належали спра
ви земельні, про права і грошові. Низчий од його (немов наш 
волостний) був суд Підкоморський.

Ш ляхта українська була з старшини і дідичів (дідичами 
звали тих, що держали землю) і з  тих чужоземних дворян, 
котрі здавна осіли на Україні. По статуту Литовському вони 
мали такі привілеї:

1) Мали право вибірати на всякі виборчі посади, а так 
само й вибірати короля;

2) Мали волю продавати, застановляти або дарувати, кому 
захочуть, своє майно земельне, котре досталося їм або через 
наследство, або через вислугу, або куповане;

3) Вільні були од постоїв і усякої повинності натурою;
4) Ніхто не мав права одняти од них їх посади і позба

вити їх шляхетства по-за очі;
5) Ніхто не мав права заарештувати їх без суду;
6) Мали право їхати, куди завгодно і в чужі краї, окрім 

ворожих;
7) Усі шляхтичі, од найзаможніщого до найбідніщого, були 

рівні.
Міщанами звалися жителі полкових і сотенних городів. 

Вони вибірали собі заступників—міських отаманів, котрі дава
ли їм і суд і порядок. Але було чимало городів, як от Київ, 
Ніжин, Чернигів, Переяслав, Стародуб, Погар, Мглин, Козелець, 
Остер, Новгород-Сіверський, котрі мали здавна Магдебурське 
право. Міщане в цих городах мали свого війта і Магістратський 
суд. Про міщан немає чого багато оповідати, хоч часом і мі
щанам мимохіть, а часом то й по волі, доводилось брати участь 
у справах козацьких,— тоді їм з ними й терпіти доводилось одна
ково. Проте життя їх  було спокійніще од инших людей, і вони 
могли спокійніш собі крамарювати чи ходити коло ремества, 
хліборобства і такого иншого.

Селяне, або посполиті, за котрих так мало думали Геть
мани і старшина, були в ті часи доволі безправні. Хоч їм і 
була воля переходити з  місця на місце, але землі свої а-ні 
продавати, a-ні застановляти не мали права без волі дідича. 
Окрім цих селян із землею, що одбували податки натурою, 
на Україні була ще одна верства людности, котра прозива
лася „сусіди", або „підсусідки". Вони землі своєї зовсім не ма
ли, а сидячи на землі заможних дідичив, старшини, козаків 
або й простих селян, брали в їх  землю під скопщину, котра в 
ті часи була не дуже велика. З часів Мазепи землю почали
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давати разом з людьми, і вимагали, щоб селяне слухалися, „ро
били послушенство" своїм новим хазяїнам Це ще не було крі
пацтво, бо кожен міг покинути землю- Послушенство було—або 
подать натурою, або кілька день на тиждень роботи. За часів 
Гетьмана Самойловича робили вже два дні на тиждень, а далі— то 
все більше, аж поки у 1763 році цариця Катерина не завела 
справжнього кріпацтва: вона заборонила селянам переходити 
од одного пана до другого, а пізніще завела всякі кріпацькі 
порядки, які були в Московщині, всяке право панів до се
лян.

Запорожжя, як і раніш, жило незалежним вільним життям Запорожжя, 
і було притулком для усіх, кому важко жилося на Україні.
Але після того як Січовики, за Гетьмана Апостола, поверну
лись з Алешок і знов піддалися Російській державі, життя 
їх надто погіршало: їх землі пороздаровувано було виходцям з 
Сербії, Болгарії та Молдавії— за те, ще ті виходці помагали ко
лись Петрові І у його походах на Турцію. Сварки за  ті землі 
з тими чужинцями не переставали, і Запорожці скаржились на 
них Московському урядові. Але це мало що помагало, бо най
більше такі справи кончалися не на їх користь, а уряд ще 
більш гнівався на Січовиків,— він почав дуже неласкаво диви
тись на них, як на дуже неспокійних людей.

Запорожська Січ в половині Х У П І століття була поділена 
на 38 курінів: Кущовський, Поповичівський. Васюринський, 
Іркліївський, Щербиновський, Титарівський, Шкуринський, Ку- 
ренівський, Незамайківський, Рогівський, Корсунський, Кални- 
болоцький, Уманський, Деревянківський, Нижне-Стеблівський, 
Верхне-Стеблівський, Джереліївський, Переяславський, Полтав
ський, Мишастівський, Минський, Тимошівський, Величківський, 
Левушківський, Пластунівський, Дядьківський, Бруховецький, 
Ведмедівський, Платнірівський, Пашківський, Батуринський, 
Канівський, Криловський, Донський, Сергіївський, Конелівський, 
Іванівський і Кисляківський.

Земля, або „Вольності Запорожські®, поділена була на 
8 паланок: Кодацька паланка— у Катеринославскому повіті, Са
марська— у Новомосковському пов., Орельська—у Павлоград
ському і Катеринославському пов., Протовчанська—у Павло
градському, Новомосковському і Катеринославському пов., Ін- 
гульська— у Херсонському і Александрійському пов., Про- 
гноїнська—на Кінбурнській косі против Очакова, Кальміуська—  
в Александрійському і Бердянському пов., Бугогардівська— в 
Ананьївському і блисаветградському повітах.

Н а границях Запорожжя стояла постоянно сторожа Січо
виків: у Переволочні— од Гетьманщини, в Бахмуті— од Слобо<- 
жанщини, на р. Кальміусі —од Донців, у Микитина перевоза 
против Очакова— од Татар, на р. Гарді— од Поляків.

12'/.*



Освіта.

Старшину Запорожську усю вибірали.
Кошовий отаман, Військовий суддя— він же й 

скарбівничий; Військові: писарь, обозний, осавул, бу- 
лавний, хорунжий, бунчужний, перначовий, довбиш, 
пушкарь, тлумач (перекладчик), шафарі (збірщики на 
перевозах та инших місцях), кантаржий (доглядав за  
військовими важницями і збірав ралець, або платню 
на Січовому базарі), канцеляристи; Курінні: отамани, 
хорунжі; полковники до паланок, писарі до паланок, 
осавули до паланок, канцеляристи до паланок.

Усіх посад на Запорожжі було 149. Окрім того ще був
отаман Січової шко
ли, де вчилися, ко
штом Січовиків, діти 
Запорожців.

У Січі була цер
ква Покрови, 14 цер
ков по паланках, 2 
походні церкви і Са
марський манастирь. 
Усі вони були .під
владні тільки ІСиїв • 
ському Межигорсько- 
му манастиреві і не 
залежали од митропо
литів; ігумен Межи- 
горського Спаса на
становляв до Січової 
церкви священників, 
а біле духовенство по 
паланкових церквах 
висвячував єпископ 

ЄПИСКОП ГЕОРГІЙ кониський. Кошової церкви свя
тої Покрови, котрий

почитався зверхником усього духовенства Запорожського.
У  цьому періоді, як і раніш, освіта на Україні була не 

аби-яка: у кожному селі при кожній церкві була своя школа; у 
ній вчили читати і писати дяки, що виходили з Київської Ака
демії та українських Семинарій. Середню, як тепер кажуть, освіту 
давали Чернигівські і Харьківські Колегіуми та Семинарії, а  
вищу— Київська Академія.

У  Чернигівському, наприклад, Колегіумі тільки третя ча
стина дітей була з духовного стану, а дві третини було там 
дітей старшини, козацтва, ремесників і селян; у Київській Ака
демії вищу освіту здобували не тільки Українці, а були учні 
і з-за границі. За Гетьмана Розумовського, перед смертью імпе-

—  3 2 8  —
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раториці Лизавети, у Батур ині мав бути заснований універси
тет, але з новим царюванням це діло залишено, а далі не то 
університет, а й школи потроху попереводились на Україні, а  
через те й народ втеряв освіту і любов до неї. А яка любов 
Українців до освіти була у ті часи, про це свідчить не один чужи
нець. Теплов, котрий був: при Розумовському, пише, що як би було 
засновано університет в Батурині, то там би не бракувало ні
коли учеників, як у Московському та Петербурському універ
ситетах: „Про охоту люду Малоросійського до науки немає чого 
й казати, — пише 
він:— бо на Україні 
здавна заведені шко
ли, без жадної помочі 
од уряду, а учеників, 
хоч вони не мають 
за  вчення ніяких на
город (привілеїв або 
чинів), не тільки не 
меншає, а все біль
ше та більше стає".
Другий сучасникШа- 
фонський (теж росій
ський урядовець) сві
дчить: „про Українців 
мусимо по правді ска
зати, що вони дуже 
охоче йдуть у науку: 
не тільки діти замож- 
ніх, а навіть і найбід- 
ніщих міщан та коза
ків з  доброї волі до 
школи ідуть".

Київська Акаде
мія стала у великій
пригоді Московській ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПІДСКАРБІЙ ЯКІВ МАРКОВИЧ, 
державі; з неї вийшли
такі діячі і письменники, як Феофан Прокопович, Стефан Яворсь- 
кий, Георгій Кониський та инші: всі вони залишили після себе 
коштовні твори і мали чималий вплив на тогочасні події.

Ця доба дала нам ще кілька письменників і не з духо
венства. Так, Генеральний підскарбій Яків Андрійович Марко
вич зоставив після себе записки— він записув що-дня усякі 
події од року 1716 до 1767; Генеральний хорунжий Ми
кола Данилович Ханенко, правнук Правобічного Гетьмана Ми
хайла Ханенка, залишив нам: 1) „ Діаріуш, або Журнал, щоденна 
Записка случающихся при дворі Гетьмана оказій і церемоній", 
І З + ' / ч  0—110
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і 2) „Дневник Генерального хорунжого Миколи Ханенка з 
1719 но 1723 р. і з  1727 по 1753 р. Окрім того, Бунчуковий 
товариш Петро Симоновський написав: „Коротке описаніе о 
козацьком Малоросійськом народі".

Любов до освіти і письменства у цю добу чим далі, то все 
більш почала ширитись, і хто може сказати, якого б розвитку 
вона дійшла, як би життя України йшло своїм природнім шля
хом і як би вищі верстви людности Української не одчахнулися 
були од свого народу, не поласились на те московське дворян
ство та осталися на віки вірними синами свойого краю і на
роду! Н а жаль, ганяючись за особистою вигодою, за-ради власної 
користи, вони на довгий час спинили таки той розвиток, але 
тільки спинили, а не вбили,— і саме тоді, коли вмер той старий 
напрямок, на руїнах його воскресла нова доба—відродилася 
знову Україна. Починається новий період—нового Українського 
письменства, що чим далі, то все дужче росте і шириться, не 
вважаючи ні на які перешкоди та перепони на свойому шляху.



П Е Р І О Д  Д Е В Я Т И  Й.

Україна під владою Російської та Австрійської держав

(1764—1907).

ЗНОВУ „МАЛОРОСІЙСЬКА К 0 Л 6 Г ІЯ ". КОМІСІЯ „НОВАГО  
ПОЛОЖЕНІЯ “ . ГУ Б ЕР С Ь К І УСТАНОВИ. СКАСУВАННЯ  
КО ЗА Ц ЬКИ Х ПОЛКІВ. ПОЧАТОК ДВОРЯНСТВА НА УК
РА ЇН І. КРІПАЦТВО . ЗВОЮ ВАННЯ ОЧАКОВА. ПОДОРОЖ  

Ц АРИ Ц І ДО КРИМУ. Н ІМ ЕЦ ЬКІ КОЛОНІЇ.

Указом цариці Катерини у 1764 році скасовано було Геть
манство на Україні, а замість його заведено знову „Малоро
сійську колегію", в котрій було чотири Українських і чотири 
Московських члени, з  графом Петром Румянцеввм на чолі. З а 
раз же Колегії тій звелено було: 1) Зробити перепис і ревізію, 
бо досі уряд не збірав ніяких податків з України. 2) Не до
зволяти вільно переходити людям з місця на місце, з  земель 
одного дідича на землю другого. 3) Звернути увагу на те, що 
Українська старшина і духовенство ненавидять усе Московсь
ке і 4) Пильно стерегти, щоб ця ненавість не ширилась по
між народом на Україні, а для того наказано було вдавати, 
ніби уряд обороняє простий люд Український од його ж таки 
панства і старшини.

Але заходи ці мало помогли: народ так само вороже, як і 
попереду, дивився на нові порядки, котрі заводив Імператор
ський уряд.

У  1767 році Катерина надумала скликати до Петербургу 
у Комісію „для сочиненія новаго положеній" заступників од 
усіх народностей Російської держави. В  ту Комісію мали бути 
обрані депутати і на Україні.
1 3 + У ,:
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Багато клопоту завдали ті депутати графові Румянцеву. 
Одразу виявилося, що усі верстви народні на Україні: стар
шина, козацтво, духовенство, міщане й селяне, по городах, 
селах і хуторах, одностайне стояли за автономію України— за  
те, щоб їм повернуто було давні права і привілеї, котрі мала 
Україна за Хмельницького і з  ними вона доброхіть поєдна
лася з  Москвою, як рівня з рівньою— ті права, що з того часу 
так понівечив Московський уряд. До чого тільки не брався 
Румянцев, щоб вибори були такі, як йому хотілося! Було таке,

що де-кого карав він 
на смерть, та все те 
не подужало спинити 
українське „ковар
ство і сваволю", 
„хвальшиві і респу
бліканські мислі", як 
жалівся він урядові. 
Та Комісія зібралася 
в Петербурзі. Н а за
сіданнях її своїми 
палкими промовами 
за права і вольності 
України визначався 
Лубенський шляхтич 
Григорій Полетика. 
Проте змагання по
слів і усі їх сльозні 
прохання до Цариці 
нічого не помогли і 
зоставили тільки яс
кравий слід у нашій 
історії та виявили ті 
бажання нашої люд
ности, котрих не по
дужали викоренити

ніякими утисками навіть і до наших часів. Уряд не звернув 
на них ніякої уваги і положив собі: „следовать своим непре
клонным ріппеніям" та вживати давнього свого, випробованого 
вже, способу. Цей спосіб— поставити одну верству людности 
проти другої. Бачучи, що визвольні думки прокидаються все 
дужче і свідоміще по-між старшиною і більш освіченою вер
ствою Українців, уряд скоріще взявся до реформ, котрі б зо
всім знищили усяку окромність України. А для того, щоб 
легче це зробити, положив собі привабити старшину на свій 
бік.

Реформи в Україні почалися з  того, що у 1775 році було

ІМРЕРАТОРИЦЯ КАТЕРИНА II.
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зруйновано Запорожську Січ, бо де бувнебезнешний і неспокій
ний осередок вольності. Про цю подію буде мова далі.

У  1781 і 1782 роках на Гетьманщині заведено було гу- 
берські установи, однакові з  Російськими. „Малоросійську ко
легію" і козацьке правування було скасовано, і Україну поді
лено на намістництва: Київське, Чернигівське і Новгород-Сі- 
верське; з  Слободських полків ще у 1764 році було зроблено 
окромну Слободську губернію, а з кріпостів і осель, котрі були 
на землі Запорожських вольностей, зроблено було Новоросійську 
губернію. До цієї губернії додано було й частину власних зе
мель Запорожських.

У  1783 році з козацьких полків зроблено було регулярне 
(постоянне) військо, так само як і у Московщині, і в цьому ж 
таки році на Україні заведено кріпацтво. Людей, що сиділи 
по землях земельних власників, було зроблено їх кріпаками; 
вони залежали у всьому од власників, не мали права перехо
дити на инше місце та покинути ту землю, на якій сиділи; по
винні було непремінно робити на власника-пана кілька день 
на тиждень дурно. Так почалася на Вкраїні справжня пан
щина.

Московський уряд завів кріпацтво на Україні для того, 
щоб ще дужче забезпечити себе од усякого розруху і щоб 
Україна найменш одрізнялася своїм внутрішнім ладом од Росії. 
Хоч вже й раніще наші селяне чимало залежали од заможніх 
дідичив, але люде вважали себе вільними і по-всяк-час мали 
спроможність покинути нелюбого пана та шукати собі кращої 
долі у другого; тепер цього вже не можна було більш ро
бити. Попереду й дідичі уважніще ставилися до залежних од 
них селян, або посполитих, як їх тоди звали, бо боялися, щоб 
вони не покинули його та не пішли до другого дідича. А те
пер, як люде стали їх живим реманентом, були немов би яка мертва 
річ, то й вони до селян стали инші. Попереду дідичі одрізня- 
лися від посполитих (простих селян) тільки своєю заможністью 
і їх не цурались, а тепер пан став чимсь иншим, чимсь ви
щим над ними, і усіма силами силкувався одріжнитись від них, 
не бути на них схожим a -ні звичаями, a-ні мовою, поспішався 
зрівнятись із російським дворянством та зріктися усього рід
ного, „мужичого". Але, як побачимо далі, хоч як нівечили наше 
панство, проте воно не в-край попсувалося і з-по-між його 
вийшли ті борці, котрі зрозуміли правду і вивели свою Україну 
на новий шлях відродження. <

У  1785 році козацькій старшині і шляхті дана була гра
мота на дворянство, заведено дворянські установи, і козацькі 
ранґи перейменовано у чини. Цим уряд мислив заспокоїти 
старшину і прихилити її на свій бік. Але таке касування дав
ніх звичаїв українських не минуло зовсім таки спокійно, і ми
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бачимо, що інтелігенція українська обурилась і нишком почала 
шукати, як і в давніщі часи, помочи проти Росії по чужих 
державах. У  1791 році до Берлину приїхав один з видатних 
Українців, Капнист, і клопотався, щоб Прусія подала помочі 
Україні і взяла її під свою руку, як що Українці повстануть 
за-для визволення з-під тяжкого ярма Московського. Але Пру
сія ухилилася від того. А  тим часом Російський уряд пильно 
йшов до свого, і старшина наша—тепер вже російські дво
ряне— справді по-трохи почала звикати до свого нового стано

вища та ще й ква
питись на чини та 
посади, а найбільш 
на добре жалування. 
Вже в кінці царю
вання Катерини ми 
бачимо чимало на
ших земляків, котрі, 
забувши свій рідний 
край, служили у П е
тербурзі по всяких 
комісіях та міністер
ствах, а де-котрі, як 
Безбородько, Зава- 
довський, Трощин- 
ські, Тамари, Кочу- 
беї та инші, дійшли 
високих посад і мали 
чималий вплив при 
царському дворі.

За ті часи Катери
на постоянно з ким- 
небудь воювала— на 
те, щоб ще більшою 
зробити державу. У  
1783 році звойовано

Крим, а хана Кримського Ш агін-Гірея присилувано було зрік- 
тися свого царства. Щ е дісля останнього наскоку Татар на 
Україну, у 1769 р., російське військо, під проводом князя Дол
горукова, вступило в Крим і позаймало усі значні міста того 
Ханства. Дуже допомогли в тому поході Запорожці, що вели 
перед і про все розвідували, що діється в ворожому війську. 
На чолі їх був ПІкурятинський курінний отаман Панас Кол
пак. Після того походу Кримський хан Селім-Гірей утік до 
Константинополя, і на його місце, з допомогою Російського 
уряду, настановлено було ханом, незалежним від Турецького 
султана, Шагин-Гірея, про якого вже згадувалося.

ЗАПОРОЖСЬКИЙ ПОЛКОВНИК ПАНАС КОЛПАК.
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коли Запорожці стояли під Очаковом, по- 
могутній князь Потьомкин, і заманулося

У  1770 році, 
знайомився з ними 
йому,— так, прим
хи ради,—пристати 
у братчики до това
риства вйська За- 
порожського. Про 
це він удався із 
проханням до Ко
шового Петра Кал- 
нишевського. Зви
чайно, він був 
прийнятий і запи
сано його у това
риство Кущівсько- 
го куріня, з  прі
звищем Грицька 
Нечоса. Цей князь 
Потьомкин, люб- 
чикЦариці, чимало 
рук приложив до 
того, щоб зруйну
вати Січ Запорож- 
ську.

Після того, як 
звойовано було 
Крим, Потьомкина
найменовано було Новоросійським Генерал-Губернатором. Щ об 
заселити той край, 
він почав будувати 
нові городи по сте
пах Запорожських і 
в Криму, котрі після 
зруйновання Січі бу
ли повернуті у каз
ну. Так, за його 
збудовано: Херсон,
Катеринослав, Ми
колаїв і Севасто
поль.

У  1783 р. звойо
вано було Очаків І ОЧАКІВ п р и  к ін ц і x v ii i  в і к у .
Хаджібей (теперішня
Одеса). Чимало допомогли в цій справі Запорожці,— ті, що 
після зруйновання Січі не подалися у Туреччину і з них 
складено було так зване „військо в-Ьрних козаків", з пер

КНЯЗЬ ПОТЬОМКИН ТАВРІЙСЬКИЙ.
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шими своїми кошовими Сидором Білим та Харьком Че
пігою.

Коли вже російські порядки були заведені по усіх краях,
* Потьомкин звернувся

до Цариці з проханням, 
щоб вона приїхала та 
подивилась на свої нові 
землі. Дуже бучно і з  
великою ватагою при
бічників вибралася К а
терина у 1787 р. в до
рогу до Київа. Там її 
дожидали великі роззо
лочені байдаки, на кот
рих побудовані були 
цілі палаци. Сівши на 
ті байдаки, попливла 
її стрів Польський ко- 
клопочучись за  своє 

свого пошарпаного королів
ства. Далі, біля Кодака 
її стрів Австрійський 
цісар Йосип П, спіль
ник цариці Катерини. 
З ним вона у Новому 
Кодаку зробила закла
дини великого міста, 
котре найменувала Ка- 
терцнославом. Звідсіль 
вона рушила до Х ер
сону, де було вже побу
довано кілька кораблів. 
Це було, перше місце, 
де засновано Чорномор
ський флот, що після 
переведено до Мико
лаєва.

Подорож Цариці у 
Крим була незвичайна: 
на береги Дніпра зда-

ЦАРСЬКІ БАЙДАКИ ПІД КИІВОМ.

цариця Дніпром до Херсону. У  Каневі 
роль Станіслав-Август Понятовський, 
власне становище і за становище

КОРОЛЬ ПОЛЬСЬКИЙ СТАНІСЛАВ-АВГУСТ
понятовський.

лека зганяли народ,
він у празниковому 
убранні, коли пливли 

коло берега царські байдаки, мусів вітати Царицю, вклоняю
чись і голосно вигукуючи з усієї сили: „ура!“ . Це була для 
Українців незвичайна новина. Тим часом військо стрічало Ца-
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рицю по всіх городах. Потьомкин переодягнув кілька колиш
ніх Запорожських ко
заків лоцманами на 
царські байдаки, щоб 
провести їх Дніпром 
та через пороги, а  
кілька сот, під про
водом одного з тих 
старшин Запорож
ських, що не пішли 
за  Дунай, Сидора Б і
лого, проводили цар
ський поїзд берегом, 
виграваючи кіньми і 
дивуючи Царицю та 
її прибічників своєю 
одвагою, сміливістью 
та прегарною, хваць- 
коїо їздою на конях. 
Користуючись тим, 
що Царицю козаки 
дуже вразили, Сидір 
Білий із другими 
старшинами подали 
їй у Кременчузі про
хання про те, щоб 
було вернуто Запо
рожцям їх колишні 
вольності і щоб знову 
можна було зібрати 
славне військо Запо- 
рожське. Цариця ла
скаво зглянулася на 
те прохання, і справ
ді через який час, 
коли почалася війна 
з  Турціею, засновано 
було козацьке вій-1 
сько. що прозивалося 
„ військо в'Ьрних ко
заків*. Проїздячи су
ходолом по землях 
колишніх Вольностей

КРЕМЕНЧУГ ЗА КАТЕРИНИ II.

Запорожських, у су
проводі козаків, Ца-

ЗАПОРОЖЕЦЬ ЧАСІВ КАТЕРИНИ II.

риця, минаючи зімовник Білого, що стояв у Вербовій балці на
22
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річці Вісуні (тепер у Херсонському повіті, сумежно із Кри
вим Рогом), подарувала була це місце і землю навкруги Б і
лому на знак своєї ласки до нього; але він не захотів прий
няти той подарунок: ніяково, мабуть, було Запорожцеві забірати 
у власність товариську землю. Тоді, замість того, дадено йому 
табатирку, оздоблену дорогим камінням. Коли Цариця верталася 
до Петербургу, то Запорожці, із Білим на чолі, знов проводили 
її аж за річку Псьол. Уся ця подорож була на те, щоб пока
зати людям, яке, мовляв, щастя для Українців од того, що па
нує над ними Російський уряд, а Цариці показати—як „бла
годенствують" Українські люде. Але кому треба було, той добре 
розумів і бачив, що воно й до чого.

Наслідком подорожі було те, що Цариця захотіла оселити 
просторі степи Запорожські, котрі загарбано було після зруй- 
новання Січи та звоювання Очаківських та Буджацьких земель. 
Для того вона заклйкала кілька десятків тисяч колонистів з  
Німеччини. Вони й засіяли ті степи своїми колоніями. А щоб 
Німці охітніще оселяли ті землі, то уряд надавав їм багато 
вільгот. І  от землі, за які пролито чимало козацької крови, 
стали власністью чужинців, а ті, що їх боронили і поливали 
своею кровью, мусіли поневірятись по чужинних степах, по 
чужих краях за Дунаєм та на Кубані.

СТАНОВИЩ Е П Р А ВО БЕРЕЖ Н О Ї УКРА ЇН И  І  ГАЛИ 
ЧИНИ. ГАЙДАМАКИ І  О П РІШ К И . КОЛІЇВЩ ИНА. ЗА Л ІЗ
Н ЯК І  ГОНТА. УМ АНСЬКА РІЗАНИНА. П ЕРШ И Й  і  
ДРУГИ Й  РО ЗДІЛ  ПОЛЫЦИ. У КРА ЇН СЬКА  ЛЮ ДНІСТЬ У  

ГАЛИЧИНІ І  П РА ВО БІЧН ІЙ  УКРАТНТ.

Про становище Лівобічної України (Гетьманщини) ми вже 
доволі знаємо,—воно було, як ми бачили, не дуже веселе, і 
утиски уряду Російського надто давалися в знаки.. Щ е гірше 
було у Правобічній Україні, котру Петро І  по Прутській умові 
мусів був віддати під владу Польської держави. Поки, за часів 
Палія, Поляки боялись козаків—чимало їх навіть у Польщу пов
тікало—доти на Вкраїні Правобічній жити було вільно. А тепер 
вони знов насунули туди і знов почали заводити свої старі роз
порядки, встановляти свої закони. Щоб заселити цей край і 
землі, куди вони знов повернулися, пани польські та шляхта 
почали закликати людей на свої землі і дарували їм на трид
цять літ вільне життя. Увесь цей час люде повинні були ро
бити тільки на себе і нічого власникові землі не платити,— 
ніяких податків. Сила народу з Лівобічної України поквапи
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лось на цю принаду. Сунули вони на Правоберіжжя, і спусто
шений край цей миттю залюднів. По степах постало багато 
сел; через вольності, що даровано було новим поселенцям, 
вони стали зватися „слободами". Але минули ті тридцять літ, 
і польські розпорядки знову скрізь проявилися. Під той час, 
як ми бачили, за цариці Лизавети, повернулися до-дому і За
порожці. І  от селяне, котрім дошкулили утиски панів-Поляків, 
почали обертатися до Запорожців, шукати собі у них захисту. 
Такі невдоволені новими порядками люде, за приводом козаків з 
Гетьманщини та Запорожців, почали купитись у ватаги і за-

ГА Й Д А М А Ц Ь К И Й  В А Т А Ж О К  М АМ АЙ  (с т а р о д а в н ій  м ал ю н о к ).

ходилися нищити та грабувати панські маєтки, нападати на 
панські землі, убивати панів, а  з  ними й Жидів-орандарів. Т а
ких людей стали звати „Гайдамаками". Чимало їх завелося на 
Правобічній Україні. Чим далі, Гайдамаччина та все дужче і  
дужче ширилися. Окрім Київщини та Брацлавщини, вона обхо
пила вже й Волинь, і Полісся, і Поділля, і навіть Галичину, 
де Гайдамаків звали „опрішками". Чималі ватаги цих Гай
дамаків збіралися і купились коло своїх ватажків; з  них за ті 
часи на Україні вславилися були: Верлан, що орудував у  
Брацлавщині, Скорич, Запорожець Грива, Харько, Іванець, 
Мамай та Жила, а у Галичині— Олекса Довбиш; про нього

*
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складено багато пісень у Галичині, що співають і досі. Дов
биш цей придбав собі великої слави у Галичині своєю до- 
брістью до бідних, своєю сміливістью та одвагою; багаті кра
марі та Жиди-окономи, та орандарі боялися його й духу, 
бідні ж люде любили його і часто переховували його у себе. 
Окрім Галичини, він показувався і у Чорній горі, у Волощині, 
в Угорщині та на Покутті. У  1745 році у селі Еосмачах 
його вбито: зрадила його полюбовниця, Стефаниха Дзвінчиха. 
Але з  ним не перевелися опрішки у Галичині: у 1750 році 
орудували там Гнат Воюрак, Гриня Мартинчук, Іван Бойчук 
і  другі.

Саме тоді у Польщі, після смерті короля Августа П, було 
безкоролівья. Поляки розбилися на партії: одні, так звані кон
федерати, стояли за  те, щоб королем настановити Станіслава 
Лещинського, а другі встоювали за Августа Ш . Поки пани 
сперечалися та билися одні з  другими, гайдамаччина все росла 
та росла. У  сварку тих польських партій вмішалися й чужі 
держави, і цариця Анна Іванівна послала тоді у Польщу своє 
військо та українських козаків з  Гетьманщини. Кончилися і 
ущухли ті суперечки тільки тоді, як королем став Август ГП.

Щ об боронитися од Гайдамаків та воюватися із своїми су
противниками з ворожої партії, пани по своїх замках позаво
дили надвірні козацькі полки; у ті полки набірали вони ко
заків з  своїх селян та тих, хто йшов у козаки. Поки такий ко
зак служив, він був вільний з усією семьею своєю од панщини 
та од усяких податків.

У  одному з таких полків князя Четвертинського у 1734 році 
сотником був Сава Чалий, родом з  міщан містечка Комар- 
города. Гайдамацький ватажок Верлан нахилив його на свій 
бік, і він з своєю сотнею пристав до Гайдамаків та орудував 
з ними проти панів, але вже у 1736 році він знов перейшов 
до Поляків і його настановлено полковником. У  1738 році 
Чалий перейшов полковником надвірних козаків у Немирів, 
маєток коронного Гетьмана Йосипа Потоцького, котрий всла
вився своєю лютістью до своїх посполитих. Здоганяючи у 
1740 році Гайдамаків, Чалий ускочив із своїми козаками у За- 
порожські землі, поруйнував їх городи на р. Вузі, розігнав 
запорожську сторожу, спалив церкву і пограбував зімовйики. 
Але на другий год гайдамацький ватажок, Запорожський козак 
Ведмедівського куріня Гнат Голий, котрий із своєю ватагою 
ще з 1737 року сидів кошем у Чорному лісі, тяжко покарав 
його за  ті його вчинки проти Гайдамаків і Запорожців: саме 
на Різдво 1741 року він обступив хату Сави у селі Степашках 
і вбив його.

Гайдамацькі напади і наскоки на польских панів тяглися 
безперестанку аж до 1750 року, коли знов слинилося нове
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страшне гайдамацьке повстання. Київське та Брацлавське воє
водства трохи не усі, як єсть, були в руках гайдамацьких. Гайда
маки взяли і поруйнували такі значні міста, як Умань, Винницю, 
Летичів, Хвастів та Радомисль. Але найдужче повстання будо 
у 1768 році, і прозивається воно „Коліївщиною" (від слова 
колій,—той, що коле). Тій Коліївщині допомогли поширитися 
тогочасні обставини у царстві Польському. Окрім панського 
важкого гніту, добавилися сюди ще й утиски, котрі робило ка
толицьке духовенство православному людові і людям иншої не 
католицької віри—„діссідентам", як прозивали Поляки.

Таким способом, Гайдамаки почали боротися не тільки 
проти панів, але й за  
свою віру. Петербур- 
ський уряд, котрому 
любо було дивитися 
на всякі непорядки 
у Польщі, бо од того 
йому буде краще, 
став допомагати діс
сідентам, послав своє 
військо в середину 
Польської держави, 
і з його намови та 
допомогою склалася 
так звана „Радомська 
конфедерація", котра 
й почала обороняти 
діссідентів. Проти неї 
у місті Барі на Поділ
лі засновалася друга 
конфедерація — Бар -
ська. Конфедерати а р х и м а н д р и т  м в л ь х и с е д в к  з н а ч к о - 

розпочали люту бо- я в о р с ь к и й .

ротьбу, і в Польсько
му королівстві настало справжнє безладдя. Гайдамаки, до кот
рих приставало багато селян, тим часом здобувалися на більшу 
силу та ще дужче почали ширити свою роботу. Чимало допома
гало їм і православне духовенство. Ігумен Мотронівського мана- 
стиря Мельхиседек Значко-Яворський брав поважну участь у 
повстанні православного люду на Правобережній Україні; най
головніший ватажок гайдамацький Максим Залізняк часом дов
генько проживав у Мотронівському манастирі і з ігуменом його 
був дуже добрий.

Щ е зімою почали покмічати, що багато людей з Запо
рожжя, по одиначці і цілими купами, переходили з Лівобічної 
на Правобічну Україну. Причину того стало знати по весні.
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Двісті Запорожців з'явилося у маєтку князя Любомирського; 
до них пристало кілька десятків тисяч селян, узброених хто 
що запопав: кому не стало зброї, той йшов із косою, вилами, 
ломакою, то-що. Повстання обхопило усю Польську Україну, 
котра тільки й мріяла про те, щоб визволитись з-під Ляхів та 
знову сполучитися із Лівобічною і почати спільне життя. Чи то 
ж так давно, за  Палія, козаки вільно гуляли по Правобережжю, 
а польське шляхетство не наважувалося згадати про якісь свої 
права на Україні? Усе це ще не вмерло в памяті народа, а тяж
ких порядків польських не ставало вже снаги терпіти. Запо
рожці, як бачимо, теж спочували повстанню, помагали і були

проводирями в ньому. 
Н а чолі його стає Запо- 
рожський козак Максим 
Залізняк, справжній Сі
човик,чоловік сміливий, 
дотепний, бувалий у 
всяких бувальцях. В ін  
не квапився на гроші, 
коли нападав та грабу-

ЗА П О Р О Ж ЕЦ Ь  М АКСИМ  З А Л ІЗ Н Я К

охотою роздавав їх тим, 
хто допомагав йому.

Тепер, коли спра
вді утиски ще дужчі ста
ли, а дотого Барські 
конфедерати почали ви
магати од народу Ук
раїнського грошей, хар
чів, паші для коней та 
иншого,чого їм було тре
ба, та ще, до того, покли
кали собі до помочі 
Татар, — терпець на
родові увірвався, і пов

стання схопилося по всьому Правоберіжжю і розіллялося по ньо
му крівавими річками. За кілька тижнів полумья козаць
кого повстання обняло усю південну Київщину, Брацлавщину 
та Поділля. Ш ляхта та Жиди кинулися по городах та па
нських замках, шукаючи захисту; найбільше їх  згромади
лося в Умані, головному місті в маєтності графів Потоць- 
ких. Умань обсипаний був валами та ровами і мав тридцять 
дві гармати, і для оборони— скільки сот жовнірів та кілька ти
сяч надворніх козаків. Не диво, що Поляки та Жиди з пере
ляку тікали світ-за-очі,— Гайдамаки не милували своїх гнобите
лів і для остраху у одному місті на крокві спаленого костьолу
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повісили ксьондза, Ж и д а ................ і під ними прибили такий
підпис: „ .  . . ......................... усе віра однака". Багато треба
зазнати лиха, щоб дійти до такої злоби, і тепер ті, що довели 
людей до цих страшних нелюдських вчинків, тремтіли з  пере
ляку та шукали захисту за  мурами зкмків, котрі вважали міцними.

Залізняк тим часом стояв з своїм табором під Чигирином. 
Звідтіль порозсилав він свої універсали—закликав Українців 
одностайне стати на оборону своєї віри, свого краю і за виз
волення з панської неволі. Од московського війська, котрого 
багато було на Польській Україні, він не сподівався ніяких за 
ходів проти себе, бо 
вважав, що й вони 
прийшли допомагати 
православним, а з  по
льським військом, він 
певен був, що й сам 
упорається. Як один 
чоловік— одгукнула- 
ся на його універсали 
мало не вся Польська 
Україна, і під його 
рукою зібралося ве
лике гайдамацьке вій
сько, що звало себе 
коліями. З ним він 
рушив на Лисянку, 
узяв це місто, пере
бив усю шляхту, що 
там сховалася, а на- 
дворні козаки, котрі 
мусіли боронити це
місто, зараз перей- г а й д а м а к и  к о л о  м а н а с т и р я  п е р е д  

Ш Л И  до його. З Ли- ПОХОДОМ ,

сянки Залізняк ру
шив на Умань. Перелякана шляхта та Жиди зачинилися в 
замку,— надіялись на його гармати та військо. Залізняк підій
шов до містечка Соколівки, взяв його і там отаборився; проти 
його з  Умані тамошній губернатор (управитель) Младанович 
вислав надворних козаків, під проводом полковників Магну- 
шевського і Обуха і сотників: Гонти та Уласенка. По-між уман
ських надворних козаків чимало було таких, що приятелювали 
з  Гайдамаками. Мабуть, у цю ніч і Гонта бачився з Залізняком 
і погодився пристати до його, бо в душі він спочував тому, 
чого домагався народ; він так само, як і усі, мріяв про те, щоб 
оновити скасовану на Польській Україні козаччину, прогнати 
панів і шляхту та знищити ненависну унію.
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Гонта був. родом з села Росошок (тепер у Липовецькому 
повіті в Київщині). Це був гарний на вроду, добре освічений 
чоловік. Воєвода Салезій Потоцький, котрому належав Умань, 
любив сотника Гонту і зробив його при собі довіреним чолові
ком. Гонта був при ньому із своєю сотнею і в Галичині, і два 
роки сторожив там у замку Потоцького; за  два походи, в кот
рих Гонта був з ним, він дав йому грамоти на два багатих 
села: його рідне—Росошки і сумежне— Орадовку,—дав йому у 
доживоття. Як бачимо, Гонта не мав ніякого приводу бути не-

вдоволеним, і як що 
пристав до Залізняка, 
то тільки через те, що 
мріяв про визволення 
Правобічної України 
з-під польської влади і 
католицького гніту. Він  
покладав надії, як і З а
лізняк, що у тому виз
воленні допоможе Р о 
сійське військо, котрого 
під той час було багато 
у Польщі.

Погодившись з Заліз - 
няком, Гонта, а з  ним 
і другий сотник Ула- 
сенко, з  усіма уманськи
ми козаками пристали 
до Гайдамаків і про
гнали од себе пол
ковників Обуха і Ма
гну шевського, котрі вті- 
кли за російську гра
ницю.

У М А Н С ЬК И Й  С О ТН И К  ІВ А Н  ГО Н Т А . 18_г0 ЧЄрВНя (юня)
о-південь Гайдамаки з  

козаками підступили до Уманя і стали здобувати його штур
мом. Тридцять годин одбивалася шляхта, але нарешті не 
встояла проти величезної сили Гайдамаків, і вони увійшли у  
город. Д ва дні вони з  козаками лютували в місті. Усіх, хто 
шукав захисту в Умані: панів, посесорів, окономів, ксьондзів, 
уніятських попів та Жидів, вирізали до-ноги, багато згубили 
жінок і дітей.

З а  ту страшну різанину вигублено в одному місті Умані 
не одну тисячу душ. Упоравшись із цією справою, Залізняк по- 
чаг купчити ватаги* і загони селян і, під проводом ватажків з  
козаків та Запорожців, посилав їх у Брацлавщину, Київщину,
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на Поділля і на Полісся, з  наказом виганяти або вигубити 
скрізь шляхту і уніятських попів, котрі не схотять пристати 
на православіе.

Тим часом з  Умані скликано було раду, на котрій Зал із
няка проголошено Гетьманом України, а Гонту— Уманським 
полковником. Хто його знає, на чому б скінчилося те народне 
рушення, як би Польський уряд, переляканий тими подіями, не 
звернувся за  допомогою до цариці Катерини. Катерина з ра- 
дістью одгукнулаея на те, бо те рушення було небажане і не- 
безпешне і для самої Російської держави.

З  Петербургу був присланий наказ до генерала Кречетні- 
кова, котрий на той час командував російським військом, що 
роскидане було скрізь по Польській Україні. Кречетніков як
раз тоді облягав ватагу конфедератів у Бердичеві. Як тільки 
прийшов до нього наказ, він вислав до Уманя полк Донських 
козаків під проводом їх полковника Гурьева. Підійшовши до 
Уманя, Гурьев отаборився поруч із табором Залізняка і, вдаючи 
з  себе приязного до Гайдамаків, присоглашав Залізняка і Гонту 
пристати до російського війська, щоб разом орудовати проти 
конфедератів. Такі приятельські розмови тяглися кілька день, 
поки до Гурьева на підмогу не прийшов ще один полк піхоти. 
Тоді він закликає до себе Залізняка, Гонту та старшину ко
зацьку на бенкет, котрий він робив наче б то з  приводу того, 
що на поміч їм прийшов ще полк піхоти. Тим часом Гурьев 
той наказав своїм Донцям частувати як найкраще Українців і, 
поки вони частуватимуться, крадькома захопити увесь їх вій
ськовий припас і загнати далеко в степ їх коні. Коли гості 
саме добре гуляли, Гурьев подав гасло, кілька узброених Дон
ців ускочило в палатку і повязали старшину, а піхота москов
ська із останніми Донцями ту-ж мить несподівано кинулась на 
безоружних козаків, хапала і вьязала їх і забивала у кайдани. 
Де-хто а Українців встиг утікти, але до рук Гурьева попало 
більше як 900 козаків і уся їх  старшина,—на ранок україн
ського табору як не бувало. Гурьев своїми руками дуже по
бив звязаного Гонту, а тоді звелів Залізняка, Гонту і усю стар
шину бити нагаями перед своєю палаткою; кожному з них 
одлічили по триста ударів. Але цього мало: Гонту бито після 
того увесь час, поки він був у московському таборі, ще по 
тричи на день, а полковник Гурьев з радістью показував його 
шляхті, котра з ’їздилася навмисно до нього, щоб на власні очі 
побачити Гонту. Бідного ж мученика держали у навмисне з а 
для того викопаній ямі; усе тіло його було вкрито ранами. 
Жінку і чотири доньки Гонти було схоплено і прилюдно бито 
їх різками, а  потім заслано; син же його утік із сотником Ула- 
сенком у Молдавію. Усе добро Гонти забрав собі генерал К ре
четніков. Після кількаденної такої муки і знущання, Гонту з
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иншими козаками і посполитими (селянами), котрі були з Поль
ської України, одданно Польському урядові, і під караулом 
одвезено до головної воєнної кватирі польської (вона була в 
той час у  селі Сербах коло Могилева на Дністрі); Залізняка-ж, 
Запорожців і козаків з  Лівобережної України одпроваджено до 
Київа і, до суду, замкнено у ІСиїво-Печерській кріпості.

Найстарщий начальник польського війська тоді був граф  
Браницький. Судова комісія, котру він визначив, присудила: 
700 чоловіка повісити по ріжних селах України, а старшину 
покарати найлютіщими карами— „для приміру**, як одписуе 
Браницький Королеві. Т а  проте він нарешті помилував кілька 
сот засуджених на шибеницю людей, а замість того заслав їх  
на роботу у Камінецьку та Львівську кріпості. Що-до Гонти, 
то його присуждено ось на яку люту кару: перших десять день 
кат повинен був вирізувати що-дня з  його спини пасмо шкури, 
на одинадцятий день одрубати обидві ноги, на дванадцятий — 
обидві руки, на тринадцятий— вирвати серце і на чотирнадця
тий—одрубати голову і шматки його тіла прибити до шибе
ниць по чотирнадцяти містах України. Браницький зменшив 
цю кару і зв'елів стяти голову Гонті вже на третій день, а все 
инше, до чого його присужено, робити вже на трупі; дотого 
йому'одрізано було язика, бо боялися, щоб він чогось не вия
вив. Ось як описують очевидці ту страшну кару. „Гонта вий
шов з лицем веселим і спокійним... К ат одірвав йому пасмо 
шкури, кров бризкнула, але на лиці Гонта не одмінився. Після 
того як оддерто було друге пасмо, він промовив: „от казали, 
що буде боляче, а воно й крихти не болить!** Один з това
ришів (офіцерів) панцирної корогви, котра стерегла Гайдамаків 
з-вечера перед карою, звернувся до Гонти та попросив, щоб 
він подарував йому що-небудь на спомин про останні хвилини 
свого життя. „Добре®,— одмовив Гонта,— „нагадайте лиш міні 
завтра: я вам- подарую пояса“ . Усю ніч товариш той мріяв 
про золотий пояс і, як вивели Гонту на кару, підійшов до його 
і сказав: „пане полковнику, дозвольте нагадати вам про обі
цяний пояс**.— „Я  не забув**, —  одказав Гонта і з  погордою 
усміхнувся,— „перше пасмо шкури, що здере з  мене кат, нехай 
буде вам за  пояс**.

Так вмірати можуть тільки люде, котрі твердо вірять, що 
на їх боці правда, що діло їх праведне; так вмірати можуть 
тільки щирі діти свойого краю, котрі не бояться терпіти за  
нього усякі, хоч би й такі пекельні муки, як ото випали на 
долю Гонти,— в надгороду їм зостається те, що рідний край 
ніколи їх  не забув як не забула Україна й Гонти, хоч тому 
минуло вже більш сотні літ.

Щ о до Залізняка і 73 чоловіка його товариства, то ми 
знаємо, що, після суду, їх з  Київо-Печорської кріпости заслано
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до Сібіру, але дорогою у Харьківщині, біля містечка Ахтирки, 
вони були втікли з-під караулу. Та скоро- їх знов спіймано, 
люто катовано батогами і таки заслано на Сібір.

Коліївщина— це останнє вже гуртове народне рушення на 
Україні за  свободу, за  своє визволення з-під чужої кормиги, 
чужої влади,— це був останній прояв довговічньої боротьби са
мого народу за  свою волю. Хоч думка і бажання вернути ко
заччину прокидалися по-декуди на Вкраїні і пізніше,— у 1812. 
1856 і 1877, і навіть у 1896 і 1904 р.р., але всі такі спроби 
робилися не на національному ґрунті, не викликали ніякого 
співчуття, були приборкані і зникали так само скоро, як і ви
никали.

Тим часом Франція і Австрія побачили, що Росія само
владно порядкує у Польщі. І  от, щоб як-небудь одвернути її 
увагу в инший бік, підмовили вони Турцію, щоб вона розпо
чала з Росією війну. Приводом до того був ось який случай. 
Коли Залізняк та Гонта порались в Умані, один загон, Запо
рожців і Українців напав на містечко Балту. В  Валті одна по
ловина города належала Польщі, а друга— Турції. Не розбі- 
раючи, яка польська, а яка турецька сторона, козаки перебили 
там багато народу. Турція розгнівалася за це, і хоч уряд Ро
сійський і впевняв її, що він про те нічого не зн ав—не відав, 
проте Турки посадили в тюрму російського посла у Констан
тинополі. Через це Росія й мусіла була розпочати війну. Поки 
ця війна тяглася, Пруський король Фридрих П  робив своє 
діло: бачучи, що в Польщі безладдя, що російське військо на 
війні у Туреччині і що усі держави у бвропі звернули увагу 
на ту війну,— нишком увів своє військо у Польщу і пройшов 
з ним мало аж не до Варшави. У  Польщі не було війська, і 
останні сили вона витрачала в усобицях та чварах,— тим-то 
вона й обернулася за  допомогою до Франції. Король фран
цузький забезпечив її, що нічого лихого не буде з того, що 
пруське військо зайшло у Польщу, і що Австрія, коли буде 
треба, допоможе Полякам. Коли це й австрійське військо не
сподівано перейшло польську границю і зайняло Західну Г а 
личину. Обурилися Поляки найбільш на свого короля Стані
слава, котрого не любили, і хотіли посадити його в тюрму, 
але він якось утік. Ця подія дуже збентежила царські двори 
в бвропі, і Прусія ще дужче стала домагатись, щоб зайняти 
польські, сумежні з нею, землі. А  як Росія позичила в неї 
гроші на війну з Турками, то вона тепер намагалася, щоб 
гроші ті було їй вернуто польськими землями. Не приставала 
зразу на це імператориця Катерина,— їй любо було самовладно 
порядкувати у цілій Речі Посполитій (Польщі)—і зовсім вона 
не бажала приймати до спілки сусідів, та наостанці мусіла
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погодитись на тому, щоб поділити Польщу по-між сусідами. 
Проти такого шматування повстала була цісарька Австрійська 
Марія-Тереза і навіть задумала була разом з  Турціею спинити 
те паювання, та як-раз Росії пощастило у Турецькій війні. 
Тепер на Турцію вже годі було покладатися,—осталася Марія 
Тереза сама, і через те пристала на той розбір Польщи. Це 
був перший поділ Польщи—5 серпня (августа) 1772 року. По 
ньому до Росії одійшло: Інфляндське воєводство і Біла Русь

аж по ріки Двину, 
Дручь і Дніпро; до 
Прусії—Вармія і 
королівські Пруси 
аж до р. Нотиці; 
до Австрії— части
на Малопольщи і 
Галичина, крім 
Кракова.

Чужоземні вій
ська увійшли у зай
няті частини Йоль- 
щи, і сейм мусів 
ствердити той роз
діл. Але Поляки не 
могли спокійно ди
витися на роз
пад свойого краю 
і, побачивши, що 
все лихо йде од без
ладдя, котре пану
вало у Польщі, за 
мислили завести у 
себе констітуцію. 
Н а чолі партії, ко
тра хотіла, щоб 
Польща оновилася,

Ш П Е Р А Т О Р И Ц Я  а в с т р і й с ь к а  Ма р ш -Т е р е з а . с т а в  граф Гнат По-
тоцький, і консті-

туція була ухвалена і . отвержена 3-го травня (мая) 1791 
року. Настав новий лад у Польщі, але зараз найшлися не- 
задоволені новими порядками і тим, що на сеймі заборонено 
було вигукувати звичайне у польському сеймі „veto" („не  
позволяю!*). Цим одним словом колись кожен шляхтич міг 
зірвати яку завгодно постанову сейму. Ці невдоволені вже на 
другий год скупилися у конфедерацію; на чолі її стали Фелікс 
Потоцький та коронні гетьмани Браницький і Ржевуський, котрі
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обернулися за  допомогою до цариці Катерини. Цариця ви
слала своє військо їм на поміч, а проти них виступили: пле-

Г Е Н Е Р А Л  К Р Е Ч Е Т Н ІК О В  Н А  У К Р А ЇН І О П О ВІЩ А Є М А Н ІФ Е С Т .

менник короля Іосиф Понятовський і генерал Тадеуш Ко- 
стюшко, але російське військо їх розбило. Катерина цри-
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силувала короля Станіслава зректися констітуції і пристати до 
конфедератів. Тоді, за  згодою Прусії, зроблено другий розділ 
Польщи— 23 січня (января) 1793 року, і по ньому Росії досталася 
решта Білорусі, Поділля, Полісся і Волинь, а Прусії: Велико- 
Польща, Куява і Мазовія; Австрія не брала участі у цьому роз
борі. Щоб ствердити цей розділ, Російський уповноважений у 
Варш аві Сіверс повинен був вговорити сейм, щоб він його ствер
див. Сейм зібрався у Гродні, але щб його не питали, не хотів ні
чого одказувати і завзято мовчав. Тоді Сіверс сказав, що не 
випустить з зали a-ні короля, a-ні депутатів доти, поки вони 
не почнуть говорити. Пройшло чимало часу. Вже й північ ми
нула, вже й перша, друга, третя година,— ніхто ні пари з уст. 
Тоді якийсь депутат з  Кракова Анкич промовив: „мовчать —  
то знак, що згодні". Сеймовий маршал Білінський поставив то
ді сеймові таке питання: „Чи згоден сейм на те, щоб сеймова 
комісія підписала цей розділ?" А як знов ніхто нічого не од
казував, то було записано так: „Сейм усіми голосами зробив 
постанову, щоб підписати розділ Польщи". 25-го жовтня (октяб
ря) 1793 р. постанова ця була підписана. Сейм цей прозвали 
„німим". Але ще до його постанови генерал Кречетніков роз
ліпив скрізь по містах та містечках маніфест Цариці про те, 
що Польську Україну приєднано до Російської держави. Тим- 
то, чи говорив би він, чи мовчав—було все одно.

Саме тоді у Франції була революція, котра добре таки 
збентежила тогочасних монархів. Відгукнулася вона у Польщі 
новим повстанням, котре почалося у Кракові у березолі (марті) 
1794 року під проводом того-ж таки Тадеуша Костюшки. П о
встання те швидко обхопило всю Польщу. Костюшці по-нер
вах поталанило розбити російське військо під Рославицями, 
але Прусія зараз увела у Польщу 40.000 війська, а Росія ви
слала своє військо під проводом генерала Суворова та Фер- 
зена. Під м. Маціевичами Костюшка було розбито і узято у 
полон, а Суворов підступив до Варшави, узяв її і у передмість! 
її П разі вибив більш 12.000 жителів,—не дивлячися, чи старе, 
чи чоловік, чи жінка, — за  те, що завзято не піддавалися. 
Короля Станіслава-Августа узято і одпроваджено у Гродно. 
Там він зложив свою корону і пробував аж до смерті Кате
рини. Імператор Павло І  перевів його до Петербургу, і він 
там жив аж до смерти, а Польщу спільники поділили по-між 
себе у-трете по Петербурських умовах, що складені були 
3-го січня (января) 1795 р.

Так кончилося політичне життя Польщи. Оглянемось тепер, 
що сталося після тих розділів з приєднаною до спільників 
Україною. Як бачимо, вона упала до рук Російської та Австрій
ської Імперій. А чи-ж краще стало життя людям? У  Австрії, як
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і у Росії, в той час найбільшу силу мала шляхта та поміщики, 
і як не стало Польського уряду, то панству ще вільготнійше 
стало, бо тепер їх взяла під свою руку державна та поліцейська 
власть. Цього й у Польщі не бувало! Поміщик тепер мусів бути 
сам „поліцмейстером" у своїх маєтках, як мовляв імператор 
Павло. А коли пана обороняли та стерегли і воїнські команди 
і усяка адміністративна власть, то він собі жив зовсім без- 
пешно і не мав ніякої потреби вважати на те, що підвладні 
йому крепаки чогось ремствують там. Ш ляхта, котру порозго
нили були Гайдамаки, тепер верталася знов на Україну весела, і 
скрізь у обох державах їй до помочі ставала адміністрація (началь
ство), а коли треба, то й військо. Правда, за  цісаря Іосифа 
П (царював він од 1780 до 1790), у Галичині було зроблено 
де-які полегкості крестьянам і хоч трохи приборкано свавіль
ство поміщиків, та не на довгий час, бо після смерті Іосифа 
знову вернулися старі порядки. У  Росії, за Павла І, котрий 
був невдоволений довгим царюванням Катерини і з  радістью 
нищив усе, що вона позаводила, теж сподівались полегкостів, 
і Царь справді навіть хотів вернути на Україні гетьманство і 
козацький устрій. Т а ці заміри його не справдилися, бо він 
процарював тільки 5 год і у 1801 р. його задушили прибічні 
царедворці, невдоволені на нього за  його палку, нетерплячу 
вдачу, а як коли, то й немилосерді та непомірковані вчинки. 
Проте на Правобережній Україні власть панська над кріпа
ками була така велика, що a-ні в Галичині, a -ні у  Східній 
Україні—колишній Гетьманщині— ніколи не бувало. Російські 
урядовці (чиновники), котрі заступили усі посади на Лівобе
режжі, були дуже невисокого розбору; хабарі, підкупство і 
сваволя—були всьому голова. Горді пани польські та шляхта 
були тому раді, і за найменший непослух який кріпаків, 
страшенно їх карали та гнітили, бо панам не було кого боя
тися, коли й справники і инша полиція була куплена їми. 
Тільки після нещасливого польського повстання у 1831 році 
уряд трохи припинив панську сваволю та присилував панство, 
щоб воно зглянулося на кріпаків і зробило де-які,—незначні, 
правда,— полегкості. Отак, як бачимо, Українському людові не 
стало легче од того, що власть над ним перемінилася, а скрізь 
стало багато тяжче життя, бо панська власть над кріпаками 
стала ще міцніща. І  стогнали сердешні люде од гніту того і у 
Галичині, і на Поділлі, і на Волині, і у Київщині, і у ко
лишній Гетьманщині та по колишніх вільних степах Запорож- 
ських.
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П О СЛ ІД Ш  ЧАСИ СІЧИ ЗАПОРОЖСЬКОЇ. ЗАХО ДИ  КОШ О
ВОГО ОТАМАНА КАЛНИШ ЕВСЬКОГО . РУЙНОВАНИЙ  
СІЧИ. „В-ВРНЫ Е КО ЗАКИ ". „ЧОРНОМ ОРЦІ“ . КОШ ОВІ: 
ГОЛОВАТИЙ, БІЛИЙ І  Ч ЕП ІГА . „ЗАД УН АЙ СЬКА С ІЧ “ . 
ВІЙ Н А 1828 РОКУ. ГЛАДКИЙ. „ НОВОРОСІЙСЬКІ КО

ЗА К И *. „А ЗО ВСЬКІ КО ЗАКИ ".

Тим часом Січ Запорожська доживала останні свої дні. І  те, 
що Запорожці допомагали Гайдамакам у Коліївщині, і те, що по
стоянно змагалися вони за  власну землю та за  те, що уряд Росій
ський самовладно заселяв їх землі усякими чужинцями; сварки 
з-за землі з тими чужинцями, а на Сході— із Донськими коза
ками за  те, хто має право ловити рибу на річці Кальміусі; 
скарги Запорожців на ті неправди та нагадування про універ
сали Гетьмана Хмельницького і инші,— усе те допекло урядові 
у Петербурзі, і там положили— скасувати Січ Запорожську, бо 
здавалося, що тепер славного війська Запорожського зовсім вже 
й не треба. Крім того, бентежило уряд ще й те, що от е така 
вільна, з власними своїми порядками, воєнна республіка, котра 
зовсім не вважає на ті порядки, що заведено по всій великій 
державі; до того ще, це бурхливе і невгамовне товариство кожну 
мить могло вистачити 15 і більш тисяч вояків,— кожен з них 
вартий десятьох,—і може наробити великого клопоту. Цього 
дуже боялися у Петербурзі і почали ото вигадувати усякі про
вини та шкоду од Запорожців, таке навіть, що ніколи його й не 
бувало; дорікали, наприклад, Запорожцям за  те, що по їх ста
туту не можна було ніколи женитися, тоді коли таке саме у чу
жинців дуже вихваляли і навіть давали чималу грошову допо
могу товариству Мальтійських Лицарів, котрі мали такий самий 
статут, як і наше славне Низове Лицарство, та тільки Мальтійське 
не здобуло собі ні тієї слави і не зробило стільки користі рідному 
краєві, як Запорожці. Одно слово, як схоче дужий зробити з чор
ного біле, то й зробить. Це добре розумів Кошовий отаман Петро 
Калниш і, як чоловік розумний, добре бачив, що час настав 
инший; що одколи кончилася постоянна війна та наскоки на 
Татар і Турків, а часом і Ляхів, одне рибальство та ловецтво 
не прогодує товариства; окрім того уряд нахабно одбірав За- 
порожські Вольності (землі), то й цьому лихові треба було 
якось запобігти; жити так у Новій Січі (на р. Підпольній), як
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жили Запорожці раніш по инших своїх Січах, не можна було. 
То Калнишевський і став оселяти землі Запорожські виход- 
цями з України, котрих багато приходило на Запорожжя з  
Полтавщини, Київщини, Чернигівщини, Поділля, Волині, на
віть із Галичини, і через кілька вже років степів Запорож- 
ських не можна було впізнати: де колись висока тирса хви
лювала на пекучому сонці, тепер простилалися роскішні лани, 
поорана віковічна цілина давала великі врожаї,— і навіть скла
лася у  Запорожців така приказка: „Я к був кошовий Лантух (у 
1750 р )— не було чого всипати у лантух, а як став кошовим 
Калниш, то з ’явилися паляниця й корж і книш".

Чутка про те, що в Петербурзі замишляють щось недобре 
проти Січи дуже збентежила Запорожців, і до Петербургу зараз  
вирядили послів: писаря Антона Головатого, Сидора Білого й 
Логина Мощенського; доручили їм клопотатися про землі і 
вольності Запорожські, а для того дали їм: універсали Богдана 
Хмельницького 1655 року, Білоцерківські умови 1667 р. і ви
пис з  констітуції сейму 1717 р. та инші; окрім того доручили 
скаржитись на генерала Воейкова, тодішнього Новоросійського 
губернатора, котрий багато чинив кривди Запорожцям; до всього 
того, посли повезли з собою подарунки усяким особам, що мо
жуть у пригоді стати: шалі турецькі та перські, килими, Д а
маські тканини, вина, дорогого овощу, хутра, бочки цедрового 
соку, наливок, меду і такого иншого; ковбас, сала, баликів, 
шамаї, рибця, уславленої Дніпрової щуки зімової свіжопросо- 
леної, українських коней з дорогими сідлами Черкеськими та 
у чабраках, та дотого повезли ще й грошей. Але все це мало 
помогло, і посланці одписали на Запорожжя з Петербургу так: 
„Тут добре вміють брати, але одмовляються щось робити, бо, 
мовляв, ніхто нічого не знає і помогти у нашій справі нічого 
не може. Чутка йде, що хотять поділити наші землі по-між 
Петербурськими великими панами, як писано у Писанії: „ І  
розділиша ризи його і меташа жребій".

Бачучи, що зверху не дуже приязно дивляться на Запо
рожців, менші урядовці давай і собі насміхатися з  їх  послан
ців. Так, на обіді, котрий Цариця звеліла справити Запорож- 
ським послам, їм подали до страви ложки з такими великими 
держаками, що чоловікові ніяк не можна було донести їх до 
рота. Тоді Січовики почали годувати ними один одного, самі з 
того глузуючи. Якісь два поважних царедворці, проходячи по
між столами, зупинилися і один з них спитав у другого по- 
французьки,—бо думав, що козаки цієї мови не второпають:

—  „І  де цей дурний народ родиться?"
—  „Звісно, у їх дурацькій хохландії"— одказав другий. 

Близчі Запорожці, почувши таке, переморгнулися по-між себе 
і почали голосно, щоб ті пани чули, таку розмову:

23
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—  Ой-ой-ой, брате мій, та й панів же тут яка сила!
—  Та все які великі, та розумні!—одказав другий.
—- І  де вони тільки родяться?
— Звісно, де: у Петербурзі та Москві.
— А де вмірають? — спитав перший.
—  Вмірають у Сібіру та Камчатці!— одказав другий. Цим 

він натякав на те, що панство це хоч і велике, та не має волі 
й краплі, так що навіть не може сказати сьогодня, що спіткає 
його завтра або де він опиниться на завтра. Закрутили пани 
носами, почувши таке, та й пішли геть.

Тим часом на царській раді ухвалено було скасувати За-

О С Т А Н Н Я  Р А Д А  Н А  ЗА П О РО Ж Ж І.

порожжя і зруйновати їх кубло—Запорожську Січ. Справу цю 
доручив Потьомкин генералу Петру Текелію і князю Прозоров- 
ському, щоб вони як найшвидче, але потаенці, взялися до діла. 
Текелій повинен був облягти Січ, а Прозоровський тим часом 
рушити з великим військом у Запорожські паланки і позай
мати їх московським військом. Н а той час у Січі, так само як 
і по паланках, було не багато народу. Нічого не сподіваю
чись,—бо ще й посли їх не повернулися з Петербургу,—Запо
рожці розійшлися по великому просторі своїх степів на ха
зяйські роботи, на рибальство, на лови, то що. Коли це на 
Січ, де під той час було тільки 20 гармат та не більш як
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10.000 Січовиків, насунуло і облягло її з  усіх боків, як-раз на 
Зелені свята (4 липня 1775 року), величезне московське військо. 
У тому війську було: 8 полків конниці, 17 ескадронів пікінерів, 
10 піхотних полків, 20 ескадронів гусарів і 13 полків Донсь
ких козаків, а  усього—більш як 40.000. Три дні простояв Те- 
келій навколо Січи, і коли йому прислано звістку, що князь 
Прозоровський зайняв уже усі паланки Запорожські, він послав 
посланця у кіш і запросив старшину до себе в гості. Кошовий 
отаман Калниш, або Калнишевський, як його писали, зібрав на 
раду курінних отаманів і запитав:

р у й н о в а н н я  с іч и .

—  А  що, панове отамани, робитимемо? Москаль у гості нас 
ісличе. Чи підемо, чи ні? Чи віддамо Січ-мати москалеві, чи 
не віддамо?!

Козацтво Запорожське дуже збентежилося. Воно обурене 
було тим, що їх крадькома і несподівано облягли та зламали 
усі договори і вольності їх.

Вони счинили страшенний галас і з  запалом вигукували:
—  Як?! Ламати присягу?.. Однімати наше кревне,—те, за  

що ми, батьки й діди наші, кров лили?.. Та нехай Текеля при
веде ще стільки війська, то ми до-ноги їх вибьемо, як мух пе
редавимо! Чи то ж можна віддавати Січ-мати, наше славне

*
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Запорожжя, за спасибі Москалеві?! Та не буде цього ніколи! 
Поки світ-сонця—не буде!"

Але уміркована частина старшини бачила, що нема чого й 
думати про те, щоб оборонитися од далеко більшої сили Мо
скалів; до того перечула вона вже про те, що така саме сила 
Москалів зайняла усі їх паланки, де зосталися їх жінки, діти, 
добро. Тим-то вони й не приставали на те, щоб давати опір 
Москалям; дотого-ж ще й Січовий архимандрит, отець Володи
мир Сокольський, почав прохати, щоб не проливали крови хри- 
стіянської та з  надією на Бога покорилися його волі. Отаким 
способом насилу вгамували більшість завзятих Січовиків, і стар
шина пішла із хлібом-сіллю до Текелія, бо сподівалася, що по- 
кірством запобіжить якої ласки од уряду. Текелій прийняв їх

МОГИЛА КОШОВОГО ПЕТРА КАЛНИШЕВСЬКОГО.

ласкаво, але незабаром арештував і одпровадив до Петербургу. 
Про долю цих засланців ми знаємо ось що. Кошового П етра  
Калнишевського заслано у Соловецький (на Білому морі) ма- 
настирь, і там його замуровано у казематі (льоху), без вікон 
і дверей,— тільки маленька щілина була, кудою йому подавали 
їсти. Там він, не бачучи світа божого, промучивсь 12 год, і 
тоді тільки перевели його у другий каземат і дозволили де
коли, під караулом, ходити до церкви, але розмовляти з  ним 
не можна було; аж уже за  царя Олександра І, у 1801 році, 
його визволено. Але він тоді, вже сліпий і недужий, не схотів 
кидати манастиря і, проживши там після визволення ще два 
роки, вмер 23-го листопада (ноября) 1803 року, на 112 році 
свого життя.
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Військового писаря Івана Глобу заслано на Сібір, і там 
він помер коло 1790 року у Вілозерському манастирі. Військо
вого суддю Павла Головатого заслано у Тобольський мана- 
стирь, і не дозволено було виходити навіть і до церкви. Пол
ковників: Чорного, Кулика, Пелеху і Порохню, Курінного ота
мана Головка і багато иншої старшини Запорожської засад
жено по ріжних кріпостях та казематах, і там вони й кончили 
свое життя.

Військову скарбницю, військові зімовники, усе хазяйство 
та гурти старшини було взято у казну; військові отари, та
буни теж було туди повернуто, а потім роздаровано поселен- 
цям-Грекам та Арнаутам, що оселили запорожські землі коло 
Керчи. Січ і всі куріні, а по паланках усі зімовники,— усе було зруй
новано до-щенту; Січову церкву пограбували Донці, а частину її ба- 
гацтва і рщзницю взято у Петербург до князя Потьомкина. 
Землі Запорожські нахабно пограбовано і поділено. Потьомкин 
забрав собі безліч землі,—де й скільки хотів; князю Вяземсь
кому подаровано 100.000 десятин коло колишньої Чортомлицької 
Січи, князю Прозоровському— 100.000 коло Катеринослава, гра
фові Каменському— 19.324 десятини, графові Браницькому— 
21.614, генералові Стрекалову— село Грушівку і до неї більш 
як 30.000 десятин; ще й иншим панам московським порозда
вано багато землі; яка-ж була нероздана, та зоставлена за  уря
дом, і він незабаром став оселяти на тих землях колонистів,—  
зазвав їх  з  Німеччини, Греції та инпіих країв. Колонистів тих 
закликали, дарували їм чужі землі і давали великі вільготи, а  
козаків та селян, котрі позоставалися по селах Запорожських, 
скоро повернули у кріпацтво до тих панів, що їм досталися 
ті землі.

Текелій цілий тиждень сидів у свойому таборі, котрий тісно 
облягав Січ. Запорожці побачили, що допомогти свойому лихові 
нічим не можна, і надумали, як вони казали, „ убрати Текелю 
у шори“ : вони пішли до його і стали прохати, щоб він дозво
лив їм вийти з Січи на рибальство. Текелій дозволив. Запо-; 
рожські човни, повні Січовиків, покинули Січ-мати і, тільки 
їм одним відомими протоками та гирлами, майнули у море. 
Поки Текелій розібрав, що його обдурено, то на Січі зосталося 
тільки чоловіка з 20— ЗО слабих та старих Січовиків, а  останні 
вже пливли по морю, роспустивши свої паруси і стали проти 
Тілігула, коло Одеси, поки здобули від Турецького султана 
дозвіл заснувати Січ на Дунаї. Туди вони скоро й подалися 
на своїх чайках, під проводом свого походного отамана Ляха, 
а  частина їх зосталася на Тілігулі, постановивши собі куріні на 
Пересипу. Запорожці ці були, таким побитом, першими осадчими 
будучого великого торговельного города Одеси. Кажуть, що 
усіх Запорожців, що подалися до Турецького султана, було
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більш як 40.000, хоч погромщики Січи налічують їх тільки 
10.000, бо їм користнійше було лічити як найменше тих, що 
встигли проскочити по-між їх пальцями.

Але покинемо на який час цих вольних синів Запорожжя 
і вернемося до тих -товаришів славного війська Низового, котрі 
зосталися у Російській державі. Старшйни, що не були заслані, 
були перейменовані у армейські чини Російської армії, а  де
котрі з  них перейшли у гражданську службу. Положили—  
з тих Запорожців, що осталися, зробити два пікінерські полки, 
(піше військо із списами); одначе вільні сини степів ні за  що 
не хотіли перевертатись у москалів, і зосталися жити по своїх 
степах,— тільки дуже мала частина була віддана у Херсонський 
та Полтавський пікінерські полки.

Не багато часу проминуло, як уряд побачив, що поспі- 
шився із скасуванням славного війська Запорожського,—він 
зрозумів, що небезпешяо було оставляти таке військо у руках 
свого супротивника. І  от імператориця Катерина ї ї  у 1779 році 
звернулася до Турецького султана і радила йому: або щоб він 
вернув Запорожців, котрих обіцяла вона зрівняти у правах із усі
ма своїми підданними та забути минуле, або щоб він одсунув їх  
далі од Російської границі. Але Запорожцям так добре жилося 
під Турком, що ніхто з них на це не поквапився; так само ніхто 
не відгукнувся і так само вмер на берегах Дуная маніфест К а
терини 1788 року, котрим дарувалася амністія (пробачення) 
усім, хто вернеться з-за Дунаю. А як ніхто на те не одгукнувся, 
то почали заводити козацьке військо з тих Запорожців, що зо
сталися в-дома. У  1784 році Потьомкин доручив колишньому 
писарю війська Запорожського Антонові Головатому і старши
нам Харькові (Захарові) Чепізі, Сидору Білому і Легкоступові 
зібрати Запорожців, котрі захочуть служити в козаках. Скоро 
на поклик старшини стали збіратися Запорожці у Бериславі і, 
як ми бачили, у 1787 році, тоді як Цариця їхала до Криму, 
коло неї і Потьомкина був конвой з Запорожців. У  1787 році 
розпочалася війна із Турціею, і Потьомкин доручив Білому 
зібрати як найбільше козаків. Де-хто з тих Запорожців, що 
перейшли до Турків і жили по Очаківських степах, відгукну
лися на цей поклик і вернулися, а ті, що пішли за  Дунай, і 
на цей раз не хотіли кидати своєї нової Задунайської Січи. 
У  Бериславі зібралося вже більш 12 тисяч Запорожців, і Б і
лий перейшов з  ними у Прогної, колишню Запорожську па
лай ку на Кінбурнській косі, а звідтіль став кошем у Василь
кові, на лівому березі Бугського Лиману. Військо це стало 
зватись „Верное войско Запорожское". 27-го лютого (февраля) 
1787 року Сидора Білого стверджено Кошовим отаманом цього 
війська, Антона Голобатого—військовим суддею, Івана Підле- 
сецького—військовим писарем і Олексу Кобеняка—військовим.
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осавулом. Військо було поділене на куріні, як колись і Запо- 
рожське, і йому було дадено клейноди: велику військову білу 
корогву і малі прапори(хоруговки) для курінів, Кошовому ота
манові—булаву, а курінним—перначі; військові дадено печать 
з написом: „Печать Коша Войска В ір н ьїх ь  Козаковъ"; на ній 
було вибито: Запорожець із мушкетом—у одній руці та з пра
пором, із хрестом по середені— у другій. Окрім курінів, військо 
було поділене на кінних, котрих було 2.829 чоловіка, і піших — 
9 681 чоловік. Військо мало свої човни, галери, чайки та бай
даки і дуже допомагало на морі російському флотові у ту 
війну.

Якось у місяці травні (маї) турецький флот підійшов до 
Коша,— саме в той час, як Січовики були у церкві, і почав 
кидати бомби у Січ. Запорожці дождалися поки скінчиться 
служба, а тоді вийшли з церкви, озброїлися і кинулися до своїх 
човнів, щоб напасти на Турків. Але Турки не прийняли бою 
і подалися до Очакова. Через тиждень Суворов, котрий стояв 
тоді табором на Кінбурнській косі, дав наказ, щоб козаки на 
своїх човнах допомогли принцові Носсау-Зінгеру, що коман
дував Російським флотом. Кошовий з усіма козаками, човнами 
та чайками підійшов до російського флоту, а згодом допоміг 
Принцові прогнати Гассана-Пашу з його кораблями; але П аш а  
знов вернувся з усім своїм флотом з-під Очакова і розіючав 
люте бойовище. Тут Запорожці виявили свою надзвичайну 
одвагу і войовничий хист: на своїх чайках вони сміливо, не 
дивлячись на страшенний вогонь, підпливали до турецьких ко
раблів, зчеплялися з ними, вилазили на них і билися як леви. 
Нарешті турецький флот був до-щенту розбитий Але не де
шево ця побіда досталася козакам: чимало їх було вбито і по
ранено, а по-між ними й Кошовий отаман Сидор Білий був 
тяжко поранений і  череа три дні помер. На його місце було 
обрано і стверджено Кошовим отаманом Харька Чепігу. Це було 
його Запорожське прізвище, а справжня фамилія його була 
Куліш.

Саме тоді Потьомкин обома берегами Бугу наступав на 
Очаків. Новий Кошовий з усім військом козацьким,—крім 
того що було на чайках коло принца Носсау, під проводом 
свого полковника Мокія Гулака і 18 чайок, під проводом 
Головатого, що були при Цотьомкину,— подався через село 
Корениху і далі через Аджигіол до Очакова, і там вони 
стояли до осени. Як Кабудан-Паша із своїм флотом покинув 
острів Березань, на котрому він поробив міцні кріпості і де 
був чималий склад пороху та харчів, Потьомкин звелів коза
кам узяти цей острів. Не легко було це зробити, але Запо
рожці, під проводом Антона Головатого, вибили Турків з бе
регових батарей, зайняли їх, повернули гармати, що там були,
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на кріпость, і почали обстрілювати її із тих батарей і з  своїх 
чайок, і таким побитом узяли той острів. А  через місяць усі 
козаки штурмували вже Очаків разом 3 московським військом і 
допомогли узяти цей міцний турецький город. За усі ці події 
військо „верны х Козаков" було перейменовано на „Військо 
Чорноморське"; окрім того козакам подаровані звойовані ту
рецькі землі по-над Чорним морем од Бугу до Дністра, Кін-

бурнську косу з озе
рами і Знікальський 
та Таманський округи. 
Чорноморці з охотою 
почали оселювати ці 
землі і поділили їх на 
паланки, котрі назва
ли: Подністрянська, Бе- 
резанська, Кінбурнська 
і Таманська; кошем-же 
вони стали у селі Сло- 
бодзеї (Тираспольсько
го повіту над Дні
стром).

Дальша доля Чорно
морського війська була 
така. У  1791 році скін
чилася турецька війна; 
в Яссах зроблено було 
згоду. Вертаючись з 
Ясс, несподівано помер 
Потьомкин, котрий ос
танні годи свого життя 
чимало допомагав Чор
номорцям. Та тільки він 
не встиг виклопотати, 
щоб за  ними затверже
но було ті землі, котрі 
дано їм було; після-ж 

КЛЕЙНОДИ ЧОРНОМОРСЬКОГО ВІЙСЬКА ЙОГО смерті землі ТІ у  
у КАТЕРИНО ДАРІ. Чорноморців забрали,

а їм зоставили тільки 
невеличкий острів Тамань. Але на ньому не можна було осе
лити усе, чимале тепер, військо. Зажурилися Чорноморці, і вес
ною 1792 року послали до Петербургу своїх депутатів, з  Голо
ватим на чолі, щоб вони поклопоталися про землю. Аж літом 
повернулися ці депутати у Слободзею. Тут їх стрів Кошовий 
Чепіга із старшиною. Не дуже веселі звістки привезли депу
тати. Грамотою 30-го липня (юля) Чорноморському війську
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дадено на-віки Кубанську землю із островом Таманью, а землі 
по-між Бугом і Дністром вони повинні були покинути. Вій
ськові ножалувано: корогву, срібні літаври і дві срібні сурми. 
Кошовому отаманові—дорогу шаблю, а усім козакам—хліб-сіль 
на дорогу. Н а другий год Чорноморці перебралися на Кубань, 
і там на Пречисту 1793-го року заснували на р. Кубані новий 
кіш, котрий названо Катеринодаром, а по зайнятій землі по
будували слободи-куріні, і подавали їм такі самі назвиська, які 
мали колишні куріні на Запорожжі.

У  1794 році Чорноморці з кошовим Чепігою ходили по
ходом у Польщу і помагали штурмувати Варшаву. У  1794 р. 
Харько Чепіга помер у Катеринодарі, і його поховано з ве
ликою пошаною. Кошовим отаманом царь Павло І  настановив 
Антона Головатого, але звістка ця до його не дійшла, бо він 
як-раз в той час був із Чорноморцями у поході на Персів; там 
він тяжко занедужав і 12-го січня (января) 1797 року помер. 
З  того часу Чорноморське військо не мало вже Кошових, обра
них з-поміж козаків, а до них назначався Наказний отаман з 
російських генералів. На землях війська Чорноморського осе
лилося багато народу з України, і воно значно поширилося. 
У  1860 році його приєднано було до війська Кубанського; при 
тому північні землі їх перейшли під гражданське управління, 
а значну частину козаків переселено на південь, близче до 
Кавказу, і там до них на Сході прилучено було кілька осель 
великоруських козаків.

Тепер вернемося назад і подивимось, що сталося із тими 
Запорожцями, котрі подалися за  Дунай. Пропливши по Геор- 
гіевському гирлу Дуная (Гедріле-Багазі) аж до Браїлова, вони 
піддалися султанові. Султан оселив їх по гирлах Дуная у Буд- 
жацькому Санджаку; тут у Буджаці вони й оснували свій кіш. 
Султан ствердив усі їх вольності і не втручався до їх розпоряд
ків, котрі осталися такі самі, як були у них і на Запорожжі. 
Усе військо поділене було так само на 88 курінів, котрі мали 
такі самі назвиська, що й на Запорожжі; Кошовому султан 
дав однакові права з  господарями Молдавії та Волощини, і 
Запорожці повинні були виставляти тільки 1.000 чоловіка вій
ська, як того зажадає Султан. Але не довго довелося їм си
діти у свойому новому коші, бо опинилися вони сусідами із 
так званими „ Некрасовцями “ (Липованами),— Донськими коза
ками старообрядцями, котрі втікли сюди з Дону і оселилися 
тут ще за  Петра І. Почалися між Запорожцями та Некрасов
цями сварки та Дайки. Скінчилися вони на тому, що Запорожці 
виперли їх з  їхніх осель, забрали їх землі і стали новим ко
шем у Сеймені, а  звідтіль, у 1812 році, перейшли у Катерлез 
на березі моря, а ще звідтіль— у Дунавець, котрий одбили у 
Некрасовців і заснували там Січ. Вона простояла аж до 1828
1 3 1 / 4  0— 110



—  362 —

року. Кошовим у той час був Самійло Калниболоцький. Добре 
жилося тоді козакам під Турком. Тим-то, хоч і запрошував 
їх Російський уряд вернутися, вони не мали на те охоти; вій-

ЧОРНОМОРЕЦЬ ПЕРШИХ ЧАСІВ.

сько їх усе більшало, бо Українці, після того як на Україні на
стало кріпацтво, почали тікати за  Дунай; „на Запорожжя, як 
із віків бувало*', як колись тікали від усякого насильства і гніту 
у Дике Поле і на Запорожжя. Урядові Російському од того була



—  363 —

чимала шкода, і він, як ми бачили, звертався до Турецького 
уряду, щоб той або вернув Запорожців силком, або одсунув їх 
од границі. Але нічого того не робилося, бо Турки вважали

ЧОРНОМОРЕЦЬ 1842 РОКУ.

Запорожців за  дуже добрих вояків, котрі ставали їм у великій 
пригоді у  їх війнах, а надто у -війнах із Росією, бо тут вони 
найкраще могли, що треба, розвідати. Гарно б жилось Запо
рожцям, та одне завдавало їм туги та мучило,— що доводилось
ІЗ1/.*
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їм не за себе і свою віру битись із ворогами, а битись поруч 
з Туркам и-бусурменами з христіянами і надто з  православними, 
як от Болгарами, Сербами, Греками та Москалями. От через 
те-то, як Чорноморці із Російським військом стали на границі, 
то де-які Задунайці по одинці й перебігали до Руських; таких 
перебіжців зараз залічували до Чорноморського війська. Коли 
була війна із Турками (у 1806— 1812 р.р.), то главнокоман
дующий Російською армією генерал Міхельсон знов послав 
„одкритий пригласительний лист“ у Задунайську Січ та закли
кав козаків переходити до Р уськи х.. Іван Губа та Хведір Бу- 
чинський присогласили на те чоловіка з 500 і вивели їх з  Ту
реччини. З тих козаків склалося Усть-Буджацьке військо, котре 
після війни було скасоване, і частину його, а з  ним і військові 
клейноди, корогву, печать, бунчук і пернач, одпроваджено у 
Чорноморья, а другу— повернено у казених поселян і оселено 
у Бесарабії.

Внутрішнє життя Запорожців за  Дунаєм a -ні трошечки 
не одмінилося од того, як жили вони на Дніпрі: рибальство, 
лови і походи, як і там; одно тільки, що більше стало жона
тих Січовиків, бо з України часто приходили втікачі із жін
ками і записувалися у військо. Таким побитом коло Січи з ’я
вилися села, де жили жонаті козаки; такі села були: Райя бі
ля озера Кругляка, Кара-Ормен, Беш-Тене, Катерлез, Іванча, 
а так само рибальські оселі у Торгові, Білкові та на острові 
Леті. Жонаті Запорожці за  Дунаєм звалися „райя“ . Ця райя—  
усе виходці з  України—раніш не мала ніякої ваги у військо
вих справах та порядках, а через те у війську були стародав
ні споконвічні звичаї запорожські. Коли ж їх набралося дуже 
багато, то вони почали повершати на раді, і з  того, як побачимо, 
вийшло недобре для війська.

Готуючись до війни з Турками, Російський уряд, через 
свого коменданта города Ізмаїла, ген. Тучкова, послав у Заду
найську Січ заклик до Запорожців, щоб вони вернулися з  
Турції; до того він додав, що ті козаки, котрі вернуться, здо
будуть собі усякої ласки та вільгот. Кошовим тоді був Василь 
Незамаївський. Н а раді старшин, де писарь читав ті запроси
ни, він рішучо заявив так: „Тікати?! Як його тікати?! Багато 
народу запропастимо: Турчин виріже. Ні, нехай хто заводив, 
той і виводе, а я не буду! Підождемо до Покрови а там, як 
виберуть другого Кошового, то той нехай і робить це діло“ . 
І справді, на Покрову 1827 року Незамаївський ні за-що не 
захотів оставатись Кошовим на далі, і довелося вибірати но
вого. Н а раді якийсь Улас із райї виступив із такою промо
вою: „Годі вже Запорожцям' верховодити! Багато вже вони
становили Кошових,— гайда, поставимо і ми, мужики, свого, 
от хоч би й кума мого, Платнірівського Курінного отамана
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Йосипа Гладкого!4* Райя перемогла на раді, і Гладкого обрано було 
Кошовим. Він зараз завів нові порядки. Щ об йому не зава
жали старі Запорожці, котрі були инших думок, він зараз по
назначав курінними отаманами молодих козаків. Старі Запо
рожці, як от і Василь Незамаївський, не мали охоти тікати з  
Туреччини, де жилося усім доволі добре, але райя— ті, що не 
дуже давно покинули свій рідний край,— не могли так скоро за- 
бути його і призвичаїтись до нового життя; вони поквапились 
на те, що усі їх  провини забудуть та ще й обіцяють їм усякі 
вільготи, то й за, манулося їм як найскоріще вернутись у свій 
край. З  таких був і сам Гладкий. Син бідного козака з  Пол
тавської губернії, Золотоношського повіту, з  села Мельників, де 
батько його Михайло був сільським головою, Йосип оженився 
рано і, маючи вже четверо дітей, загуляв, покинув жінку і 
діти і пішов чумакувати. Але скоро ми бачимо його бондарем 
у Одесі; звідтіль він через щось мусів був тікати до Керчі, а  
далі ще кудись, аж поки не опинився за  Дунаєм. Тут поща
стило йому: його обрали у-перед Курінним, а  далі й Кошовим 
отаманом.

Тим часом султан Турецький готувався до війни з  Ро
сією; він вислав своє військо-до Дунаю і звелів, щоб до Сілі- 
стрії вийшло 13.000 Запорожців. Гладкий зібрав 2.000 козаків 
з тих, що иншого були духу, як він, повів їх  до Сілістрії і там 
став як-раз на Великдень. Прийшовши до візіря, він сказав, 
що привів йому 2.000 чоловіка, а за  останніми вернеться до
дому і скликатиме їх по плавнях, а  тим часом переведе Січ і 
райю з Дунавця у Адріанополь, щоб, бува, як прийдуть Мо
скалі, не поруйнували Січи і не вигубили б багато народу. 
Візірь повірив йому і пустив його, а він, вернувшись до Січи, 
забрав церкву Січову, увесь скарб, клейноди і усякі фірмани 
(султанові укази) і грамоти, сів із своїми однодумцями— коза
ками на байдаки і поплив Георгіевським гирлом повз Катер- 
лез у  море. Усього з ним було чоловіка 500. Увійшовши у 
Кілійське гирло, вони пропливли ним до Ізмаілу. Там їх стрів 
комендант Тучков, котрий і привів Кошового та його товари
шів, Задунайських козаків, до царя Миколи І. Гладкий поклав 
до ніг Цареві військові клейноди та грамоти і з  товаришами 
своїми прохав царської ласки.— „Б ог В ас простить, рідний край 
прощає і я прощаю“ ,— промовив Царь.

Саме тоді московське військо шукало місця, де-б перебра
тись через Дунай. Гладкий, що добре знав усі плавні Дунай
ські, визвався показати місце, де переправа буде найлегша. 
Ц арь з  охотою доручив йому цю справу. Коло Ісакчи через 
усі плавні, від Дунаю аж до берега, простягся невисокий гор
бочок; про нього не знали Турки, але добре знали козаки, бо 
там у плавнях вони постоянно рибальчили. Д о цього місця пе
14
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реїхало московське військо через Дунай човнами і, під прово
дом Запорожців, цим горбочком дійшло до Турецького берега. 
Я к скінчилася переправа, Ц арь сів на запорожський байдак: 
на стерні на рулі сидів Гладкий, а на зеслах пятеро Курін
них отаманів та семеро старшин. Обдивившись місце, де пе
рейшло військо, царь Микола, дуже задоволений, вернувся на 
тому-ж байдаці, подякував Гладкому і наградив його полков
ницьким чином; окрім того йому і усім старшинам дано було 
Георгіевські хрести.

Щ о-ж сталося із  
тими Запорожцями, 
що їх  покинув Кошо
вий Гладкий у Туреч
чині? Довідавшись 
про те, що Кошовий і 
кілька сот Запорож
ців утікли і Передали
ся Москалеві, візірь 
звелів зараз арешту
вати тих 2.000 коза
ків, котрі були у Сілі- 
етрії; од них одібра
ли зброю і одпровади- 
ли у-перед до Адріа
нополя і там хоті
ли були покарати на 
смерть, але потім по
садовили у тюрму і 
що-дня по триста 
чоловіка посилали на 
кріпосну роботу. Про 
те содержували їх до
бре і роботою не обтя
жили; з  Адріанополя 
перевели їх до Кон- 

ШПЕРАТОР МИКОЛА і. стантинополя на та
кі-ж самі роботи. Як

скінчилася війна, почали міркувати про нову Січ. Н а Дунаї 
Турецький уряд не хотів зоставляти Запорожців і радив осе
лити їх  у Салониках. Але вони не приставали на те, бо там, 
хоч і земля і рибальство були гарні, так було-ж далеко од 
України, котра своїми збігцями постачала їм народу. Запо
рожці прохали, щоб дадено було їм землю хоч коло Ядерного 
(Адріанополя), хоч у Малій Азії Але цього чогось не було зроб
лено, і Запорожці, повернувшись на Дунай, оселилися у Д у
найських гирлах разом з  тими, що осталися були дома, але вже
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як прості рибалки та хлібороби, а не козаки. Не добром зга
дували вони Гладкого; та й ті, що пішли були з ним, по-троху 
стали вертатися на Дунай, селитися тут, кленучи свого Кошо
вого за  те, що послухали його і через те на-віки втеряли свою 
Січ. „Занапастив,—казали Запорожці,— козацтво, обдурив нас 
Гладкий“ . І  досі у Добруджі е чимало потомків наших Україн
ців, котрі не перемінили a-ні своїх звичаїв, a-ні своєї рідної 
мови, і живуть у Тульчі, Ісакчі, Суліні і навіть трапляються 
у Галаці.

З початку цієї війни, ще у 1828 році, з  останків Усть- 
Дунайського козацтва і з  усяких людей, котрі приставали до 
його, а найбільш із збіщ ів та бурлаків і навіть циган, скла 
дено було нове військо козацьке і найменовано його „Дунайське".

ГЛАДКИЙ З СТАРШИНОЮ ПЕРЕВОЗЯТЬ ЦАРЯ МИКОЛУ ЧЕРЕЗ ДУНАЙ.

Після войни йому дали були землі у Буджаці (Акерманському 
повіті). Князь Воронцов, котрий був в той час Новоросійським 
генерал-губернатором, чимало клопотався про козаків. Кіш, або 
головна кватиря того війська, був у Акермані. У  1855 році 
Дунайське військо перейменоване було у „Новоросійське", а у 
1868 р. зовсім його скасовано.

Гладкий із тими козаками, що він вивів з-за Дунаю, увесь 
час допомагав Москалям на війні і, як ми бачили, став їм у 
великій пригоді. Як же Російське військо зайняло Дунайську 
дельту (гирла і плавні), то він разом з Москалями прийшов 
у Січ на Дунавці і знов почав скликати до себе козаків. Чи 
багато пристало до нього людей, не знаємо, але у 1830 році 
усі козаки Гладкого вийшли з-за Дунаю і оселені були коло 
Азовського моря, між Бердянськом і Маріямполем: прозивалися
І г
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вони „Азовське в ій с ь к о Г л а д к и й , вже з чином генерал-майора, 
настановлений був Наказним отаманом того війська. У 1849 
році він покинув службу, бо у війську його не дуже любили, 
хоч він і отаманував там коло 20 літ. Пішовши в одставку, 
він оселився на свойому хуторі у Катеринославщині, і у 1866 
році там і помер, маючи 79 літ життя.

Як Російське військо зайняло Кавказські ’ береги, то най
старший командір Чорноморського флоту адмирал Л азарев по
радив, щоб Запорожська флотілія (судна) стерегли Кавказські 
береги од турецьких контрабандистів (перевозчиків), котрі під
возили Черкесам усе, що треба їм для війни з  Руськими. Ця 
служба випала на долю Азовцям; з  них зроблено „баркасну 
команду", котра на своїх баркасах стерегла береги Кавказу од 
Сухуму до Анапи. Окрім того, на суходолі це військо брало 
участь у Кримській війні у роках 1853— 1856 р., але через 
те, що воно не було справжнє велике козацьке військо, а тільки 
невелика жменя козаків, то у  1865 році його скасовано, клей- 
ноди і скарб передано у Чорноморське військо, частину коза
ків оселено на північному Кавказі, коло Анапи, а  другу— по
вернено у простих селян.

КРІП А Ц ТВО  І  ВТІК А Ч І. ВОЄННІ П О СЕЛ ЕН Н Я. СКАСО- 
ВА Н Н Я  К Р Ш А Ц Т В А  У  ГАЛИЧИНІ. СКАСОВАННЯ К Р І
П А Ц ТВА  Н А  У КРА ЇН І. САМОСВІДОМІСТЬ Н А  В К Р А ЇН І  
ПРОКИДАЄТЬСЯ ЗН ОВУ. КИРИЛО-М ЕФОДШ ВСЬКЕ БРА Т 
СТВО. П РИ ГН О БЛ ЕН Н Я УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМ ЕНСТВА  
І  МОВИ. Л Ь В ІВ  РО БИ ТЬСЯ ОСЕРЕДКОМ  ДУХОВНОГО  
РОЗБОЮ  УСІЄЇ УКРА ЇН И . П Е Р Е С Е Л Ь Ц І НА В К РА ЇН У  І  
З У КРА ЇН И . У К РА ЇН Ц І У  АМ ЕРИЦІ І А ЗІЇ. СУЧАСНІ 
ОБСТАВИНИ І  ПОСТУПАН НЯ У К РА ЇН СТВА  Н А П ЕР Е Д . 
У К РА ЇН Ц І У  ДЕРЖ АВН ІЙ  ДУМІ. П РО СВІТН І ТО ВА РИ 

СТВА.

1796 року померла Катерина П, процарювавши 34 годи. 
Царювання те тяжко одбилося на Україні: скасовано було 
гетьманство, заведено дворянство, некруччину, кріпацтво і на
останці зруйновано Січ, серце України, котре билося для неї, 
де народ Український знаходив собі притулок і оборону од 
усякого гніту і насильства. Того серця не стало,— воно було 
розшматоване: частина його опинилась за  Дунаєм, а друга—  
на Кубані. Та народ не забував старого звичаю і, як дуже 
тяжко доводилось йому під гнітом панського кріпацтва, як не
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було вже сили стерпіти його, то він кидав усе рідне і тікав 
за  Дунай і на Кубань, хоч воно було й далеко. Але по до
розі їм були колишні Запорожські землі, котрі забрало собі 
панство. Панству тому треба було якось оселювати ті землі, і 
от воно стало приймати тих втікачів, що світ-за-очі тікали од 
своїх панів. Приймаючи таких втікачів, Новоросійське панство 
давало їм притулок у себе, обороняло їх од поліції, котра за  
те брала добрі хабарі, а  бідні втікачі, щоб мати хоч будлі-який 
спокій, робили за  те на тих панів і, як не втікали од них ще 
далі, то робилися їх кріпаками.

Непомітно для України проминуло царювання П авла І  і 
Олександра І. За  Олександра І  у 1812 р., коли на Росію на
сунув Наполеон І  з  Французами та иншими спільниками, у 
Полтавщині, Київщині та Чернигівщині набрано було кілька 
козацьких полків і одпроваджено у армію. Доля тих козаків 
була невесела: до-дому вони верталися з походу обідрані і 
голі. Те, що на війну з Французами узято було козацькі полки, 
подало Українським людям надію, що буде знову заведено ко
лишні козацькі порядки та скасовано кріпацтво. І  люде зав о 
рушилися, але заворушилися не скрізь і не одразу по всій 
Україні, а так де-не-де,— то тут, то там,— то скоро той рух був 
приборканий. Крім того, за  Олександра І, з  царського наказу, 
Аракчеев, найблизчий до Царя генерал, позаводив на Україні 
воєнні поселення. Такі поселення заведено було в Слобідській 
Україні та у Новоросії. Це були села, в котрих оселювали 
москалів; дісціплина по них була така сама, як і у  війську; так 
само военно-поселенці поділялися на полки і роти, мали своїх 
офицерів, котрі жили по тих селах, навіть діти їхні,— прозива
лися вони „кантоністами",— одбували військову службу. Тільки 
й одріжняло тих поселенців од справжніх москалів, що вони, 
крім муштри, були хлібороби та жили не по казармах десь по 
городах, а  в хатах із своїм семейством по воєнних поселен
нях. У  1837 році позаводили такі поселення ще у Подолії, а  
у 1838 році і в Уманщині. Були вони аж до 1857 року, коли 
царь Олександер П  скасував їх, бо вони дорого коштували 
і не справдили тих надій, що на них покладали. І  досі ті 
великі села з  широкими, рівними, як на шнурочку, вули
цями, з  високими церквами, нагадують те, що було, та мину
лося.

У  1848 році спалахнула велика революція у Західній  
бвропі; одгукнулася вона і в Австрійському царстві. 13-го бере
золя (марта) у Відні, столиці Австрійській, після крівавих розрухів 
на вулицях, тодішній цісарь Австрійський Фердинанд І  мусів 
був завести в своїй державі констітуційний лад. Констітуція ця 
хоч і не довго продержалася (у 1851 році вона була скасована),

24
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проте для Галичини була дуже корисна: через неї 16 квітня 
(апріля) 1848 року скасовано було кріпацтво. Того ж года 
Ферцинад І  зложив свою корону, і цісарем Австрійським зро
бився Франц-Іосиф І, котрий царює і досі.

Хоч кріпацтво було й скасовано, проте доля селянська у 
Галичині не багато краща стала: великі податки, обмаль вла
сної землі, малі заробітки, дешева плата, народня темнота—  
довели до того, що через скільки років Галичане, не знахо
дячи собі ніякого рятунку або способу, щоб допомогти со
бі, му сіли були шукати кращого життя далеко за Окіяном і,

як побачимо далі, їх  чи
мало вже е тепер у Аме
риці'.

Революційні ПОДІЇ у 
Австрії та Угорщині ду
же налякали Австрійський 
уряд, і він обернувся за  
допомогою до Російсь
кого імператора Миколи 
І. Микола І з  радістью 
одгукнувся на те і послав 
своє військо в Угорщину 
допомагати Австрійсько- 
му урядові проти його 
революціонерів; він спо
дівався, що як і йому до
ведеться коли шукати по
мочи, то він знайде її 
у Австрійського цісаря. 
Проте, як через шість 
літ почалася Кримська 
(Севастопольська) війна, 

ц ісарь  австрійський  ф ра н ц -іосиф і. то Австрія не згодилася
допомагати Росії, і вона 

осталася сама і в тій війні мала великі втрати. Ця війна 
одразу виявила усе, що було негаразд у російській армії, усі 
непорядки у внутрішніх справах та управлінню і кончилась вона 
тим, що Севастополь, після 11-місяшної оборони, узяло спільне 
військо Французів, Англичан та Турків, Росія мусіла була 
замиритися на тяжких умовинах, котрі складено було і підпи
сано у Парижі. По тих умовах забрали од неї частину Б еса
рабії, а , крім того вона мусіла зректися права мати свої во
єнні кораблі та кріпості у Чорному морю.

Ц арь Микола не стерпів такої тяжкої втрати і образи і 
вмер ще до кінця цієї війни. Згода була підписана вже моло-
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дим імператором Олександром II. Через ту війну видніще стало 
те безладдя та неправда, що панували в державі. На це звер
нув увагу й Царь. Він справедливо розміркував, що старі по
рядки не можуть далі бути і казав про це так: „Краще
зробити реформи зверха, ніж дожидатись, поки зачнуть їх 
робити із низу“ ,— себ-то, що треба урядові самому узятись 
та позаводити нові кращі порядки, а не дожидатись, поки по
чне це робити сам народ. І  справді, скоро після війни, 19 лю-
того (февраля) 
1861 року, на 
віки було ска
соване у Росії 
кріпацтво, по
тім заведено 
земство, нові 
суди і вибор- 
ніх мирових 
суддів. Поча
лося нове жит
тя и на нашій 
Україні.

Тепер вер
немося назад  
та поглянемо, 
як в і д р о д и 
лася Україна 
і  що здобула 
вона з  того ча
су аж досі. А як 
ця нова пора в 
житті Укра
їнського на
роду однаково 
обнімала й Га- 
личинуіУкра- 
їну і нове жит
тя перелива
лось з однієї

ІМПЕРАТОР ОЛЕКСАНДЕР II.

в другу, то ми й розглядатимем його разом, у обох частинах 
нашого краю. Про життя та праці наших письменників ми не гово
римо, бо хто захоче більше про них довідатись, той обернеться до 
історії нашого письменства. Ми зараз спиняємося на них для того, 
щоб показати ту велику вагу, яку мали вони в новій історії нашого 
краю. Дякуючи цим працьовникам на ниві письменства, історія 
наша не скінчилася разом з  політичним життям України, а ті 
діячі на ниві науки та письменства на своїх плечах винесли
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усі важкі її удари, не переставали будити народню свідомість: 
хто ми й що ми?— не давали їй загинути, хоч і як захожува- 
лися та старалися наші вороги. І  на Україні і в Галичині бо
ролися та боряться й досі завзято великі і малі діячі народні 
за кращу долю свого народу, і зброя їх— не меч або гармата, 
а духовна сила та безмежня любов до свого народу, до рідного 
краю. Про цю боротьбу і буде у нас мова далі, щоб краще 
можна було зрозуміти життя Українського народу за  останні 
часи.

При кінці X V III  віку на Україні, як ми бачили, одна за  
одною скоро наступали великі реформи (переміни), котрі у-край 
перевернули та понівечили усе стародавнє життя. Народ за 
прягли у кріпацьке ярмо, і він не бачив собі просвітку; заве
дено було нові городські та сільські установи, нові суди із  
чужою, незрозумілою мовою; усякі урядовці, що наїхали на 
Україну та позаймали нові посади, не розуміли мови і не 
знали звичаїв того народу, що приїхали ним порядкувати. 
Панство, здобувши дворянство, одвернулося од свого на
роду, стидалося своїх звичаїв, своєї мови; школи, котрих було 
так багато на Україні, знищено, бо тепер вони були небажані 
для панів: панам краще було, як їх  кріпаки будуть темні та  
неосвічені; духовенство на Україні, втративши свою автономію, 
опинилося під началом митрополитів,—здебільшого, за  останні 
годи, з  Великоросів, і вони нещадно винищували усе українське 
у Київській Академії та й скрізь, де тільки могли, і  тим по-малу вони 
одірвали духовенство од його народу, бо стало воно народові чуже; 
у Галичині-ж, при кінці X V III  віку, духовенство було без міри 
темне та неосвічене, бо за  гроші можна було купити священ
ство хоч би й зовсім неписьменному чоловікові. Ясно, що такі 
пан-отці не мали ніякої сили у своїй парахвії і їх ніхто не по
важав; польські-ж пани просто знущалися над ними і не раз 
карали їх  самовладно канчуками. Чи-ж могли вони піддержати 
свій народ у тяжку годину? Чи-ж міг і народ у таких пан
отців шукати собі помочи та поради? Отак в ту добу усе 
ущухло, усе завмерло. Народ покинула його інтелігенція, 
його духовенство; він негаразд розумів, що з  ним робиться, 
терпів і мовчав; від вищих він перестав вже чути свою рідну 
мову і потрохи став призвичаюватись до того, міркуючи собі так, 
що мова його—мова мужицька; що для панів, або й так людей 
трохи вищого стану, вона не годяща. Так воно діялося і на 
Україні, і у Галичині,— була тільки та одміна, Що галичанське 
панство вживало польської мови, а українське— московської. 
Цих мов, замість своєї рідної, окрім панства і духовенства 
потроху стали вживати і крамарі і городяне та навіть і селяне, 
котрі пожили який час по городах. І  так воно велося доти, поки 
на Заході бвропи не заходилися Славянські народи прокида-
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тися од сну до нового життя. Перші прокинулися Чехи, за  ними 
Серби, Поляки та инші Славяне, а  з  ними й Українці. Немов 
новий вітер повіяв на Славянській землі і навіяв любов до свого 
народу, до його життя, мови, до його минувшини. Спочатку 
захожуються коло того поодинокі люде; потім їх  стає все більше і 
більше, вони починають приставати до гурту, нарешті пристає 
до них і увесь народ, і тоді вже вони добиваються усі разом  
нрав на самостійне культурне життя. Таке саме почалося і на 
Україні. Розпочалося з  поодиноких людей, котрі почули своїм 
серцем любов до свого рідного слова, до свого народу.

Батьком нового українського письменства був Іван Пет
рович Котляревський (з 
Полтави). Він пер
ший почав писати чис
тою народньою україн
ською мовою; в році 
1798 з ’явилася на світ 
його „Енеїда". З  того 
часу зачинається нова 
пора в житті України.

Правда, і перед Ко
тляревським були пись
менники, котрі оберта
лися часом до рідної 
мови, але оберталися 
вони до неї дуже рідко, 
та й то мішали її з  чу
жою мовою, російською 
або польською. Такий 
письменник був і сла
ветний Григорій Ско
ворода, перший укра
їнський философ,— тоб- ІВАН ПЕТРОВИЧ КОТЛЯРЕВСЬКИЙ,
то чоловік, що хоче
всьому найпершої причини дійти. Він складав пісні і 
байки, але мішаною мовою. Він був вчителем у Харьків- 
ському Колегіумі і мав великий вплив на сучасне грома
дянство. Дякуючи йому, та Василю Каразіну, у 1805 році 
у столиці Слобідської України, в Харькові, заснований 
був університет, котрий робиться осередком, до якого часу, 
духовного життя України. Тут з ’являються один за  другим 
українські діячі і письменники, як Петро Гулак—Артемовський, 
Григорій Квітка-Основяненко, відомий своїми оповіданнями з  
сільського життя; тут у Харькові вперше з ’являється журнал, 
писаний українською і російською мовами, виходять альма
нахи (збірники); з  1819 року починаються видання збірників
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українських народніх дум та пісень— Цертелева, Лукашевича, 
Метлинського; у 1818 році вийшла перша граматика українсь
кої мови (наука, як по-українському говорити й писати) П ав- 
ловського; тут почидае свою діяльність славетний історик 
український Микола Костомаров.

Тим часом ця, так звана доба славянського відродження, 
у 1820— 1830 роках захопила й Галичину. Там ще у 1784 році 
імператор Іосиф ГЕ заснував у Львові університет і визначено 
було кілька професорів, щоб вони українською мовою викладали 
науку. Т а незабаром у Австрії знову перемінилося на гірше: 
пани знову взяли велику силу і понівечили усе добре, що роби

лося за-для селян. Але-ж через 
який час у Львівській Семи- 
нарії склалося потайне това
риство, з Маркіяном Ш ашке- 
вичем, Яковом Головацьким 
та Іваном Вагилевичем на чолі, 
і воно поклало собі боротися 
проти спольщення Галичини, 
а для того задумали вони ви
давати книжки, друковані на- 
родньою українською мовою. 
Перша книжка, котру видали 
вони у 1837 році, звалася „Р у 
салка Дністрова". Незабаром  
власті її заборонили, де кого 
з членів того гуртка засудили 
у тюрму і гурт той порозго
нили. Але після 1848 року  
заступники Української люд
ности зібрали Головн у  Руську  
(Українську) раду", котра ста
ла на сторожі прав свого на- 

украінський  философ  Григорій роду і вела завзяту боротьбу 
сковорода. 8 а  й ого самостійність *). В  той

час проявилося у Галичині перше видання (1840 року) 
„Кобзаря" Тараса Ш евченка— найбільшого поета усіх Славян.

Тарас Григорович Шевченко родився 25 лютого (фев
раля) 1814 року у селі Моринцях, Звенигородського повіту, 
у Київщині і був кріпак пана Енгельгардта. Малим зостався 
він сиротою, пас вівці та свині, ходив вчитись до пья
ного дяка, потім до маляра, поки пан не зробив його поко
йовим козачком. Як він підріс, то його віддано у малярську

*) У Галичині уживають слово „Руський“ замість слова „Українець*. Гали
чане зовуть себе Рутенами, Руснаками, Русинами і Руськими, так як і наші 
Українці часто звуть себе Руськими.



—  375 —

науку— уперед у Варш аві, а  потім у Петербурзі. У  Петербурзі, 
через свого земляка Сошенка, познайомився він з  українським 
письменником Гребінкою, з славетними російськими письменни
ками Жуковським та Григоровичем, з  художниками Брюловим 
та Венеціановим. Усі вони зацікавилися долею талановитого па
рубка і склавшись, викупили його у пана за  2.500 карбованців 
у 1838 році. Після того Шевченко поступив до Академії Х у 
дожеств у Петербурзі.

З  цього часу починає він писати свої вірші, котрі мали і 
досі мають такий величезний вплйв. на людей, так вражають 
своєю щирістью, красою і силою, так ваблять до себе та зму
шують оглянутись і замислитись кожного над тим, яких ми, спра
вді, батьків та чиї діти?
Поезія (вірші) Шевченкова 
зробила таке велике діло, 
яке тільки й може зробити 
справдешній велитель мислі 
і слова. У  1845 році Ш ев
ченко приїхав до Київа, де 
тоді вже працював ще один 
з видатнійших наших пись
менників, Пантелиймін Ку
ліш; сюди переїхали з Х ар ь
кова Максимович та Косто- 
марів.

Тут у Київі Шевченко, 
разом з Куліщем, Костома
ровим, Білозерським, Мико
лою Гулаком, Панасом Мар
ковичем, Пильчиковим, На- 
вроцьким та иншими засну
вали у Київі, котрий вже 
мав в той час університет
ще з 1834 року, таємне то- МАРКІЯН ШАШКВВИЧ.
вариство, що звалося „Ки-
рило-Мефодіевське братство". Усі спільники того товариства 
були Українці, котрі щиро любили свій народ, свою Україну і 
положили спільними силами доходити правди та добра свойому 
народові та иншим народам Славянським. Вони маріли про те, 
щоб завести федеративний устрій у Славянстві,— щоб кожен 
Славянський народ, а між ними й Український, жив собі са
мостійно, по своїй волі, вибіраючи собі начальство по своїй 
уподобі; щоб не було так, що один народ панує над другим, 
але щоб жили кожний вільно і тільки були у братерському 
союзі між собою—спільними силами собі помагали й боронили 
оден одного. Вони бажали поставити свій народ нарівні з  дру-
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тими Славянськими народами, котрі повинні були увійти у ту 
спілку, і домагалися, щоб не було неволі між людьми, щоб 
не було кріпацтва та панського права над селянином; щоб 
не було полегкостей для них, а  тягарів для других; щоб що 
мужик, що дворянин, що купець— було все одно; щоб усі мали 
рівні права; щоб кожній вірі і народності була воля вірити 
так, як хто хоче, а не силою привертати до якої-небудь віри; 
щоб вільно було друкувати всякі книжки чи газети, всякі 
думки висловляти, і щоб за  це неможна було людей карати. 
Таку роботу взяв на себе той гурт молодих, щирих людей. 
Але святу їх роботу було скоро припинено: якийсь студент з  
Київського університету Петров підслухав одного разу, що гово
рилося в товаристві і доніс про те жандарам. Зараз братчиків 
арештували, посадовили по тюрмах, а  потім позасилали по ріж- 
них містах. Так, Куліша заслано у Тулу, Костомарова у Сара
тов, а Ш евченка покарано найтяжче—оддано його у салдати

ХАТА ШЕВЧЕНКА 
(у селі Кирилівці, у Звенигородщині).

лено. Як бачимо, Київу на цей раз не пощастило зробитись осеред
ком духовного розвитку України, і та робота, що так жваво розпо
чали були молоді Українці, була припинена на самому початку.

У  Галичині в той час, як констітуцію була скасовано, 
теж підупав народно-політичний рух, проте там з  весни 1848 
року почала виходити перша Українська газета „Зоря Г а
лицька", доволі гарною українською мовою; того-ж року скли
кана була у Львові „Головна Р ад а", котра повинна була пе- 
клуватись про Українську народність у  Галичині; такі самі ради 
засновано було і по повітових городах: у Стриї, Коломиї та ин- 
ших; склався був гурток людей, щоб видавати українські кни
жки,—звався він „Галицько-Руська Матиця" Але не всі Г а 
лицькі Українці стали на праву путь. У  Галичину почав наїзди
ти професор Московського університету Погодін, і от послухав
ши його та ще де-кого з  Галичан, прихильних до російських 
порядків, частина Галичан одцуралася своєї рідної мови, вва
жаючи її за  „хлопську"— почали говорити, що вони ті самі люде,

без строку і забороне
но йому писати або ма
лювати; заслано його 
уперед до Оренбургу, 
а потім у Ново-Пет- 
ровську кріпость, над 
Каспійським морем. 
Тільки у 1857 році, 
вже за  царя Олексан
дра П, коли за  Ш ев
ченка почали клопо
татись високі особи, 
його нарешті визво-



що й Великоруси. „Н ема Русинів (Українців),— казали вони,—  
а е Росіяне!“  Вони почали писати й друковати книжки якоюсь 
мішаниною— не то московською мовою, не то церковною. Цієї 
нісенітниці не то у Росії ніхто не второпає, а навіть і самі ті, 
що писали. Такі люде є ще й зараз у Галичині, і прозивають 
їх „москвофилами"; за  них тягне руку Російський уряд і усим 
їм допомагає. Нарешті у 1866 році в Австрійському царстві за
ведено констітуцію. Усім народам, а між ними й Галицьким 
Українцям, дано рівне право, свободу віри, слова, печати. Для 
справ, котрі належать до всієї держави, заведено Державну 
Раду (Думу) у столиці Відні, а для справ поодиноких країв — 
Сейми. Один такий Сейм заведено у Львові, а  другий —  у 
Чернівцях, і там виборні депутати порядкують своїми спра
вами.

При кінці 1850-х і на початку 1860-х років братчики 
Кирило-Мефодіевського братства, бувши в той час уже на волі, 
почали з ‘їздитись до Петербургу і почали там гуртуватися. 
Там було жити вільніще, як в иншому якому місці, і туди на 
якийсь час і переносять свою роботу Українці. Тут починають 
вони видавати книжки, а у 1861— 62 р.р. розпочали перший 
український що-місячний журнал „Основа44. За  ті часи багато 
з ’явилося українських письменників: Марко Вовчок (жінка О. 
Марковича), Л. Глібов, С. Руданський, Д. Мордовцев, О. Сто
роженко, Ганна Барвінок (жінка Кулішева), О. Кониський, Я. 
Щоголів, Л. Свідницький і инші. Вони починають видавати 
тут свої твори,— появляються українські букварі, граматки, щот- 
ниця (арихметика) і другі книжки для шкіл. Куліш заводить 
власну тіпографію і починає друкувати у ній старі й нові ук
раїнські книжки; з друкарні тієї вийшли його „Записки о Ю ж
ной Руси44 і „Ч орна Рада44, твори Котляревського, Марка Вов
чка та инші. Костомаров почав видавати свої писання про ук
раїнську історію, Куліш писав про українське письменство. 
Вперше тоді виходила українська наука на ширшу дорогу. Т е
пер, коли правительство взялося само до того, щоб визволити 
кріпаків, багато Українців взялося за  працю для свого народу, 
взялися допомагати, щоб те визволення було як найкраще зроб
лено. Для того, щоб селяне знали свої права, заходилися пи
сати книжечки про закони та порядки державні. Щ об між на
родом була більша освіта, допоминалися, щоб наука в школі 
була мовою українською—рідною, щоб дитина її розуміла. З а
водили школи і для дорослих—такі, де можна було вчитися ве
чорами та у неділю робітникам та слугам неписьменним, і в 
них вчили по українськи. Але не минуло й два роки після 
визволення кріпаків, як уряд припинив всяку роботу на ко
ристь народові. Багато українських діячів було заслано, книж
ки, писані українською мовою, заборонено було друковати,—
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тільки й дозволено було видавати невеличкі оповідання, та й 
то цензура дуже присікувалась до них.

26-го лютого (февраля) 1861 року у Петербурзі помер Т а
рас Григорович Шевченко, не діждавши кілька день, щоб по
чути про волю для свого народу, за  якою він так тяжко поби
вався і так гірко проливав свої святі сльози. З великою поша
ною тіло його одвезено на Україну, як він того бажав, і тут, 
над Дніпром, недалеко Канева, поховано на високій могилі. 
Хрест, що стоїть над ним, видко з-далека. Він до-віку буде 
сяяти на Україні, будити свідомість в Українському народі та 
додавати натхнення й охоти працьовникам.

МОГИЛА ШЕВЧЕНКА КОЛО КАНЕВА.

З початку 1870-х років знов оживає національний рух  
на Україні, і осередком його стає Київ. Тут визначаються 
такі вчені, як Володимир Антонович (історик), Михайло 
Драгоманів, П. Чубинський, П. Житецький, В . Науменко, 
Михальчук і инші; тоді ж таки починає працювати й відо
мий усій Україні її музика— композитор Микола Лисенко, а в 
українському письменстві здобувають собі слави— Іван Нечуй- 
Левицький, Панас Мирний, Олександер Кониський, Михайло Ста- 
рицький, Олена Пчілка. У Одесі з'являється Марко Кро- 
пивницький, цей батько українського театру. Він складає труп
пу (товариство артистів), пише пьеси (драми й комедії), їздить



по Україні і  виставляє свої та чужі пьеси. В  його трупні були 
такі славетні артисти, як Марія Заньковецька, Карпинська 
(Затиркевич), брати Тобілевичі (для театру вони прибрали пріз
вища: Садовський, Саксаганський і Карпенко-Карий), з них— 
Карпенко Карий зробився видатним драматургом і написав ба
гато пьес для українського театру. У  ті часи було заборо
нено виставляти українські пьеси в Правобічній Україні, че
рез те Київ та губернії Київська, Подільська і Волинська не мо
гли бачити свого рідного театру. Аж у 1887 році Марко Кропив- 
ницький, побувавши із своею труппою у Петербурзі, зацікавив 
українським театром навіть царя Олександра Ш , і тоді Кропив- 
ницький виклопотав дозвіл робити свої вистави скрізь по Україні.
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ПЕРША УКРАЇНСЬКА ТРУППА М. Л. КРОПИВНИЦЬКОГО.

Як вже говорилося, у початку 1870-х років почала від
живати українська література (письменство), утиски цензури 
трохи було помягчали, та знов не на довгий час: вже у 1876 
році несподівано вийшов новий закон, котрим заборонялося вида
вати всякі книжки, писані українською мовою, окрім віршів та 
оповідань, забороненобуло привозити їх з-за границі, заборонялося 
виставляти що-небудь українською мовою та співати українсь
ких пісень (пізніще, у-початку 1880-х років зроблено було полег
кість і дозволено робити українські вистави, тільки щоб неодмінно 
поруч виставляти й пьесу російською мовою). Оця заборона на ук
раїнські книжки була аж до року 1906— рівно тридцять літ. Не 
можна було ніякої доброї книжки по-українськи видати—чи про 
Україну та українську історію, чужі землі, чи про природу, чи



—  381 —

про господарство, чи про хворобу яку,— рідко яка за  десятки літ 
якимсь дивом проскочила; не можна було на українську мову 
перекладати якісь писання з  чужих мов,—навіть Святе Письмо; 
не можна було видавати ніяких книжок для дітей—щоб не зви
кали до рідної мови, або для шкіл— щоб по-українськи не 
вчились. Оповідання й вірші дозволялося тільки такі, що для 
забавки годящі, а в котрих була яка поважніща думка, або що 
про Україну, чи про порядок громадський або державний, або 
щось на панів та на властей, то не позволяли. До того всього, 
заборонено було друковати книжки та инше що по-українськи 
„кулішівкою*1— правописом, котрим почав писати П. Куліш (цей 
правопис от і в нашій книзі), а силували, щоб скрізь писати все 
„общепринятим“  правописом („ерижним*4, як у нас його звуть, 
через букву „Ь І“ , котру неодмінно треба було писати замість на
шого „И "). Це було дуже не з  руки, бо російським правописом 
не можна до-ладу написати все те, що ми вимовляємо.

З  року 1881 усі ці утиски трошки, хоч дуже не багато, 
полегшали були, і у Київі зараз (у 1882 році) почав виходити 
що місячний журнал „Кіевская Старина44; в ньому й почали 
працювати наші талановиті письменникі та вчені. Проте, 
одного цього журнала, котрий переважно мусів друковати статті 
писані російською, а не українською мовою, було мало. Через 
те наші письменники і вчені почали свою роботу українську 
переносити за-границю до Галичини. Львів, таким побитом, як 
колись у ХІТІ віці, знову робиться осередком духовного життя 
усієї України. Туди переїздить професор київського універ
ситету Михайло Драгоманів, а  пізніще— Михайло Грушевський; 
наукова робота їх там, за-гряницею, мала і має зараз вели
чезну вагу для України. Там таки-ж, у Львові, засновано 
було ще у 1873 році „Товариство імени Ш евченка", котре на по
чатку 1890-х років перетворюється у „Наукове Товариство", на 
взірець європейських Академій Наук. Н а чолі його стає про
фесор Львівського університету Михайло Грушевський. Він  
жваво і палко почав працювати, і за  короткий час постано
вив це Товариство на таку височінь, що з неї воно своїм сві
том засяяло по всій Україні і звернуло на себе увагу євро
пейських вчених. Коло Наукового Товариства згуртовались для 
праці найвидатніщівчені Галичини та письменники, як от І. Франко, 
професори М. Отудинський та О. Колесса, Хв. Вовк, В. Гнатюк, І. 
Верхратський. Воно видало багато наукових розслідів про Україну 
і Український народ, видавало девять літ що-місяяний журнал 
„Літературно-Науковий Вістник", котрий тепер, як скасовано в 
Росії цензуру, виходить разом і у Львові і у Київі, видає науковий 
журнал „Записки Наукового Товариства імени Ш евченка" і ба
гато иншого. Крім згаданих галицьких вчених, за  останні десяти
ліття в Галичині і на Буковині вславилися поети та письменники:
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Юрій Федькович, Кобринська, Кобилянська, Стефаник, Бордуляк, 
Маковей та ингаі. А  в нашій Україні тим часом здобули собі слави 
на полі науки і письменства— Борис Грінченко, Михайло Коцю
бинський, Леся Українка, А. Кримський, Дніпрова Чайка, В . Са- 
мійленко, А. Грабовський, Грицько Григоренко, М. Чернявський,

ПАМЯТНИК КОТЛЯРЕВСЬКОМУ У ПОЛТАВІ.

Модест Левицький, В . Винниченко, С. бфремов та ще багато дру
гих. Усе це свідчить, що вже з 50-х років минулого століття 
українська інтелігенція помалу вертається до свого народу. 
На жаль, прикрі, тяжкі обставини за останні часи не дали 
цим кращим людям нашим розгорнути свої могутні крила.

Добробут селянського люду і на Україні, і в Галичині,
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що-року стае гірший: людей більшає, землі стае дуже мало, з а 
робітків нема, нема де роздобути, чого треба, а через те люде 
мусіли шукати собі кращого життя і виселятись з своєї бать
ківщини. Раніще почали переселятися над Чорне море, на 
Кубань, у Таврію та на Кавказ; а як тут стало повно, то по
далися до Оренбурської губернії, у Сібір, Барнаульську землю 
(царські землі у Томській губернії), на Амур та в Усурійський 
край. Ці місцьовості найбільш оселені Українцями, надто з  
Правобічної України; Лівобічні і Галичане— ті шукають собі 
притулку в Америці: там їх налічують вже більш як пів 
мйльона. Вони мають там великі колонії (осади) свої у Спо
лучених Ш татах, в Канаді та Бразілії. Окрім хліборобства, 
вони найбільш роблять по шахтах. Духовний розвиток їх іде все 
вперед: вони вже впорядкували у себе видання українських 
часописів (газет) , засновують книгозбірні, читальні і на дале
кому Заході не забувають ні своїх звичаїв, ні рідної мови і 
з-за Окіяну пильно слідкують за  тим, що діється в свойому рід
ному краї.

По-між інтелігенцією на Україні тим часом все більше і 
більше виявляється самосвідомість, національний рух ширить
ся, і це добре виявилося було у 1903 році на Полтавському 
святі, коли одкривали у Полтаві памятник батькові українсь
кого письменства, Іванові Котляревському. ЗО серпня (августа) 
1903 року на свято це з ’їхалося до Полтави сила народу. Тут 
були заступники од усіх країв України, з  Галичини і Буко
вини,— зібрались і вчені, і письменники наші.

Тяжке життя по селах, дорога земля, важкі заробітки за  
останні роки, нещаслива війна з маленькою Японією, котра 
побила'велике російське військо, — усе це привело до того, 
що й уряд наш зрозумів, що далі бути так не може. І  от 
17 жовтня (октября) 1905 року було проголошено царсь
кий маніфест, котрим усім у державі дарувалася: незай
маність особи, свобода слова, свобода віри, свобода печати, сво
бода збіратися, а для того щоб завести кращий лад у державі, 
ухвалено було скликати у Петербурзі так звану „ Державну 
Думу", з заступників од усього народу. Велика радість настала 
тоді в державі, і пригнічене слово не криючись радісно залу
нало по всій країні, закликаючи людей до боротьби з старим 
ладом і його оборонцями. Але та радість, те невпинне бажання 
кращого життя і визволення з-під гніту старого ладу, те ба
жання скоріще упитися здобутою волею, не довго панували, і 
страшні кари посипалися як із мішка. Проте скасування цен
зури—для нашого краю, для України, зробило велике діло: у 
Лубнях, Одесі, Київі, Харькові, Катеринославі, Могилеві— По
дільському, навіть у Петербурзі і Москві, почали виходити ча
сописи (газети), тижневі та що-місячні журнали, писані нашою
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рідною мовою. Хоч багато з них скоро було заборонено, про те 
ті, що осталися, мають великий вплив на селян і все громадян
ство, і культурна їх  робота незабаром дасть такі жнива, яких 
ми ще не бачили.

27-го квітня (апріля) 1906 року і 20 го лютого (февраля) 
1907 року скликано було першу і другу Державну Думу у Петер
бурзі. Обидві вони скоро були розпущені. Вони нічого не встигли 
зробити,—поклали тільки нові підвалини новому життю, що з того 
часу починається для Росії, а  з  нею й для нашої України, бо 
те, що минуло, не могтиме вже вернутися ніколи. Цікаво те, 
що в обох Думах, як і в  Комісії, що скликала була у  
1767 році цариця Катерина, українські посли висловили таке 
саме бажання автономії для рідного краю. Партія (громада) 
Українців в Думі була чимала— в першій Думі було 80 чоло
віка членів, а  в другій— 42 з усього числа 500 послів. Н а чолі 
Української Громади в першій Думі стояв „Український П ар
ламентський Клуб“, з  Ш рагом, ІПеметом, Чижевським та Бі- 
ляшевським на чолі, а в другій Думі в „Українській Думській 
Громаді" перед вели посли: Рубіс, священик Гриневич, козаки 
Сайко і Хвіст. „Українська Парламентська Громада" у другій 
Думі видавала газету для селян „Рідна Справа", в котрій спо
віщалося про те, що робиться в Думі та в Українській 
Громаді.

Полегкості, що настали після 17 жовтня 1905 року, дали 
заснувати українські просвітні товариства „П росвіти*, котрі 
засновано вже, на зразок Львівського „Товариства імени Ш ев- 
ченка“ , у Одесі, Київі, Каменці - Подільському, Катеринославі, 
Катеринодарі, Чернигові, Миколаєві і Житомирі. Вони по своїх 
статутах (уставах) мають—ширити самосвідомість серед Українсь
кого люду, нести освіту у народ по найдальших кутках, де живе 
він, а для того—видавати і ширити дешеві, корисні для людей, 
книжки, заводити книгозбірні, влаштовувати читання і таке 
инше. Товариства ці повинні зробити те велике діло для свого 
народу тепер, що колись випало було на долю церковним брат
ствам. Хоч обставини життя тепер і не ті, але праця їх одна
ково свята й велика. З а  остатні часи v робота просвітних 
Товариств припинилася через лихоліття у державі, але мине 
якийсь чає, і Товариства ці стануть на твердий грунт та зроб
лять те велике діло, якого дожидає од них 30 мильонів Українсь
кого народу.
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КОМЕНТАРІ (ПОСТОРІНКОВІ)

С. 1. -  .. Д я  країна лежить... і обнімає землі.. -  Серед перелічених далі губерній Російської імперії автор нази
ває й так і, я к і історично та етнічно належ ать чи то польському, чи то білоруському, чи то 
російському народам. Представники цих народів сам е там  і становлять більш ість. Разом  з  цим 
ці губернії прислужилися місцями компактного заселення їх  українцями.

С. 2. - . . .Найголовніші ріки, що течуть по українській землі.. -  В даному разі автор ум овно об’єднує всі м ісця 
компактного українського заселення на території європейської частини Російської імперії.

С. 1 -...за князів українських... -  Тут також  вж ито чисто умовний авторський термін щ одо к н язів К иївської 
Русі, яки х насправді називали щ е за  їх  ж иття руськими кн язям и , згідно з  етнічним найме
нуванням  тодіш ньої руської (цревнєруської) народності

С. 5. - . . .Народ наш український живе на своїй землі дуже давно. Тисячу двісті або триста літ тому назад (літ 
600 або 700 після того, як Христос народився) жили вже наші люди мало не по всій теперішг 
ній Україні, як і зараз. -  Сучасна радянська історична наука доводить, щ о прямими предка
ми українського, я к  і російського та білоруського народів були стародавні східнослов’янські 
племена, я к і, консолідувавш ись у  VI-У Ш  ст., утворили єдину держ аву -  К иївську Русь, 
у  ході розвитку як о ї виникла древнєруська народність. Остання стала основою заверш еного 
лиш е в  X IV -X V  ст. об’єктивного процесу формування трьох братніх народностей: російської, 
української і білоруської.

С. 12. -...дуже любили вино і пили його вдень і вночі -  Н алежні до м усульманства, щ о забороняє вж ивання 
алкогольних напоїв, араби, на дж ерела як и х у  даному разі посилається автор, безперечно, 
гіперболізували схильність слов’ян  до пияцтва.

С. 16. -...Ці дворянські виходці почали собою довгу нижу українсько-руських князів... -  Я к  показало ви
вчення багатьох вітчизняних та іноземних дж ерел, у  Києві кн язем  з  варягів був лиш е Олег 
(882-912 рр.). До нього і після нього вл ад а тут перебувала у  руках к н язів м ісцевого слов’ян
ського походж ення. Такого ж  походж ення термін „Русь”, я к  називало себе об’єднання 
слов’янських племен Середнього Подніпров’я . Вжитий ж е автором у  даному разі термін 
„українсько-руський*’ є штучним.

С. 26. -  ...Тим часом, поки Святослав жив у Переяславці, промінявши свою Україну на Болгарію... -  А втор 
випереджає справжній розвиток історичного процесу. Я к  історико-географічна н азва „Украї
на”  вперш е згадується у  К иївському літопису під 1187 р. і пов’язується там  лиш е з  П ереяслав
ським  кн язівством . Я к  етнічна н азва закріпилася у  свідомості народних м ас після утворення 
(X IV -X V  ст.) української народності щ одо всій  території її поселення. В основному ц я тери
торія відповідає тій, я к а нині знаходиться у  м еж ах Української РСР.

С. 27. -...Там замкнувся із руським військом воєвода Святославів Сфенкел. -  Йдеться про видатного воєна
чальника часів князю вання у  Києві Ігоря, Ольги і Святослава. В історичних письмових дж е
релах він  більш  відомий під іменем С вінельда або Свіцділа.
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С. 53. - . . .а  тоді й Жидів, котрі за Святополка забрали були велику силу і процентами та гешефтами доводили 
людей до розэору... -  Літописні дж ерела сам е так  іменують єврейських лихварів та купців 
і таврую ть їх  експлуататорську діяльність, я к а  була однією з  причин повстання народних мас 
у  Києві 1113 р.

С. 59-60. -...Чудське плем% слабіше, тихіше, менш освічене і менш культурне од Славян, мішаючися із 
Руськими людьми і перейнявши християнську віру, потрохи втеряло свою народність і мову, 
із  цієї мішанини склалося зовсім окромне од Українців, і вдачею, і на обличчя, племя, що 
після стало зватися Великоруське... -  А втор, спираючись на сучасний йом у рівень наукове» 
розробки проблеми етногенезу російської народності, дещ о примітивізує процес її формуван
ня. Н асправді, процес цей від бувався на основі об’єктивного розвитку древнєруської народ
ності на зем л ях Північно-Східної Русі, а  в  ход і його разом  із територіальним зростанням Мос
ковської багатонаціональної централізованої держ ави, звичайно, відбувалася й часткова 
асим іляція численних угро-фінських племен, а  том у числі -  чуді, м ері, в е с і Вони займали 
північні зем лі Північно-Східної Русі у  басейнах р ік  Західне» і Північної Двіни, Волги, Оки 
і К ами аж  до Уральських гір. П орівняно з руськими, а  пізніш е й з  росіянами, вони на той час 
перебували на нижчій стадії свого соціально-економічного й культурного розвитку.

С. 60-61. -  ...З  того часу Київ вже на віки перестав бути осередком політичним, -  не був вже більше столи
цею в Українській землі, і хоч князі й здобували його собі, та тільки через те, що він, хоч 
і зруйнований, а все ж був найкраще місто з усіх городів українських. З того ж таки часу вся 
полуденна Україна горнеться до князів Галицьких... -  Див. коментарі до с. 2 ,5 ,2 6 .

С. 61. - ...о д  столиці її Москви, котру збудував Юрій у 1147 році.. -  Н асправді ц я  дата є паяною  Літописною 
згадкою  про М оскву. Вона збудована і почала жити я к  населений пункт раніш е.

С. 61. -  ...кожна з них живе своїм осібним життям, має осібну свою історію, свої звичаї, порядки, свою осібну 
мову, і аж в кінці ХУШ століття, через 600 літ, знову вся Україна починає жити одним 
життям з Великоросією~. -  Тут відби вся сучасний автору рівень наукової розробки історичної 
проблеми українсько-російських зв ’я зк ів  після татаро-монгольського наш естя на руські зем л і 
Саме вон о, а  не внутріш ні м іж кн язівські феодальні чвари, одним з  проявив яки х був 
військовий похід Андрія Боголюбського на Ю їїв 1169 р ., започаткувало відокрем лене ж иття 
П івденно-Західної і Північно-Східної Р усі Проте дослідж ення радянських учених довели, щ о 
хоча в  період панування на українських зем л ях чуж еземних загарбників в  особі золотоор- 
динців, литовських ф еодалів, польських м агнатів і ш ляхти розвиткові історичних зв ’я зк ів  
м іж  українським  і російським народами заваж ало чимало різноманітних перепон, але більш  
або менш  міцні контакти (соціально-економічні, політичні, культурні та ін .) не припинялись 
ніколи, а  з  часу во з’еднання Л івобережної України з  Росією 1654 р . вони набули нового 
ім пульсу і стали постійним та впливовим  фактором історичного поступу обох братніх народів.

С. 68. - „ а  з поетичних творів -  єдиний „Слово о полку Ігореве"і написав його старою українською мовою 
якийсь дружинник.. -  Ця літературна і м овозн авча пам ’ятка часів К иївської Русі написана 
давньоруською  літературною мовою , хоча в  ній і спостерігаються окрем і фонетичні, граматич
ні й лексичні риси, я к і увійш ли до старої української літературно-писемної м ови , сформова
не» у  період виникнення (X IV -X V  ст.) української народності я к  одна з  її ознак.

С. 70. -  J2 . 000 гривен... -  Н асправді -  20.000 гривен.

С. 86. -  ..Данило став зватися королем Руським, або Українським, „.Литовці, котрі помстились над Україн
цями..., король Руський (український)». -  Д ив. коментарі до с. 2 ,5 ,2 6 .

С. 93. -...На північ від Володимирського князівства... -  Н еобхідне уточнення: вдеться про Володимиро-Волин- 
ське кн язівство .

С. 98. -  .„Московська Русь була ще й далі під гнітом татарським; ще не скоро після того, -  аж на початку 
XVI в., — Московське царство скинуло його з себе... — Остаточне визволен ня Російської 
держ ави (М осковського царства) радянські історики пов’язую ть з  невдалим  військовим  похо
дом  золотоординеького хана А хм ата на М оскву 1480 р.

С  99. -  ...yd судові звичаї і артикули зібрав він в одну книгу, писану по-українському і назвав її „Статутом 
князівства Литовського”... -  Н асправді „Статут...” , я к  й інш і тогочасні пам’ятки  ділове» пи
семності у  Великом у князівстві Л итовському, написано успадкованою  щ е від  К иївської Русі 
так  званою  руською  мовою  у  білоруському її вар іан ті У першій редакції Литовський статут 
побачив світ 1529 р.
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С. 9 9 .- . . .7  самій столиці Литви -  Вільні при великокняжому дворі і поміж усіма вищими верствами 
литовськими, мова українська почиталася тоді найпристойнішою і вищою над місцевою 
мовою литовською„  -  Йдеться про „руську м ову”  -  спільну літературну м ову  я к  українців, 
так  і білорусів. Протягом XTV-XVI ст. у  Великом у кн язівстві Л итовському вон а ш ироко 
вж и валася у  д во х  діалектних варіантах -  українськом у і білоруському.

С. 104. -  „українська мова, що вже дуже зміцніла серед народу Литовського„  -  Д ив. коментарі до с. 99.

С. 113. -  „Жиди ті зовсім прибрали до своїх рук торговлю і промисли... -  Йдеться про єврейську експлуата
торську вер хівк у  в  структурі міського населення.

С. 116. -„щиро народно̂  демократичноїспокон-вік, України„  -  Радянська історична наука вваж ає нереаль
ним, ідеалістичним уявленн я про те, ніби-то цілі народи (нації) мож уть відрізнятися один від  
одного рівнем  вродж еного дем ократизм у. Не був винятком  у  цьом у віднош енні й україн
ський народ. Його історія сповнена такими ж  гострими соціально-класовими антагонізмами, 
я к  і в  інш их народів. Чимало сторінок, щ о розкриваю ть ці внутріш ні суперечності мож на 
знайти і в  самій „Історії України-P y d ”  М* А ркаса.

С. 116. -  „На півночі було Московське самодержавне князівство. Хоч воно було православне, однакової 
віри, та у московського люду був зовсім одмітний дух і вдача... -  Звичайно, народи (на
родності і нації) відрізняю ться один в ід  одного способом життя, побутом, обрядністю, психіч
ним складом  мислення і громадського поводж ення тощо» тобто рисами, я к і обумовлені м а
теріальними факторами і складаю ться історична Разом  з  тим y d  народи (вели кі й м алі за  чи
сельністю) складаю ть єдине лю дство, отж е м іж  ними споконвік об’єктивно існує більш е 
спільного, ніж  відмінного, більш е рис, щ о їх  об’єднують, ніж  роз’єднують. Підкреслюючи цю 
особливість у  взаєм инах російського і українського народів, В . L  Ленін відзн ачав, щ о вони 
здавн а близькі ,Д мовою , і м ісцем прож ивання, і характером , і історією’’. ( Л е н і н  В .  І .  
У країна//П овне зібр. творів. - Т .  3Z -  С. 334).

С. 130. -„Загинув Ружинський, а годів через два бачимо ми нового ватажка козацького -  Івана Підкову.
Хто він був такий: чи простий селянин, як кажуть одні, чи брат у-первих молдавського госпо
даря Івоні, напевне не знати... -  На сьогодні історична наука вж е знає, щ о оспіваний 
Т. Г . Ш евченком видатний ватаж ок запорізьких к озак ів Іван  П ідкова за  походж енням м ол
даванин і справді посідав престол м олдавського господаря у  1577-1578 роках.

С. 143-144. -  „У  тих походах козаки пустошили та руйнували московські села, а самих Москалів убивали не 
згіриї, як татар або турків. Велика ріжниця була вже в той час між людьми Українськими та 
Московськими і в житті, і в мові, одежі, громадському ладі, навіть і вірою чимало вони роз
різнялися, бо обрядність Московська у справах церковних у ті часи таки чимало одріжня- 
лася од нашої Через це саме тільки й можна зрозуміти, чого то Українці так ворожо ставили
ся до Великорусів у тих походах... -  Звичайно, у  багатовіковій  історії України м али місце 
й так і ф акти, коли українські козаки , перебуваю чи на службі у  ш ляхетсько-магнатської 
Польської держ ави, виступали в  ролі безрозсудливих військових найманців, яки м  було бай
дуж е, кого вбивати і грабувати. А ле не так і факти визначали головну тецценцію розвитку 
українсько-російських історичних взаєм ин. А  том у й процитоване тут узагальнююче пояснен
н я автора не мож на визнати скільки-небудь переконливим до наведеного ним ф акту (до речі, 
на це критичну у вагу  зверн ув у  своїй рецензії і В . Липинеький. -  „Літературно-науковий 
вістник” . -1 9 0 8 . -  № 8. -  С  315). Див. також  коментарі до с. 116.

С. 148. -„Гетьман польський Жолкевський виступив в поход з самим лишень польським військом„  -  Я к  
вцдно з  подальш ого авторського тексту і щ о відповідає дійсності: в  поході взяли  участь 
і загони українських реєстрових к озак ів.

С. 153. -„реєстр козацький до 8.000 побільшено. -  Н асправді реєстр не було збільш ено, бо після закінчення 
повстання під проводом Тараса Трясила козаки  змуш ені були погодитись на (тисячний 
реєстр, установлений раніш е згідно з  К уруковською  угодою .

С. 153. -  „У  1631 році козаки обрали собі на гетьмана Тимохвія Орандаренка... -  Цей гетьман не був обраний, 
а призначений урядом  Речі Посполитої.

С. 157. -„били, руйнували і різали шляхту та Жидів... -  Я к  видно з  контексту, йдеться про євреїв-експлуа- 
таторів. А втор поставив їх  в  один ряд із ш ляхтою .

С. 160. -„Тим  часом на Україні усе більше ставало Ляхів та Жидів... -  Я к  видно з  наступного авторського 
речення, у  даном у разі йш лося про експлуататорсько-колонізаторську вер хівк у  в  особі поль
ської ш ляхти і єврейських орендарів.
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С. 163. -„.Кораль Польський був головою тієї республіки, ,?ечі ПосполитоҐ, де три народності (Українська, 
Польска і Литовська) поєднані були, як рівні.. -  Н авіть де-юре ці народності не були рівними 
у  ш ляхетсько-магнатській Польській держ аві, а  щ одо пригнобленого становищ а тут українців 
де-факто, то це яскраво розкриває на багатьох сторінках своєї „Історії У країнй-Русі”  сам  
М . А ркас.

С. 165. -„Найдужче порядки польські давалися у знаки бідолашному поспільству, котре стогнало і тер
піло від своєї безправності під панським ярмом та їхніх прибічників -  Жидів. -  Ясно, щ о тут 
йдеться про євреїв-експлуататорів (орендарів» лихварів, крам арів, ш инкарів тощ о).

С. 171. -  ..їздив у Францію... -  Далі слід читати: „н авчався там  м о в ....”

С. 173. —...реєстрових козаків збільшується аж до 20.000... — Н асправді король обіцяв збільш ити реєстр лиш е до
12.000.

С. 178. -„.ніде не можна було знайти чоловікові, якщо він не Поляк, a-ні захисту, a-ні правди; знущались 
з нього і пани і підпанки, і Жиди... -  Ясно, щ о тут йдеться про євреїв-експлуататорів. Вони 
й поставлені в  один ряд з  панами і підпанками.

С. 178. -„.У  Галичині теж повстало замучене поспільство і різало Жидів, шляхту і ксьондзів... -  Ясно й тут, 
щ о йдеться про євреїв-експлуататорів. Вони поставлені в  один ряд з  ш ляхтою  і ксьондзами.

С. 179. -  „Цілими табунами тікали Поляки і Жиди у Польщу... Найбільше лютував Кривоніс; вирізавши усіх 
панів-Поляків і Жидів..., селяни-піддані обурені були проти панів і орендарів-Жидівдуже 
вже тяжко гнітило народ шляхетно-жидівське господарство... -  3  цих авторських визначень, 
одні з  як и х конкретизую ться, інш і подаю ться лиш е за  національністю, видно, щ о автор м ав 
на у вазі соціально-політичну та економічну колонізаторську систему на українських зем лях і 
ті експлуататорсько-гнобительські верстви  населення, я к і всі сво ї зусилля і прагнення 
прикладали до підтримки і зміцнення цієї системи.

С. 179. -  Тут, а  також  на с. 342-343 в  авторському контексті вм іщ ено народжений у  реакційних шовіністич
них колах середньовічного українського суспільства лайливо-образливий, одіозно-непристой
ний аф оризм, спрямований на приниження національної гідності п оляків і євреїв. У да
ному разі автор не проявив належне» критичності до використовуваних ним дж ерел, на 
щ о цілком  справедливо звернули увагу  перш і ж  рецензенти „Історії У країни-Русі”  м. Аркаса 
(див. критичні зауваж ен ня Е  Л итанеького і М . Груш евськоіо у ,Л ітературно-науковому віст- 
нику” . -1 9 0 8 . -  № 8. -  С. 316; № 10. -  С. 130). Сумнівна достовірність даного переказу ви явля
ється і в  том у, щ о він  н ем ає точної хронологічної прив’язанності Отже, і в  „Історії У країн и - 
Русі”  М . А ркаса він  фігурує двічі з  розривом  у  понад 100 рок ів: в  одному випадку йото 
пов’язан о з  подіями народно-визвольної війни 1648-1654 рок ів, у  другом у -  з  подіями 
Коліївщ ини 1768 р .

С. 179. -  ...Розглянувши причини тієї революції... Н ародно-визвольна війна 1648-1654 рок ів під керівництвом 
Богдана Хмельницького відіграла таку  вели ку  роль в  історичній долі українського народу, 
внесла такі радикальні зміни в  політичне та соціально-економічне становищ е України, щ о 
і в  дож овтневій, і навіть у  радянській історіографіях знаходилися історики, я к і ту  війну роз
глядали я к  револю цію . Я к  видно, таких ж е поглядів дотрим увався і М . А ркас.

С. 180. - „ я к  почав Кривоніс вирізувати шляхту і Жидів у Полтавщини... поховалися від його Поляки та 
Жиди. Більш 10.000 самих Жидів він вирізав, а шляхти -  без числа. У Барі зарізали 15.000 
Жидів. -  Д ив. коментарі до с. 157, 160, 165, 178, 179. Повстанці справді без жалю металися за  
щ е ж ахливіш і жорстокості і нещадні визискування, яки х зазнавали народні маси від  коло
нізаторсько-експлуататорської панівної (здебільш ого польсько-єврейської) верхівки  населення 
середньовічної України. Вище ж  наведені дуж е перебільшені кількісні дані про число вбитих 
повстанцями автор некритично запозичив з  письмових дж ерел, створених у  колах цієї 
верхівки .

С. 183. -  „.він послав своїх полковників з їх загонами на Волинь і Полісся кінчати Ляхів та Жидів.., послав із 
сурмачеіл лист, щоб Львовяне віддали усіх Жидів... -  Д ив. коментарі до с. 157, 160, 165, 178, 
179,180.

С. 184. -  Еліста, що були заселені католиками, Жидами та уніятами, козаки усі геть попалили і жителів пови
різували... -  Релігійний фактор посідав значне місце у  народно-визвольній війні 1648-1654 
рок ів на У країн і Народні маси боролися тоді я к  за  соціальне, так  і національне визволення, а  
також  за  прямо пов’язан у з  цим справу збереж ення і відновлення „віри  батьків”  -  право
слав’я , проти всіх  іновірців, у  том у числі -  католиків, іудеїв і навіть націонадьно-споріднених 
уніатів. Д ив. також  попередні коментарі до с. 157, 160,165,178,179,180.
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С. 184. -  „.Чого Хмельницький, маючи 20(Игісячне військо, облягає зовсім непотрібну йому кріпость Замостя 
і гаїть там аж три тижні, не можна того зрозуміти„  -  Д альш е вивчення цього питання, в  то
м у  числі радянськими істориками, дозволило зробити вірогідний висновок: у  даном у разі це 
була вій ськова демонстрація Богдана Хмельницького, який, зваж аю чи на труднощ і пов
станського вій ська, викликані настанням холодів, затримками у  доставці продовольства, 
епідемією чуми та інш е, сподівався примусити новообраного польського короля вступити у  
переговори про перемир’я .

С. 188. -„.Ця звичка -  залежати од якого-будь державця -  на-віки втопила Україну, і, як видно буде далі, 
вкинула її у таку безодню лиха, що з неї вона ніколи не могла визволитись„  -  Це авторське 
м іркуван ня викликає ріш уче заперечення. По-перше, воно суперечить інш ом у авторськом у 
твердженню , про ніби-то вроджений споконвічний дем ократизм  українського народу (див. 
с. 116 і відповідний коментар). По-друге, я к  і це твердж ення, процитований вищ е висновок 
про споконвічну традиційну зви чку  українців обов’язк ово  спиратися на авторитет зверхньої 
влади , виходить з  ідеалістичного уявленн я про наявність у  кож ного народу (нації) певних 
тільки йом у органічно властивих рис суспільно-політичного світогляду. По-третє, в  даном у 
разі автор втрачає загалом  властиві йом у почуття м іри, тверезості, об’єктивності і всебічності 
історичних оцінок, коли побіжно, надто загально і явн о однобічно висловлю ється про 
наслідки во з’єднання України з  Росією. Н асправді ж , хоча цей акт і його наслідки здійсню ва
лися в  ум овах самодерж авномонархічної політичної системи та експлуататорського 
феодально-кріпосницького ладу, в ід  чого багато лиха зазнали народні маси, але в  історичній 
перспективі позитивне набагато переваж ало над негативним, щ о одержали обидва братні 
народи -  український і російський, во зз’єднавш ись 1654 р.

С. 194. -  ...Там, де пробуватимуть козацькі полки, Жиди не можуть мати a-ні власності (собственности), а-ні 
орендувати, а-ні навіть просто проживати„  -  Даний пункт Зборівськш  угоди м ав на м еті не 
допустити відновлення дуж е дош кульного ви зи ску народних м ас єврейським експлуататор
ським капіталом , який тим самим зм іцню вав чуж еземну польську ш ляхетсько-магнатську 
владу  на українських зем лях.

С. 195. -„оборонивши Украшу від Жидів і жовнірів„ -  Д ив. попередні коментарі д о  с. 157, 160, 165, 178, 179, 
180,184,194.

С. 201. -^Киди і шляхта, що пам'ятали Пилявські часи, кинулися тікати з України„  -  Див. попередні ко
ментарі до с. 157 ,160,165,178,179,180,184,194.

С. 202. -  Одначе він бачив, що й вдача московська інача, і не до смаку були Українцям московські розпоряд
ки... -  Д ив. попередні коментарі до с. 116 (П ), 188.

С. 203. -...А  тим часом Українці з давніх-давен були народ суто-демократичний (простолюдний) і взагалі та
кий, що рівні права для усіх вважав за найголовніше для свого життя, за святощі, за які він 
там довго і уперто боровся стільки віків. У ті давні часи ні один ще народ не мав такої 
демократичної республіки (держави з виборним державцемХ якою була Україна„  -  Див. ко
ментар до с. 116 0). Що ж  до дем ократизм у і виборності держ авної влади  на Україні часів 
гетьманування Богдана Хмельницького (і щ е більш е за  його наступників періоду, який в  
історії дістав н азву  гетьм анщ ини”), то вони носили значною мірою формальний характер. До 
речі, й тодіш ня Польська держ ава, де фактична влада належ ала ш ляхетству і магнатству на 
чолі з  виборним королем , називалася „Річ Посполита” , щ о у  перекладі буквально означає 
„республіка” , „справа народна” .

С. 209. -  „Згода Москви з Польщею сталася у вересні (сентябрі) 1656-го року у городі Вільні Дуже не хотів 
Хмельницький цієї згоди і раяв Цареві воювати далі, але його не послухали і навіть не 
допустили послів його у шатро, де складалися умовини цієї згоди. Розсердився Гетьман за 
такий вчинок свого спільника і зверхника -  царя і поклав собі прямувати до свого і без його.

Козаки добре знали, що Поляки не виберуть Царя королем, але боялися, що ставши 
приятелем з Польщею, Москва, чого доброго, ще й Україну назад їй оддасть. Через те гніва
лися вони на Москву за це перемир'я. Хмельницький став шукати нових помішників на 
Польщу, а з Москвою надумав порвати... -  Авторський ви клад тут дещ о спрощує складний 
і різнобічний х ід  дипломатичних і вій ськови х подій того часу, в  центрі яки х знаходилась 
У країна, її історична доля. Отже, доповню ємо процитовану вищ е розповідь М. А ркаса: Мир з  
Польщею був тоді конче потрібний Росії після того, я к  1) вона у  1654-1656 роках во зз’єднала 
не тільки вели ку  частину українських, а  й давн іх російських зем ель, визволила м айж е всю 
Білорусь, а  також  після того, я к  2) агресія Ш веції у  1655 р. проти Польщі і Литви поставила 
під загрозу інтереси Російської держ ави у  Прибалтиці Разом з  тим російська делегація на



віленських переговорах ріш уче підтримала висловлене щ е до їх  початку Богданом Хмель
ницьким побажання не допустити будь-якої торгівлі Україною, во зз’єднаною з  Росією рішен
ням  П ереяславської Ради. О скільки переговори тривали к ілька м ісяців, і велися у  суворій 
таємниці, вони обростали чутками, частково інспірованими польською делегацією, щ о 
прагнула до розриву російсько-української друж би. О тримувана опосередкованим ш ляхом  
недостовірна перекручена інформація про х ід  і ріш ення віденських переговорів з  вигадкою , 
ніби-то цар пож ертвував Україною заради м иру з  Польщею, справді занепокоїла Хмель
ницького і засмутила його однодумців з  козац ької старшини. О днак, я к  доводять радянські 
дослідники, він  лиш ився вірним друж бі з  Росією. М . А ркас у  даном у разі опинився у  полоні 
некритично використаних дж ерел, зокрем а опубликованого в  одному з  том ів відомого 
історико-документального збірника „А кты  Ю го-Западной России”  запису розповіді Остафія 
Виговського, батька генерального писаря Іван а Виговського, який пізніш е справді по-зрад- 
ницькому виступив проти ріш ень П ереяславської Ради 1654 р. і перекинувся на бік  Речі 
Посполитої.

С. 209-210. -  Хмельницький скликав тоді на раду старшину і полковників і сказав їм: ,Дема чого нам добра 
сподіватися од Москви, коли вона з Польщею поєдналась, -  треба нам відцуратись Москов
ського царя і пристати до Угорського та Шведського, щоб звалити польське королівство... -  
Я к  свідчать достовірні дж ерела, навіть вступаючи у  союз з  семигородським кн язем  Юрієм 
Ракоцієм і ш ведським  королем К арлом Густавом  д л я  того, щ об визволити західноукраїнські 
зем лі з-під влади  Речі Посполитої і забезпечити У країну в ід  її подальш ої агресії, Богдан 
Хмельницький кожного разу  обум овлю вав, щ о залиш ається вірним ріш енням П ереяславської 
Ради про во зз’єднання України з  Росією. Про це ж  Хмельницький зая ви в і царському послу 
Бутурліну, який у  червні з  1657 р. прибув до резиденції українського гетьмана у  Чигирині. 
Розм ова Хмельницького з  царським послом закінчилася їх  повним порозумінням.

С. 215. -  ...На раді тій виявилось, що старшина добре зрозуміла, як поспішився Богдан із тим поєднанням 
з Москвою, і тепер дуже стала боятись за свої права і вольності та за права усього народу 
Українського». -  Ставлення до возз’єднання України з  Росією, здійсненого найбільше зусил
лям и Богдана Хмельницького, було негативним з  боку певної частини української козацької 
старшини, вл ад а якої над рядовим  козац твом , а  також  поспільством делю  обм еж увалася 
царською  адміністрацією. У даном у разі автор узагальнив м іркуван ня і висловлення учас
ників старш инської ради 25 вересня 1657 р. у  Корсунь Вони і несправедливо засудж ували 
Хмельницького за  ріш ення П ереяславської Ради 8 січня 1654 р ., і демагогічно виставляли себе 
поборниками за  права всього українського народу.

С. 216. -  „.піше військо; прозвали його „дейнеками”, тобто „де не якими”  -  якими будь. -  У спеціальних 
історичних дослідж еннях доводиться, щ о термін „дейнека”  запозичено з  турецько-татарської 
м ови , у  як ій  він  означає людину, озброєну києм (див. Стецюк К . І. Народні рухи на 
Лівобережній і Слобідській Україні в  50-70-х роках XVH ст. -  К ., 1960. -  С. 154). У народному 
повстанні дейнеків 1657-1658 рок ів під керівництвом  полтавського полковника М артина 
П уш каря і кош ового Запорізьке» Січі Я к о ва Барабаш а взяли  участь не тільки регулярні 
козац ькі війська, а  й загони, сформовані з  селян і робітних людей С лгльтяїв” ). Повстання 
було спрям оване проти планів певної частини козац ької старшини під керівництвом гетьмана 
Іван а Виговського зміцнити своє становищ е феодальних зем левласників ш ляхом  розриву 
з  Росією і підпорццкування України ш ляхетсько-магнатській Польщі. Історія повстання 
дейнеків у  негативному світлі описана у  козацько-старнш неькому літопису Самійла Величка, 
звід ки  її без найменшого критичного осмислення переніс до своєї ,Історії України-P y d ”  
М . А ркас.

С. 220. -  JHpo одно забуто у цих умовах -  про простих людей... -  Т ак  влучно автор п ідсум ував зрадницьку 
Гадяцьку угоду, навіть офіційні полож ення якої передбачали дальш е зміцнення привілейова
ної феодальної експлуататорської верхівки  з  української козацької старшини, ш ляхетства, 
духовенства тощ о.

С. 222. - . . .  Так бучно почалося життя Великого князівства Руського, але, на жаль, не довгий був його вік”... -  
Я вн а авторська іронія у  даному разі видна з  попередньої і наступної розповідей (с. 221-222), 
в  яки х показано, щ о назване ш тучне адміністративне утворення, створене в  інтересах козаць
к о ї старшини, було цілком  правомірно недовговічним . Адже його не сприймала серйозно Річ 
Посполита, д л я  як о ї це був лиш е тимчасовий (і все ж  у  дійсності несподівано надто корот
кочасний) тактичний м аневр, а  ш ирокі народні маси (козацтво, в  том у числі і насамперед -  
запорізьке, а  також  поспільство) поставилися до зрадницької угоди Іван а Виговського з  Річчю 
Посполитою відверто ворож е, бо правильно зрозум іли, щ о ефимерне „Велике князівство

- 391 -



Руське”  -  це не щ о інш е, я к  повернення ш ляхетсько-магнатського гноблення на українські 
зем л і

С. 222. -  ...Не розуміючи гаразд і не тямлючи у чому головна сила Гадяцької умови, народ почав говорити на 
це військо, де було найбільш поляків, що нібито це вертаються знову старі часи з польськими 
порядками... -  Отже, спрямовану на посилення соціального гноблення основну суть Гадяць
к о ї угоди народні маси зрозуміли добре, а  звідси  й їх  негативне ставлення до неї у  цілому. 
Вникати у  зм іст окрем их положень угоди після правильного пізнання її головної спря- 
мованності просто не м ало сенсу.

С. 223. - „ У  1663 році, за Гетьмана Павла Тетері, під містечком Рокитним Виговського схоплено зате, що він 
нібито знову хоче здобути собі гетьманство, -  посажено у тюрму, і там його розстріляли саме 
у той час, як він навколюшках читав акафист Богородиці~ -  Тетеря лиш е написав донос 
властям  Речі Посполитої, обвинувативш и Виговського у  зраді їй. П ольські ж овніри (солдати) 
заареш тували Виговського і 26 березня 1664 р. розстріляли за  вироком  польового суду під 
головуванням  Стефана Чарнецького, який тоді очолю вав військо Речі П осполитої

С. 228. народ, як вже згадувалося раніше, зовсім таки не мав ні політичного розуміння, ні терпіня, щоб 
спокійно дожидатися, які наслідки будуть од праці їхніх гетьманів. Тим-то, ні один з них не 
дійшов до того, до чого прямував... -  Тут зн ову, я к  і на с. 222 (див. коментарі І і П ) бачимо 
ви я в авторське» іронії щ одо класово обмеженого світогляду навіть найосвіченіш ої найвище» 
ієрархії української козацької старшини, я к а  вбачала у  народних м асах лиш е пасивну сірому, 
цілком  залеж ну в ід  волевиявлення зверху .

С. 228. -„ .З  усього знати, що, не знаючи, куди його вдатися та як краще зробити, він тільки на який час 
піддався Москві і зовсім не думав про те, щоб підданство це було на віки. Його зносини 
з Шведами, Волохами та Семигородським королем показують, що поєднання з Москвою не 
тішило йога Але, на жаль, він виріс у таких обставинах, що ніяк не міг уявити собі Україну 
зовсім самостійною.. -  Див. коментар до с. 209-210, до якого мож на додати, щ о справді у  
середині ХУП ст. затиснута з  усіх сторін могутніми феодальними держ авами -  Росією, 
Польщею і Туреччиною (з її васалом  -  К римським ханством ) У країна не м ала щ онайменш их 
перспектив на створення своєї власної самостійне» держ авності Богдан Хмельницький це 
добре розум ів і з  усіх різноманітних історичних альтернатив дальш ого політичного, соціально- 
економічного і культурного розвитку обрав найкращ ий підтриманий найширшими народни
ми масами варіант: во зз’єднання з  братньою, етнічно найближчою Росією.

С. 228-229. Простий народ противився старшині, робив їй перекір і не добачав, що часом вона йому добра 
хотіла -  хотіла свободу і самостійність України забезпечити. Не зрозумів він цього, не допоміг 
їй, а без народу старшина не могла за право українське стояти і піддалася нарешті Москві -  
зреклася прав і свободи української, аза те від Московського правительства всякі права 
панські на простих людей дістала, грамоти царські та подання... -  Я к  бачимо, сам  ж е автор 
своїми м іркуванням и переконує читачів у  том у, щ о ви м оїн  старшини про свободу і 
самостійність України мали демагогічний і класовообмежений характер. К озацька старшина 
насамперед п іклувалася про те, щ об забезпечити свій  соціальний статус феодальне» верхівки  
тодіш нього українського суспільства, і соціальночшоріднений з  нею російський царизм охоче 
п іш ов назустріч цим домаганням.

С. 232. -„Л ід захистом Гетьмана польська шляхта і Жиди знов стали вертатись на свої грунти на Україні -  
Див. коментарі до с. 157,160, 165,178,179,180, 184,194.

С. 238. -  „.З усієї умови Український народ бачив, що Москва у-нівець ставить його і тільки думає за себе. Над 
столітньою крівавою боротьбою Українців за визволення з-під польського ярма Москва 
люто надсміялася... Справді, А ццрусівське перемир’я  1667 р. викликало невдоволення на 
Україні, бо одвічна м рія українського народу про возз’єднання його зем ель залиш илась 
нездійсненною. А ле в  А цдрусівському перемир’ї  було й чимало позитивного д л я  українсько
го народу: Польщ а визнала входж ення Лівобережної України до складу Росії, повернула їй не 
тільки Смоленськ, а  й С іверську землю . Фактично за  Росією було закріплено Ки іб  і зем лі 
Запорізької С іч і Саме ж  укладення перемир’я  було вимуш ено необхідним я к  д л я  Росії, так  
і д л я  Польщ і. Виснаж лива довготривала війна спустош ила матеріальні ресурси обох воюючих 
сторін і кош тувала величезних лю дських втрат, а  перемир’я  започаткувало союз Росії 
і Польщі проти агресивних зам ірів щ одо них, а  також  України, з  боку султанської Туреччини 
і Кримського ханства.
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С. 23 9 .--.Тш мо з заходів Дорошенкових, дуже корисних для України, тактики нічого й не вийшло*. -  
А втор тут явн о некритично підійш ов до оцінки угоди Петра Дорош енка з  султанською 
Туреччиною, про щ о розповідає вищ е. А дж е, зваж аю чи на хронічну агресивність цієї держ ави, 
я к а  постійно вела війни з  сусідніми держ авам и, щорічно зазнаючи в ід  своїх військових похо
д ів  значних лю дських втрат, васальне зобов’язан ня Дорошенка компенсовувати ці втрати 
систематичним постачанням загонів українських к о зак ів  було вкрай  обтяж ливим.

С. 239. -~Л а тій раді замість Бруховецького вибрано і стверджено гетьманом лівобічної України Чернігів
ського полковника Демка (Дем9яна) Многогрішньго. Дорошенко покинув його наказним 
гетьманом над військом на якийсь час, а сам поїхав додому по свойому домашньому діли -  
Н асправді спочатку Дорошенко залиш ив М ногогрішного наказним гетьманом, а  потім той, 
користуючись нагодою, проголосив себе гетьманом.

С. 252 -.„Замість Ханенка вона настановила якогось шляхтича Степана Куницького... -  Гетьман Правобереж
ної України (з 1670 р .), зазнавш и поразки 1674 р. в ід  гетьмана Лівобережної України Івана 
Самойловича, припинив вій ськову і політичну діяльність, доживаючи в ік у  у  подарованих 
йом у царським урядом  м аєтках на Чернігівщ ині Н аказним гетьманом над загоном україн
ських к о зак ів , який входи в до складу польського війська короля Я на III Собеського під час 
війни проти Туреччини, призначено ц ілком  офіційно урядом  Речі Посполитої у  1683 р. Степана 
Куницького.

С . 270. -  „Правобічне козацтво почало лихим духом дихати на Поляків, а далі незабаром підняло повстання;
почали вигонити шляхту та Жидів, котрі оселилися по містах. Лівобічні теж одгукнулися 
на те і вже в Переяславському полку почали бити Жидів... -  Д ив. попередні коментарі до 
с. 157 ,160,165,178,179,180,184,194.

С. 271. -  ..jjk  козаки взяли Немирів, то віддячили Полякам тим, що вирізали усю шляхту і усіх Жидів.* 
Шляхта та Жиди звідтіля, рятуючись, утікали в Польщу... -  Див. попередні коментарі до 
с. 157,160, 165,178,179, 180,184,194.

С. 272 -„.один полк охочекомонних*. полки ахочекамонні.* -  тобто кінні полки, уком плектовані наиман- 
цями-добровільцями.

С. 272 - *£ о  не дурно наші літописі пишуть: поки світ стоїть світом, Поляк Русинові не буде братом*. -  
У цих словах узагальнено породжене вікам и  панування ш ляхетсько-магнатської Польське» 
держ ави на українських зем л ях недовір’я  і неприязнь м іж  польським і українським 
народами. Прогресивним діячам  обох народів доводилося прикладати багато зусиль дл я 
подолання таки х почуттів у  м асах.

С . 273. -„Жозаки та Запорожці, вертаючись з походів тих додому, рознесли скрізь по Україні, які то люди 
Москалі, як вони знущаються, зневажають та кривдять Українців, як поневіряється 
українцями Московський уряд. Через ці балачки Запорожці готові були підняти повстання 
проти Москалів, і за те стояв і Кошовий отаман Кость Гордієнко, справжній лицарь і 
запеклий ворог Москви*. -  Звичайно, у  ход і зовніш ньої воєнної і внутріш ньої реформатор
ської політики Петра І  гинуло чимало людей різних народів, у  том у числі й російського та 
українського. Зокрем а, непопулярною серед м ас українського народу була примусова участь 
українських к о зак ів у  військових походах російської арм ії по прибалтійських зем лях, 
розташ ованих далеко в ід  України. Н евдоволення народних м ас інспірувалося й роздм уху
валося певними частинами козацькостарш инської верхівки , я к у  л якала надто ріш уча 
перетворю вальна діяльність Петра І  в  усіх галузях ж иття України. Звідси  всіляк і чутки, як і 
гіперболізували найменш і факти між національних конф ліктів, щ о виникали з  різних 
приводів. Т а й  запорізькі козаки  в  ц ілом у не хотіли, щ об їх  долею розпорядж ався царський 
уряд. Кость Гордієнко, увійш овш и в  зм о ву  з  Іван ом  М азепою проти Петра І , вин ош ував 
плани не залиш ити царському уряду щ онайменш их прерогатив влади  над Запорізькою  Січчю 
і заради здійснення цих планів готовий б у в вступити в  сою з з  будь-яким іноземним 
патроном.

С. 275. -  гніт цей був дуже тяжкий, і до Гетьмана з ydx кутків України приходили скарги на насильства, 
знущання і свавільство московських військових людей над козаками.*  -  Д ив. коментар до 
с. 273.

С. 284. -  „на Україні дивилися на нього, як на свого визволителя... -  Я к  видно з  попереднього авторського 
висловлю вання про „більш ість української старшини” , сам е про неї, про її ставлення до 
К арла Х її вдеться й тут.
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С. 285-286. - . . .7 ї  козаки, що втікли, рознесли по Україні вістку, що Шведи -  народ хороший, нічого лихого 
людям не роблять, за все, що беруть, платять, а Москалі палять села, грабують, обдирають 
жителів, силком заганяють у крітюсіь, силують до незвиклої роботи, неславлять і зневажають, 
ще й глузують з Українців. Ця вістка скоро поширилася і рознеслася по Україні, і незабаром 
усі побачили, що то була правда, бо Москалі скрізь однаково з Українцями поводилися... -  
Історичні докум ента спростовують ці інспіровані зрадниками чутки, я к і успадкувала 
українська буржуазно-націоналістична історіографія і я к і некритично сприйняв М . А ркас. Ще 
в  червні 1707 р. Петро І у  своїй грамоті до українського народу повідом ляв, щ о російській 
арм ії суворо наказано не чинити „ни каки х обид и разорения малороссийского краю ж ителям, 
под опасением жестокого наш его гнева и казни” . Коли ж  ш ведська арм ія наблизилася до 
кордонів України, російське ком андування закликало населення ховати  або знищ увати 
провіант і ховатися у  лісах або виїздити у  віддалені в ід  прифронтової смуги російські та 
українські м іста і села. Ш ведський історик Артур Стілле зазначав, щ о арм ії К арла ХП „н а 
кож ном у кроці доводилось м ата справу з  бунтівливими селянськими бацдами” . Петру І 
доповідали, щ о ш ведські окупанта „чинят великое разорение: и скот и платье берут без 
купли и сапоги... И насилие чинят над ж енским полом. А  в  ц ерквах благочестивы х войска 
ш ведские, в  поругание православию , лош адей своих ставят” . Дуже характерним для 
розкриття справді наявного тоді класового розм еж ування у  ставленні до ш ведських 
загарбників є донесення генерал-майора Брюса П етру'І наприкінці ж овтня 1708 р. з  нагоди 
вступу російського війська до українського міста Г лухів: „К ак  гарнизон наш  сюды вступил, 
то вся  чернь зело обрадовалась. Т окм о не из гораздо приятен наш  приход был старшине 
здеш ней...”  (Д ив.: Ш у т о й  В .  Н ародна війна на Україні проти ш ведських загарбників 
у  1708-1709 рр. -  К ., 1951. -  С. 6 6 ,7 7 ,7 8 -7 9 ,8 6 ,8 8 ).

С. 297. -...у-крайневдоволена московськими порядками Українська людність, в той час, коли треба було йти 
на зустріч свойому Гетьманові, не зрозуміла його, як не розуміла увесь час його гетьмануван
ня і обступилася од його... -  Збільш енню невдоволення народних м ас України „м осковськи
ми порядками”  сприяв сам  гетьман Іван  М азепа, будучи активним провідником кріпос
ницької політики царизму на У країні: по-перше, за  його підписом видано тут один з  перш их 
офіційних докум ентів гетьманського уряду, який встановлю вав регулярну панщину дл я 
феодально-залежних селян; по-друге, в  особистій власності М азепи перебували десятки тисяч 
селян; по-третє, з  часів П ереяславської Ради 1654 р. переваж на більшість населення України 
залиш алася вірною  союзу з  братньою Росією і ніколи не підтримувала зрадницьких нам ірів 
щ одо цього, я к і час в ід  часу виникали у  правлячих колах експлуататорської верхівки  з 
українських ф еодалів, соціально-економічну і політичну основу яки х тоді становила 
козац ька старшина.

С. 298. -.„тоді б і справа Мазепи иначе котилася, і, певне, тепер Мазепу почитували б вище од Богдана, 
а Україна мала б инше, як зараз, становище у Європейській сем*ї народів... -  Особистість 
М азепи складна, суперечлива, далеко не однозначна. Отже, я к  людину й історичного діяча 
його не однаково зображують у  своїх творах українські, російські, польські та інш і письмен
ники та історики. Радянська історіографія одностайна в  засудж енні переходу М азепи на б ік  
ш ведських завойовн иків, коли вони вторгнися в  наш у країну. Справедливість такої оцінки 
підтвердж ує й ф актаж  про події 1708-1709 рок ів на Україні, який подається в  „Історії 
України-P y d ”  М . А ркаса. Процитований ж е вищ е висновок, я к  й інш і узагальнюючі 
м іркуван ня автора, є спірним взагал і і неприйнятним з  позицій історичного розвитку 
Р адян ська України протягом усього періоду в ід  Великого Ж овтня 1917 р. до наш их дн ів. 
Проте в  дож овтневий час в  ум овах царської „тю рми народів”  -  Російської імперії, коли тут 
національне питання висунулося на передній край суспільно-політичної боротьби і най- 

" передовіш а політична сила країни -  ленінська партія більш овиків висунула гасло самови
значення народів аж  до їх  відокрем лення, м іркуван ня М. А ркаса мож на розглядати сам е 
в  цьому обмеж еному дожовтневими хронологічними рам кам и історичному аспекті.

С. 327. — ...аж поки у 1763 році цариця Катерина не завела справжнього кріпацтва... -  Царський у каз в ід  
10 грудня 1763 р. лиш е підтвердив виданий 1760 р. гетьманом Кирилом Розумовським уні
версал, за  яки м  селянам дозволялося переходити з  одного володіння в  інш е за  письмовим 
дозволом  власника із залиш енням пом іщ икові всього селянського майна. А остаточно 
кріпосне право на Лівобережній і Слобідській Україні було юридично оформлено царським 
у казом  Катерини П від  3 травня 1783 р ., за  яки м  селянам взагалі заборонялося переходити 
від  одного поміщ ика до інш ого.
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С. 331. -...досі уряд не збірав ніяких податків з України.„ -  Н асправді йш лося про дальш е впорядкування 
держ авної податкової системи, заведен ої щ е першою М алоросійською колегією  (1722— 
1727 рр.). Про це ж  ди в. у  попередньому тексті (с. 307) „Історії України-P y ti”  М. А ркаса. Після 
ж  утворення другої М алоросійської колегії (1764-1786 рр.) з  1765 р. на користь держ ави 
зобов’язали  сплачувати єдиний „рубльовий оклад”  y d  категорії феодально-залежних селян: 
посполитих, підсусідків, козаків-підпомічників та ін.

С. 333. -...Так почалася на Вкраїні справжня панщина... -  Йдеться про царський у каз в ід  3 травня 1783 р ., за  
яки м  вк азувал ося „кож ном у з  поселян залиш атися на своєм у місці і при своєм у званні, де 
він  записаний нинішньою останньою ревізією ”  (див. також  коментар*до с. 327). Фактично цим 
указом  Катерини П юридично оформлялися на території Лівобережної і Слобідської України 
здавн а тут існувавш і феодально-кріпосницькі відносини м іж  м ісцевим поміщ ицтвом 
(найбільш е з  української козацької старшини) і селянством та рядовим  козац твом . Утвер
дженню і розви тку цих відносин, ініціатором і головною  силою у  насадженні яки х, я к  пра
вило, виступала козац ька старшина, з  часу во зз’єднання України з  Рогією активно сприяв 
царизм численними попередніми розпорядж еннями, адресованими окрем им  українським 
ф еодалам , за  яким и офіційно закріплялися зем лі у  тій чи іншій місцевості, а  селян зобов’язу
вали  обробляти їх  на користь своїх новоявлених господарів.

С. 339. -  „Хайдашцький ватажок Мамай (стародавній малюнок) *  -  Йдеться про один з  безлічі варіан тів дуж е 
популярней і поширеної серед народних м ас України Х У П -ХУ Ш  ст. картини із зображ енням 
узагальненого образу українського козака, названого М амаєм.

С. 342. -...Шляхта та Жиди кинулися по городах та панських замках, шукаючи захисту... Поляки та Жиди 
з переляку тікали світ-за-очі„ -  Д ив. попередні коментарі до с. 157,160,165,178,179,180,189.

С. 342-343. -  Див. коментар до с. 179.

С. 350. -  ...Суворов підступив до Варшави, узяв її і у передмістьї її Празі вибив більш 11 000 жителів*  -  А втор 
некритично використав антиросійські польсько-ш ляхетські дж ерела, я к і дуж е перебільш ува
ли кількість ж ертв з  мирного населення.

С. 351. -  -Російські урядовці (чиновники), котрі заступили yd посади на Лівобережжі„ -  Тут йдеться про 
П равобережну Україну.

С. 355. -  „як-раз на Зелені свята (4 липня 1775 року)* -  Ц я подія трапилася 4 червня 1775 р.

С. 367. -  *між  Бердянськом і Маріанполем*  -  М аріанполь, або М аріуполь -  місто, засноване 1779 р. за  указом  
Катерини П на зем л ях колиш нього запорізького зим івника Д омахи.

С. 357. -„.частина їх зосталася на Тілігулі, постановивши собі курені на Пересипу. Запорожці ці були, таким 
побитом, першими осадчими будучого великого торговельного города Одеси... -  Щ відомості, 
заф іксовані в  усних переказах, не підтвердж ую ться письмовими документальними 
дж ерелами. Зате достовірно відом о, щ о очолений А. Головатим і 3 . Чепігою великий загін 
Чорноморського козацького війська, утвореного царським урядом  1788 р . з  колиш ніх запо
різьких к о зак ів , брав участь у  ш турмі та взятті 1789 р. турецької фортеці Хаджибей, на місці 
як о ї 1794 р . розпочалося будівництво м іста і порта Одеси. Крім того, вж е в  ході російсько- 
турецької війни 1787-1791 рр. чорноморські козаки  почали поселятися на постійне проживан
ня на зем л ях м іж  Південним Бугом і Дністром і заснували там  к ілька селищ .

С. 384. -  ...За останні часи робота просвітніх товариств припинилася через лихоліття у державі, але мине 
якийсь час, і Товариства ці стануть на твердий грунт та зроблять те велике діло, якого 
дожидає од них ЗО мильонів Українського народу* -  Вж е у  період реакції, щ о наступив 
слідом за  поразкою  перш ої російської револю ції 1905-1907 рок ів, Правительствуючий Сенат 
Російської Ім перії своїм  указом  від  18 липня 1908 р. ви зн ав ш кідливою  діяльність „Просвіт”  
та подібних ш  організацій. Внаслідок цього багато „П росвіт”  було примусово закрито або 
вони сам оліквідувалися, не витримавш и реж иму постійних причіпок і переслідувань з  боку 
царських властей. Цілий ряд „П росвіт”  (найбільш  м асових з  широкою участю в  них трудя
щ их -  робітників і селян) у  м істах і селах України продовж ували існувати аж  до Великої 
Ж овтневої соціалістичної револю ції. Вони справді робили корисну й прогресивну роботу, 
підносячи освітній рівень, культурні надбання, національну і політичну свідомість мас.

а г .С а р б е й
доктор історичних наук, 

професор.
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ІЗ. Р О Д О В І Д  

Кня з і в  К и ї в с ь к и х  і Ра лиць цих .
Аскольд Д 'Р

Ярополк f  9 7 9  ж. Грекиня

Рюрик Сінеус
Ігорь f  94 5  (? )  Ольга f  969

Святослав •}• 9 7 2  ж. (невінч.) Малуша

Трувор Олег f  912  (?)

Олег

Ізяслав f  1001 
син Рогніди

Святополк Ок. f  1019  
син Грекині

Мстіслав f  1038  
с. Рогніди

Іля t  10 20  
с. Анниt  1 0 4 4

І
Всеслав 
f  1101

і'огволод, Гліб і иной Володарь Рюрик Василько 
Полоцькі князі }■ 11 24  f  1 0 94  •}• 11 24

Володимир 
f  10 52

І
Ростіслав 
f  10 65

Вишеслав Ярослав І Мудрий |  10 54
с. Чехині с. Рогніди

1 ж. Анна, 2 ж. Інгігерда-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ірина, кор; Шведська

Ізяслав І 
t  10 78

ж.— д. Мешка II
Мстіслав Святополк 
f  1071  f  И 1 3

ж.— д. Полов, іана

Борис -J- 1 0 1 5  
с. Болгарині

Володимир (син Малуші). t  1015
_____ ж. Рогніда, 2 ж.— грецька царівна Анна
Всеволод

д. Рогніди
Предслава 
д. Рогніди

Святослав ф 1015  
с. другої Чехині

Гліб t  Ю 15 
с. Болгарині

Судіслав f  Ю 63 Доброніга
за  Казімиром Поль-, 

ським

Святослав 
ф 1076 

ж.— Німец. кн.

Всеволод
t  1093

ж.— д. Константина Мономаха

t  1123
Олег Ярослав 

t  1115  t  И 29
Ростіслав 
t  1093

Ярослав . Збислава Предслава
ф 1123 за Болеславом за Угорським 

ж.-д. Мстіслава Кривоустим королем
Впігплпмиппп

бвпраксія 
за цісарем 

Генрихом IV

Володимир-Мономах
t  1125

ж.— кор. англ. Гіда

Ігорь Вячеслав ф 1057 Анна (Агнеса) єлисавета 
ф 1060  ж.— Нім. кн. за Франц, кор. за Норв. кор.

І і Генрихом 1 Гаральдом
Давид Борис

ф 1112  f  10 78

Ізяслав Всеволод Святослав Гліб Ігорь 
1 1161 f  1146 f  П 6 6  ф 1138  f  1147

Ростіслав Володимир І, або Bo- 
ф 1 1 3 0  лодимирко f  1153

Іван Берлад- Ярослав Осмомисл

Мсгіслав І Ізяслав Святослав 
f  1132 f  1096  f  1114  

ж. Христина 
кор. Швед.

Ярополк II Вячеслав Роман донька Юрій Довгорукій Андрій
f  11 39  f  1154  f  1 1 19  з а  Все- ф 1157  ф 1141

ж.— донька 
Володаря

ж.— д. Во
лодаря

воло-
дом

ж. Полов
чанка

Юрій 
f  1141  f  П А Ї

Святослав 
ф 1194  

ж.— д. В а
силька Рогв.

Звениславд Олег Ігорь Всеволод Всеволод Володимир 
заБолесла- ф 1 1 8 0 ф 1 2 0 2  ф 1196 f  1138  f  1171 

вом Високим

Євфросінія Ізяслав II Ростіслав
заГейзою f  1154  ф ' 1168
кор. Угор- ж.— цар. Аб-

ським хазська

Андрій Боголюбський Гліб Всеволод III 
t  1 1 7 4  f  1171 t  1 2 1 2

од його Московські
князі Г

Всеволод Чермний
ник f  1162 f  1187 f  1212'

ж. Ольга Юрьївна; не 1
вінч. ж. Настасія. 1

Рості[слан Володимир II Олег донька донька— Михайло
t  11 89 с. Ольги с. Настасії за Ігорем наречена ф 1246

f  1 1 9 9 Святосл. кор. Угор
ж. Болеслава ського
Святославна; Стефана III

Мстіслав 
ф 1223 ф 1170

Роман 
ф 1211

Святослав
f  1211

Олег
ф 1174

Іван Верху слава 
ф 11 28  за Болесла

вом IV

Мстіслав II 
f  1170

Ярослав 
t  1180

І

Рюрик 
f  12 14 ф 1197

Святослав 
t  1170

Мсті'’ "'.в Хоробрий 
f  1 1 8 0

ж.— д. Гліба Ря- 
занськ.

Роман
f  1205 

ж. Рюри- 
ківна

Всеволод 
f  1195

невінч. ж. 
якась попадя

(син)

Данило
кор. Галицький 

t  12 64
1 ж. Ганна Мстіславськ.
2 ж. братанниця Мендовга

Мстіслав Володимир донька Мстіслав 
Німий І  1239  за Рома- 

ф 1 2 26  ном

Константин Мстіслав У д а 
лой ф 1 2 2 8  
ж.— д. Поло- 
вецьк. хана

Василько Олександер 
f  1269 t  1 2 3 4  

ж.— д. Юрія 
Всеволодов.

Лев І Роман
f  13 0 0  f  1258

ж.— д. ВелиIV ж.—Австрійська 
Констанція кн. Гертруда.

Мстіслав 
f  1300  (?)

донька
f  1269  за Андр. Яросл. 

— д. Мендовга Володимирськ.

Володимир 
f  1 2 8 8

ж. Олена Роман.

Ольга
за Андр. Всеволод. 

Чернигівськ.

Юрій І Святослава
ф 1 3 08  черниця

1 ж. Ярославна Суздальська
2 ж. ввфимія Куявська

Михайло 
f  1286

Андрій 
ф 1323

Буша
за Любартом

Лев II
f  1323 за Тройденом 

кн. Мазовецьк.

Юрій II, або Болеслав 1340  
ж. Офка Гедимінівна.



Р О Д О В І Д

Князів Литовських і королів Польських.

Гедимін
+ 1341

Монивід Нарімунт Коріят Ольгерд Любарт Явнут Кейстут елисавета Альдона (Ганна) Офка (Марія) Айгуста (Настасія) Марія
В. К. Л. ж.— донька В. К. Л. f  1382 за кн. Ваньком за Казімир. Вел. за Юрієм II Трой- за В. К. Московськ. за Дмитр.
f  1377 Юрія II f  1345  Мазовецьким деновичем Семен. Іванов. Михайл. Тверськ.

1 ж. Марія Вітебська 2 ж. Юліана Тверська

Дмитро Володимир Ягайло Скиргайло Свитрігайло Вітовт Жигимонт
Корибут

1
Кн. Київськ. В. К. Л. 1377 f  1397 В. К. Л. В. К. Л. В. К. Л.

К. П. 1386 f  1452 f  1430 f  1440
!

Жигимонт
f  1434 

1Олександер 
. (Олелько) 1

1
Семен Михайло 1

t  1470 t  1482 1
Володислав II Казімир Михайло

К. П. В. К. Л. 1440 f  1451
f  1444 К. П. 1447

f  1492
Володислав II Казімир Св. Ян-Альбрехт Олександер Жигимонт І стар. Фридрих кардинал Софія

Чесько-Угорськ. f  1483 К. П. f  1501 В. К. Л. 1492 В. К. Л. і К. П. f  1503 за Фридрихом
-J- 1516 К. П. 1501 f  1548 Бранденб.

f  1505

Людовик II Ганна Ядвига Жигимонт II Август Ізабела Софія Катерина Ганна Альбрехт
f  1526 

. Марія Австр.
за Фердинанд. I 

Австрійськ.
В. К. Л. 
f  1572

за Іваном 
Запольським

Врауншвейськ. за Іваном 
Кор. Швед.

Жигимонт III Ваза 
К. П.

f  1632

за Стефан. 
Ваторієм

Вел. Магістр Л івонськ. 
Ордену і Кн. 

Пруськ.

Володислав IV Ян-Казімир Карл-Фердинавд
К. П. К. П. еписк. Плоцьк

f  1648 t  1654



Р О Д О В І Д  

Д о м S Р а б с б ^ р г і в .
Родоначальник Вернер І, граф з Габсбурга 

f  1096
Дісарька Марія-Тереза

1740— 1780
за Францем І Тосканським

Цісарь Іосиф II Щсарь Леопольд II
1765— 1790 1790— 1792

ж. Марія

Дісарь Франц II 
1806— 1833

мав 4 жінки; від другої— Марії-Терези:

Марія-Людвика Цісарь Фердинанд І Франц-Карл
за Наполеоном І 1835— 1848 ж. Софія Баварська

Дісарь Франц-Іосиф Максимиліян Карл-Людовнк
1848—  1867

ж. елисавета Баварська убит, у Мексиці

Гізеля Рудольф Марія-Валерія Франц-Фердинанд Отто
за Леопольдом Баварським - f  1889 за Францем Сальватором

ж. Стефанія

Людовик-Віктор

Лизавета
за кн. Віндішгрецом



Р О Д О В І Д  

Д о м у )  Р о м а н о в и х .

Федір
1676— 1682 

ж. Марфа Апраксіна

Софія
1 6 8 2 — 1689

Катерина
за герц. Мекленбурським

Анна (Леопольдовна) 
1 7 4 0 — 1741 

за герц. Брауншвейгським
Іван VI

уб. 17 64

Михаіл
16 13— 1645

1 ж. Марія Довгорука 2 ж. Євдокія Стрешнева
Олексій

16 45— 1676
І  ж. Марія Мілоелавеька 2 ж. Наталя Наришкина

Іван V
1 6 8 2 — 1696 

ж. Прасковія Салтикова

Анна
1 7 3 0 — 1740 

за герц. Курляндським

Петро І
1 6 8 2 — 17 25

1 ж. Євдокія Лопухина 2 ж. 
Олексій

Катерина 1 Сковронеька 
1 7 2 5 — 1727

уб. 1718 Анна Лизавета
ж. Софія, принц. Вольфенбиттельська за герц. Шлезвиг- 17 41— 1761

Петро II Гольштинським за Олексієм Розумовським
1727— 1730 Петро НІ

17 61—  1762 
ж. Катерина II
принц. Ангальт- 

Цербтська
1762—  1796

Павло 1
17 96— 1801

1 ж. Наталя Гессен-Дармштадська 2ж.Марія,принц.Віртемберг-Штутгартська

Олександер І Константин Микола І Михаіл
1 8 0 1 — 1825 18 25— 1855

ж. елисавета, принц. Баден-Баденська ж. Александра, принц. Пруська

Олександер II Константин Микола Михаіл
1 8 5 5 — 1881 f  1892  ф 1891

1 ж. Марія, принц. Гессенська 2 ж. кн. Довгорука

Микола Олександер III Володимир Олексій Сергій Павло
f  1865  18 81— 1 8 94  f  1S05

ж. Марія, принц. Датська

Микала II Олександер Георгій Михаіл
18 94—  і  1870  ф 1899

ж. Александра, принц. Гессенська
Олексій






















