
М. ГОРБННЬ

НАРИСИ З УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФИ
ЧНСТИНП ПЄРШП

НОВИЙ СПИСОК ЛІТОПИСУ

■КРАТКОЕ ОГЖПНИЕ 
М А Л О Р О С С И И -

Кооперативне ;;Р У  Видавництво. 
?CRPbK!B — 1923.





М. Г О Р Б А Н Ь

ЧЯСТИНЯ ПЄРШЯ

: НОВИЙ СПИСОК ЛІТОПИСУ ;

« KPRTKOE ОПИСПНИЕ 
М П Л О Р О С С И И »

Кооперативне „Р У Видавництво. 
^(ЯРЬКІВ— 1923



Д. У. Д. м. Харьків. 
7 Серпня 1923 р. 4.^3699.

Друга Друкарня Харьк. 
Ради Нар. Госп. 

м.- Вовча.



На весні 1923 року серед инших паперів, що перехо
вуються нині 'в рукописному відділі Харківської центральної 
наукової книгозбірні (бувш. університ.), який я переглядав 
згідно завданню, поставленому мені, яко аспіранту, керов- 
ником Харк. наук.-досліди, катедри історіі Вкраіни Д. І. Бага- 
лієм, я натрапив на новий список хроніки „Краткое Описание 
Малороссии". За для того, щоб читачі могли зрозуміти, яку 
вагу має цей новий список, потрібно подати коротенькі відо
мості про цей літопис, що є в нашій історичній літературі. 
Спеціяльних розвідок, як і про більшість наших літописів 
XVII—XVIII в.в., так і про цей літопис в нашій літературі нема. 
£ лишень кілько сторінок, присвячених цьому літопису, у 
роботі проф. Іконнікова „Опыт русской усториографии" 
(т, 2-ий, друга частина), але й ці сторінки, переважно, повто
рюють думки передмови до видання цієї пам'ятки „Киевскою 
Временною Комиссиею для разбора древних актов" 1878 г. 
І ось з цих двох коротких по суті уваг видко, що цей літопис 
ще в XVIII в. звертав на себе пильну увагу, і доля цього 
пам'ятника дуже характерна. Ось які є головні відомості про 
цей пам‘ятник. Написано цей літопис десь в ЗО роках XVIII 
століття. Автор цього пам'ятника подає в формі літопису 
огляд подій 1340—1734 р.р., більш доклад не оповідання 
починається з доби Богдана Хмельницького.

Завдання автора поставити козацьку добу в зв'язок з 
велико-князівською добою. Головне джерело, яким користу
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вався автор, Грабянка, але автор передає фактичний зміст 
Грабянкиного літопису у стислій формі. Автор чужий цер- 
ковно-слов'янськоі ріторики літопис'/ Грабянки, не нагадує 
його стіль і стіля Велична. Неуник автор „Кратного Описання 
Малороссии" і фактичних помилок.

Цей твір розглядають, як спробу дати, переробити літо
пис Грабянки в прагматичну історію Вкраіни.

Що до мови літопису, то дослідувач П. Житецький (Киевск, 
Старина, 1899 р. XII, ст. „Енеида Котляревского и древнейший 
список ее) говорить, що цей літопис належить до того типу літо
писів, де нема церковно-слав'янських слів, нема полонизмів, 
зате є багато чужоземних слів, що завилися в добу Петра Пер
шого. Риси української мови виявлено, переважно, в фонетиці.

Як свідчить історик Маркевич (История Малорос. V т.), 
гетьман Разумовський звернув увагу на цей літопис і зробив 
з нього копію, яка перейшла в Яготинську книгозбірню, де 
нею користувався Маркевич.-Потім разом з його рукопи
сами і цей рукопис перейшов до Румянцівського музею.

В 1777 р. в Петрограді (тодішньому Петербурзі) Рубан 
видав „Краткую летопись Малыя России“. Хоч він у перед
мові і говорить, що „записи сея краткія летописи с 1506— 
1734 ведены были генеральными писарями, бывшими при 
гетьманах", однак виданий ним літопис і є як раз „Кратким 
Описанием Малороссии" з стілистичними змінами кн. А. Безбо- 
родка. Так ще в XVIII віці був виданий цей пам'ятник вперше.

Один з переписувачів літопису Самовидця в XVIII в. 
додав до нього вступ з „Краткого Описання Малороссии", 
та продовження до 1734 р., і це спричинилося до багатьох 
непорозумінь, що виникли навкруг вивчення літопису Само
видця, бо при периіому виданні літописа Самовидця Бодянсь-
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ким місця,' взяті з „Кратного Описання Малороссии", не були 
відокремлені від літопису Самовидця.

„Краткое Описание Малороссии", як зазначає проф. 
Іконников, стало джерелом двох инших літописів.

„Лѣтописец или Описание краткое знатнѣйших дѣйств и 
случаев, что в котором году дѣялося в Украине Малороссий- 
ской обѣих сторон Днѣпра и кто именно когда гетьманом 
был козацким" (сборнйк летописей, изд. Врем. Комис. 1888 г., 
1-70 ст.) та „Кратного летоизобразительного знаменитых и 
памяти досіойных^действ и случаев описання, что в каком годе 
в Украине Малороссийской деялось найпаче, кто именно когда 
был козацким гетманом и о протчих приключениях от России, 
кратко" (вид. Білозерським в зб. „Южнорусские летописи‘%  

В 1788 р. C herer видав у Парижі „/\nnales de la 
P etite  Russie" перша частина котрих є перекладом „Крат
ного Описання Малороссии". А потім ми маємо відомості, 
що В. Я. Ломиковський, що склав відомий „Словарь малор. 
старины" в своєму парку Трудолюбі на Миргородщині’ пере
кладав працю Шерера знову на рідну мову, як він говорив, 
з французької.

І нарешті цей літопис дочекавсь видання Київською Комі
сією в 1878 р. Проф. Іконников („Опыт рус. историогр.", т. 2-ий, 
част. 2-га, 1600 ст. примітка") говорить, що можна вка
зати на кілько нових списків цього літопису в Петроградсь
кій Публичній книгозбірні, та инш. Один з них з понов
ленням слогу та з продовженням до 1751 р., це список кан
целяриста Гр. Покаса.

1 ось нині ми має мо змогу додати ще один Харківсь
кий список цього памятника. Як побачимо далі з передмови, 
дей список є списком з Покасівського.
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Переховується цей список, як сказано вище, в рукопис
ному відділі Харк. наук, книгозбірні, по опису значиться С 
IV 44, в цій книзі міститься на сторінках 1—90.

Написаний почерком XVIII в , розбірливо, на обох сто
ронах сторінки з полями.

Найперше, про що треба згадати, це передмова до чита
чів, якоі нема й не могло бути у виданні 1878 року, бо це 
передмова від переписувачів*): „К читателр. Сіи двѣ гисторій 
(бо в цій же книзі йде, крім „Крат. Опис. Малор.“ далі 
ще й инший літопис, над яким я зараз *провадю дальшу 
роботу М.Т.) о козацком народѣ который за древный и по 
их состоянію за изрядно учрежденный и всегда храбрый 
и сылный народ, почитался отъ кудова оный произошол, и 
якого племены, и сколь древных лѣт у ісего народа учреж- 
денны главные их владѣтель! называемые гетманы и хто 
именно и из каких фамилѣй и в каких годах были и что и 
каковы их дѣйствия и дѣла военныя и с какими народами 
происходилы, и какою военною храбростію отъчество свое 
от противных их и от поляков чрез многіе года защищалы; 
и как россійскому государству благосклонно присоединились: 
вам любомудрый читатели для приятного препровожденія 
нашего времены предложенны с которих безстрастно и вни
мательно разсуждая, всѣ обстрятельства онаго народа и 
великость их малороссійской націи ясно увѣдать возможете, 
и надѣятися что желаніе по которому мы о других народѣх 
охотно знать хотим, вас к прочтенію сих гисторій учинит 
склонных ибо оные хотя от древных лѣт свое начало вос-

*) Тут же користуюся нагодою висловити подяку помішн. Завід. 
Харк. Наук. Книгозб. М. В. Рожкову за його допомогу під час моеі праці в 
рукописному відділі ціеі книгозбірні.
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приялы и писатели их, зочезрителкого вещей в них изобра- 
женных знанія были однак нынѣ без своду з иностранными 
яко то полскими и немѣцкими на россійскій диалект переве
денными и напечатанными такоже и самими россійскимы пе
чатними гисторіями и неоставленными дабы иногда в тѣх каких 
погрѣшностей не явилось и чтоб само любопитству нашему 
не учинило якого сумнителства уповаю же что в протч^ніи вам 
съкукты не учинят, а ежели толко до того ободрят себе не 
оставите в которих яко яко наипаче в пунктах разговорных и 
рѣшенных гетмана Зѣновія Богдана Хмедницкого и его послан- 
ников в первой "гисторіи обрѣтаючис а ежели что, не так как 
оные в самой вещы были сумнително и отъменно усмотрите; 
то в том не поторопитесь поневже в пункта чрез многіе руки 
перейшли а между тѣм и недоброжелательных к сему на 
роду может быть не миновалы, но слава сего народа и учреж
денія их во всем свѣтѣ и сосѣдственным иностранным народам 
совершенно изъвѣстны, и никогда потаитись могут. Буде же 
какое через переписки в них упущеніе илы погрѣшность 
сищется первое пополнить а другое ис - с править благопоч
тенно вас любо мудраго читателя прошу.

Сіи гисторіи двѣ первая с печатной в Кіевопечерской 
типографіи, вторая з рукописной разних авторов по своду с 
разными гисторіями печатными списаны канцеляристом вой 
сковым Григорієм Покасом 1751 года Генваря 20 дня".

На обороті цієї сторінкі: „А c них в точности, понеже сии 
гисторіи не толко достойны ну и нужны, а паче полезны знанію 
человѣку от рода в сих гисторіях свое первобьпіе и пребываніе 
имѣющему, для того списал не толко собственно для себе, но 
радивсѣххтоби непожелал сихгисторій ползоваться списалвой- 
сковый канцелярист Алексѣй Дзѣвович 1756годуноябра15дня“,
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Ця передмова малює нам перш всього ті кола,4 серед 
яких ширилися літописи, подібні до „Кр. Опис Малор.“, ма
лює ті мотиви, через які я іий-небудь військовий канцелярист 
у Глухові чи Ніжині чи де-инде переписував десятки сторі
нок оповідання про минуле того народу, від якого він має 
„первобытіе и пребываніе" Далі трохи ми спинимося уваж
ніше на* тому матеріялі, що подають ці дві передмови Покаса 
та Дівовича, раніше же треба подати відомості, що же за 
твір маємо ми, чим відріжняється наш список, як його мож
на охарактерізувати. І коли ми, після порівняння тексту на
шого списку з текстом видання 1878 року, побачимо основні 
прикмети нашого списку, тоді зрозуміємо краще, чому „Кр. 
Оп. Мал.“ знайшло собі широке коло читачів.

Перш всього наш список відріжняється в де якій мірі 
від видрукованого і мовою. Не тількі в фонетиці, але і в 
лексиці в нашому спискові видно риси української мови, хоч в 
цілому треба погодитися з поглядом П. Житецького на мо
ву літописа „Кр. Оп. Мал.“

Що в нашому спискові мова має більш ознак украінсь- 
коі мови ось приклади: помста в нашому спискові, отомще- 
ніе у друкованому виданні 1878 р.; учинилась—в нашому 
спискові, здѣлалось—у виданні 1878 р.; з жалем в нашому 
спискові, с сожалением—в виданні 1878 р.; заледво в нашому 
насилу—в вид. 1878 р.; веселя і багато инших. Треба пого
дитися з П. Жітецьким, що в літопісу „Кр. Оп Мал.“ є ба
гато чужоземних слів, що з'явилися в добу Петра Першого. 
Дійсно, і в нашому спискові, так як і у виданні 1878 р., ряс
но таких слів, як отком’ендѣрован, винтер-квартери, рейтеро- 
вать, баталия і т. д.

Переходимо до порівняння самого тексту нашого спис-



ку з текстом видання 1878 року, бо саме коли говориться в 
літературі про літопис „Кр.Оп.Мал.", то завжди розуміється спи
сок цього'літопису, виданий в 1878 році. Найперше заголовок, 
назва праці дуже й дуже відріжняється в цих двох списках:

Харківський список. 
Описаніе Малой Россіи о 
гетманѣх ея и о дѣйствіях 
их и под каким владѣніем 
народ малороссійскій бывал 
и в какое время^и при яких 
врлносіях и коим образом 
тѣ свои волности сохраняли 
и как Россійскому государ
ству доброволно присоеди
нились и потому на яком 

основаніи пребывают.

Вид. 1873 року. 
Краткое Описаніе, Малорос.

Как оная послѣ самодер
жавія великого князя Вла
димира была под польским 
владѣніем и как нескоро 
послѣ того по изгнании из 
оной ляхов гетманом Богда
ном Хмелницким приведена 
под высокодержавную руку 
блаженныя и вѣчнодостой
ныя памяти велик. государя 
царя и великаго князя Алек
сѣя Михайловича, Самодер
жца Всеросійскаго, какие 
потом были козацкіе гет
маны и дѣйства украинскіе 
наченіиеся з року Р. Хр. 1340.

Як бачимо навіть з заголовку, тенденціі авторів дуже ріж- 
ні. Автор нашого списку автономіст, він на першому місці 
ставить „дѣйства", гетьманів Малыя Россіи, він хоче подати ві- 
домости, які були вольности „народа малороссійского“ та як 
цей нарід добровільно приєднався до Російської держави. Зов
сім инший лейтмотив бренить у автора видрукованого спис
ку. Одне перелічення, побожне та богобоязливе тітулу царя
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Олексія малює нам і підкреслює, що автор вцдрукцваного 
списку, хоч і цікавився старовиною, хоч, може, й належав до 
козацькоі старшини, але по поглядам, це був „самоотвер
женный малороссіянин", що стояв на общеруському грунті.

Переходимо далі до тексту. Дрібних ріжночигань не бу
демо перелічувати, іх сила силенна. Зазначимо тут тільки 
найголовніші ріжночитання, а найбільше додатки, місця, яких 
нема в друкованому тексті та які є в нашому спискові.

На ст. 3-ій оборот в нашому спискові є додаток в по
рівнянні з друкованим:, „гетман славной сенаторской фами- 
лии грабя Самойло Зборовскій, который охраняя отчизну ко- 
зацкую против татар и турков на морѣ под Очаковом и на 
землѣ многіе военные дѣйства с ползою производил о чем 
гисторія пространно в польском ' гербарѣ Кромер на листу 
103 напечатанная свѣдчит", Під 1590 р. в нашому спискові 
додаток про гетьмана Черемиса та сина його Бугая „прес- 
лавнаго воина и своея отчизны защитника".

Наш список відріжняється від друкованого ще й тим, 
що подаются акуратно відомості про зміни в церковній ієрар
хії та про ріжні незвичайні з явища в природі (так ось під 
1613 р. звістка про сарану, 1619 р. про те, що „на Вознесе
ніе Господнє снег великий выпал, от которого во многих ме- 
стах овцы и люди повымерзли", 1680 р. звістка про комету 
з страшним хвостом).

В підрахунку полків і числа козаків в полках при Б.-Хмель- 
ницькому в нашому спискові вичислено всього козаків 57889, 
у друкованому тексті 37549. Оповідання в нашому спискові 
про смерть Хмельницького написано яскраво, живою мовою, 
є подробиці про те, як коли Богдан Хмельницький перед 
смертю своєю дякував за гетьманство старшині і черні, то
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старшина і .чернь „с необичним воздиханіем и сожалѣніем 
криком ревностно плакали и тѣм самим еще Хмельницького 
в крайнее привели ослабленіе" (ст. 22). Коли йде мова про 
1663 р. обрання Брюховецького І. гетьманом, то про раду, 
що обрала його гетьманом, говориться:

Харківський список 
запор, козаки сами собою 
без у к р а и н ц о з  Брухо- 
вецкого избрали и гетманом 

украинским.

Видрукозаний текст 
послѣди запор, козаки в ра
де своей самовольной Бру- 
ховецкого огласили гетма

ном.
, Характерна і незвичайна назва для мешканців Лівобе

режно та Правобережжа в протилежність запоріжцям „ук
раинцы" (незвичайна для XVIII віку.)

Під 1671 р. в нашому тексті подається звістка (в дру
кованому тексті іі нема) „Стефан Разин Московский тиран 
жив разсѣчен и там на снѣдь повержен"—неприхильне від
ношення старшини козацького до бунтівника революціонера 
Разіна, що погрожував московському боярству та дворян
ству. Пан український співчував російському дворянинові— 
класова солідарність.

Про бійки за Чигирин докладніше йде мова в друко
ваному тексті.

Улюбленою постатю для автора є Семен Палій. Під 
1690 р. подається оповідання докладне, як Палій на плечах 
яничарів вскочив у Очаків (цієі звістки в друкованому тек
сті, яким досі користувалися дослідники, нема), на ст. 50 по
дається також нова звістка про гетьмана Якова Чалого, що 
на морі розбивав турків.

Підходить час подій великих на Вкраіні. Початок XVIII 
ст. Мова оживляється, що далі, то видко самовидця абосу-
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часника подій. Мазепина зрада, на думку автора нашЬго те
ксту, багато лиха наробила Украіні. І одним з найхарактер
ніших місць нашого списку є оповідання про зруйновання 
Батурина Меньшиковим.

Ось що про це говориться в „Кр. Оп. Малор.“ у дру
кованому тексті (вид. 1878 р.)—-„добули Батурина, с парти- 
зантами Мазепиними затворившагося и оній зруйновали“ — 
коротка, побіжна звістка.

Що ж говорить наш список про цю ж подію? Ось що: 
„по измѣнѣ Мазепиной в том же году князь Менщиков з 
великороссійским войском город Батурин, в котором были 
измѣнники Мазепы партизан™ сердюцкій полковник Чечель 
да генеральной артилерій асаул Дзидрик з сердюками за
перлись и в том же город и жителей тамошних оніе измѣн
ники согнали, з женами и дѣтьми и х д о с т а л  и в оной на- 
чалников измѣнничих под караул п о б р а л ,  которіе всѣ 
казнени жестокою смертю а народ увесь даже до сущих 
в ы к о л о л  и в ы р у б и л  с коих кровь дорогами и улицами 
в Сейм рѣку лилась будто как обыкновенно, на кола мли- 
новые вода идет при том же и церквей божественних не 
пощажено, виждь ужасное христіян погубленіе за єдину 
злобу и беззаконіе измѣнника, беззаконіе бо и престоли 
силних превращаете Патетична картина, змальована так, 
що не треба засовувати на чиєму боці сімпатія автора на
ведених вище рядків. Кінец цілком в дусі літописів XI—XII в.в

Далі докладно росповідається про Пруїський похід. 
Автор нашого списка при цьому зазначає, що „Украйна то- 
гобочная в противность весма отмѣнно волностям малорос- 
сийским" віддана полякам.

Далі йде мова (1712 р.) про утиски населенню від по
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стояльців великоросіян, (1719 р.) про сварку з за Почепу, про 
те, що Меньшиків, що захоплював собі землі і людей у во
лодіння, одержав „словесный от государя реприманд", а май
ор, що піддобрювався до Меньшикова, та заіхав межу бак- 
ланськоі та мглинськоі сотень „кнутом бит-и чина лишен"— 
це все звістки, яких нема в друкованому тексті.

1722 р. „колегія для тайних интересних дѣл" призначе
на, Скоропадський помер „болен. з печали учрежденной в 
Малой Россіи коллегіи"—так росповідає наш список про 
Петровські реформи.

Далі йде відома Полуботківська історія арешт старши
ни. Чи є тут яка ріжниця восвітленні нашого та надрукованого 
списка? Є і велика. .

В Харьківському недрукованому списку*) говориться, 
що Полуботок з старшиною поїхали до Петербургу п р о х а т и  
„милостиво повелеть" дати полегкости, у видрукованому 
спискові йде мова про „дерзновенные запроси" козацькоі 
старшини. Один пам'ятник „Кр. Оп. Малор.", але як ріж- 
няться окремі списки цього пам'ятника, список, назвемо наш, 
української редакції, і список, назвемо, видрукований, вели
коросійської редакції,
1 Йде мова про смерть Полуботка та инших старшин вПетер- 
бурзі. Побіжно одним словом „померли" згадує про це автор 
списку видрукованого, і побожно з любовью говорить автор 
нашого списку, що Полуботок „искател общей ползи малоросий- 
ской“ та инша старшина „бедную жизнь свою отдали смерти".

Під 1728 р. подаються, „решительные пункты" Данила 
Апостола.

*) Мушу сказати, що хтось вже раніше мене читав наш список, бо 
на полях е помітки оливцем, підкреслення.
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Йде далі мова про зміни на російському престолі в пер
шій половині XVIII в. Як же ставляться до цих змін4 автори 
цих списків: Харьківського недрукованого та видрукованого 
списку. Ось зразок. Йде мова про вступ на російський пре
стол Ганни Івановни:

Харьк. список ст. 53. *
Потом в том же году . . . .  
дочь великого императора 
Петра Первого Елисавета по 
духовной матушки ея импе
ратрицы Екатерины Длек- 
сѣевны скипетродержавство 
российского отческого пре
стола принадлежало остави
ти, и оную духовную утаив
ши возведено на российский 
престол удовствующую гер
цогиню курляндскую, дочь 
государя царя Ивана Длек- 

сеевича, Дину Ивановну.

Як бачимо, ріжниця в освітленні подій є. Двтор нашого 
списку просто переказує ті чутки, що, очевидячки, ширилися 
на Вкраіні в звязку з ріжними. несподіваними змінами на 
російскому престолі, співчуття нашого автора на боці Єли
завети. Двтор же списка видрукованного тільки зазначає, 
що „божим соизволеніем" „Днна Івановна вступить соизво
лила наследственно на російський" престол.

Далі в нашому тексті є додаток про те, що Варлаама 
Ванатовича, архиєпископа київського, „взято в Москву", по

Текст вид 1878 р. ст. 314. 
Божіим своим милосердіем 
и всеправлящим его смот- 
рением состоялося на том, 
что ея величество госуда
рыня царевна и великая 
кн. Днна Ивановна, герцо
гиня курляндская вдовству
ющая, на престол монархии 
российской наследственно 

вступить соизволила. ‘
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карано його за те, що він „желал и совѣтовал Малороссіи 
от Россіи отступить и тем зделать мятеж" чи за те, що ого
лосив про духовну на користь Єлизавети.

Коли роспочинається оповідання про походи російського 
війська в Польщу, про війну зЛещинським, то автор нашого 
списку докладно малює цей похід 1734 р. у Польщу і коза
ків і російського війська. Одіозною фігурою для нашего 
автора є Мініх. Росповідає нам автор, що й Лещинський 
утік з Гданська завдяки „злохитренному фельдмаршала Ми-, 
ниха наставленію": він утік водою, „вывезен водою мимо 
караулы россійскіе в лодке от рыболова одного", якому 
Мініх дав квиток з дозволом вільно іздити з міста та в місто.

На ст. 55 йде мова в обох текстах про смерть Данила 
Апостола, але в нашому тексті є такий додаток: „сей гетман 
в мужестве и изрядном разсужденіи хотя и доволен был, 
но действительного по волѣ и власти своей управленія не 
имѣл, и по главной своей в Малой Россіи командѣ примѣру 
прежде бывших гетманов волность ненарушимую свою имѣ- 
ющих, что кому от себе и надал, по умертвіи все то унич
тожено и премѣнено". Ось якої гадки були сучасники про 
Данила Апостола, і характерно, що український пан найго
ловнішу увагу звертає на надання, що це за гетман, коли 
його надання після смерти скасовано?

Далі після того, як обривається текст видання 1878 р., 
в нашому тексті йде продовження. Автор списку-людина, що 
близько стояла до тодішньої влади на Вкраіні, занотовує 
докладно всі зміни в правлінні, який та після якого був приз
начений новий правитель, характеризує іх, подає також док
ладно відомості про тодішні походи та війну з турками, захоп
лення окремих міст Очакова, Хотипа, перелічу докладно трофеі,
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захоплені у турок. Не забував автор про події внутрішні, 
про дрібні події Згадує й про землетрус в Киіві 1738 р., і 
про те що „сего году самозванец Йван Лисѣцкий Кіевскаго 
полку в селѣ Ярославцѣ казнен жив на кол посажен и с ним 
товарищей его 4 человѣка, в том числѣ поп Ярославскій 
казнен там же“.

Згодує, що в 1739 році помер Грабянка полковник 
київський. Як сучаецкк згадує, наприклад, що цього року 
березня 4 дня „в^городе Глуховѣ публикація учинена о мирѣ 
с турками".

Перелічуючи зміни на урядах України, знову згадує 
автор про Мініха і присвячує йому такі рядки, що малюють 
нам живо і яскраво і відношення російсько-німецьких урядо
вих осіб до місцевої влади і реакцію на це відношення. Що 
ж пише сучасник про Мініха під 1740 роком:

„Упомянутый выше сего фелдмаршал Миних по злоб
ной ненависти своей к, малороссійскому народу нисчислимые 
з вымыслов своих малороссіянам чинил обиди и крайніе 
разоренія, ибо он к россійскому государству недоброжела
телей, усмотри малороссійскій народ к тому своему государ* 
ству в вѣрности постоянен, извѣдав с прежних их воєнних 
происхождениях м.ужественних дѣл россійскому государству 
быть их яко стѣну и от сумѣжних государств ограду тверду, 
как толко з единомышленники . .своими возмогл выдумать 
яких озлобленній всѣ тѣ исполнил над малороссіянами и 
нетерпеливо того желал, чтоб тот народ (богом на опредѣ
ленной им землѣ населенной), вовся искоренить или крайне 
в волностях их умалить и разорить: он малороссіян в ком
паніи военной Очаковской над переправою рѣки Бога пуб
лично в войску називал государству непотребними и мышами
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в гумнах пакостними як в той компаній так и во всѣх воєн
них походах,^от козаков которіи при арміи россійской под 
его командою были конѣ и воли под свои, и других гене- 
ралов и офицеров фурмани отъбирали а самих козаков до 
своих фурманов, в погонщики и кухарам своим за слуг, чтоб 
про них козаки прибирали, и банили, и собак их кормили, 
брал, за которим неподобним с под команд козаков разбо- 
ром полководци и сотники козацкіе принуждени многажди 
знамена свои з ратинщ зняв голіе древца . на возах своих 
везти и остивленніе без коней и волов козачіе возки на 
своих плечах подіймать якой тяжести ниже и саміе плѣнники у 
бусурман никогда не терплят, однак то свое горе с воз- 
диханіи единому богу подносили и как взмогли терпѣли, 
внутр, Мал. Россіи не только то что к арміи потребно было, 
но что только офицерам пожелалось, все то забирали и 
гвалтовно грабили, а при том грабительствѣ людей мало- 
россійских которіе за свою бедную обиду приговаривали и 
обстоивали мучили и полу смерти убивали многих и погон- 
щиков к генералному магазейну в поход възятих болѣе 20000 
человѣк умертвилось в едной толко компаніи Очаковской, 
далі росповідає-^ься, як Мініх з манастирів брав коляски, 
палуби та вози, взяв був цугових коней „испод карети" 
Рафаіла Заборовського і як він за це „озлобленіе" і за те, 
що повстав на Єлизавету, дочку Петра Першого, „мзду 
воспріял“.

Далі автор нашого списку з любов'ю росповідає про 
Єлизавету, яку „всемогущество Божіе особливо многими доб- 
родѣтелеми обогатило" Йде мова про встановлення комісії 
економії (автор ставиться до неі неприхильно), про зміни на 
урядах на Вкраіні.
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І далі про коронацію Єлизавети, про подорож до Киіва 
іі, про прохання „о пожалованії" гетьмана, про милостиві 
накази Єлизавети 1749, про надсилку депутатів до Москви, 
про прибуття на Вкраіну Гендрикова для обрання гетьмана.

Докладно описується елекція гетьмана, коли „особливым 
против прежних порядков" обірали гетьмана. І характерно 
зазначити, що в тому місьці нашого рукопису, де йде мова, 
що Гендріков оголосив, об избраніи гетьмана вольными голо
сами^ на полях є. приписка почерком кінця ХѴ1ІІ в, “Неправда, 
ибо хотя наказано волними голосами, но сказано им пове
лено избрать Разумовского" (голос пізнішого читача).

На ст. 79 автор, щоб змалювати вагу обрання гетмана, 
наводить „мненія" „которіе на французском язикѣ напеча- 
тани и в СПетербурге сообщени а в СанкПетербурге на рос- 
сійским язик переведений напечатанье ж в народ об‘явлены“. 
Тут теж іде мова про елекцію гетмана, про великость и до
стоїнство його а також познаніе о оной (Украйну) земле.

Йде мова про грамоти цариці до Разумовського як то 
про збудування міста Батурина, про передачу клейнодів, про 
прибуття до Глухова гетьмана і закінчується літопис описом 
(1751 р.) прийому кошового гетьманом. ДалГ стоіть 1754 р. 
другий почерк „генваря 14 го дня в гор. Кіевѣ был страшный 
гром. Того ж году сентября 14 в Нежинѣ пожежа. Сія исто
рія сим кончилась 1790 года перепискою (так що наш спи
сок, можливо, є ще список за списку Дзівовіча). Як бачимо, з 
досіть побіжного порівняння нашого тексту та тексту видруко- 
ваного, ми маємо в нашому спискові українську редакцію 
„Краткого Описанія Малороссіи44 з продовженням до 1751 
року. Маємо характерну передмову переписувачів цього 
пам'ятника.
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Автор цього пам'ятника невідомий нам. Хто був він, не 
знаємо ми. Але імена двох переписувачів цього пам'ятника 
нам відомі. Григорій Покас 1767 р. війсковий товариш, жін
ка його—дочка Леонтія Яковлевича Галецького, бунчукового 
товариша, забйтого 1741 р. розбійниками під час подорожі 
до Петербургу за грамотою на має так. Його ж дочка Па
раска вийшла заміж за Івана Яковлевича Довгалевського 
(Милорадович Родосл. кн. т. II ст. 304).

- Олекса Дзівович війсковий канцеляріей як він підписав
ся, 1783 р. вже обшитований полковий суддя, жінка його 
дочка Петра Васильовича Коробки війскового товариша (ст. 
450, т. II „Малор. родословник" Модзалевского). Як бачимо 
переписувачі належали до середніх кол старшинських: кар'
єру починали військовими канцелярістами, кінчали іі на по
садах, як от полковий суддя, не дуже великих. Це середні 
кола старшинські, не аристократія, але поріднені, якось Дзі
вович, з арістократією, з верхами, бо Коробки—це був дуже 
багатий рід!

Цей факт поширення пам'ятників, подібних до „Кр. Оп. 
Мал." не тільки серед верхів, але й серед середніх стар
шинських кол, треба підкреслити. Не лише сварки за землю, 
не лише стягання грунтів та здирства характерізували ці коли. 
Були в них і духовні інтереси, була, як бачимо, своеи, рідна 
інтелігенція, освічена по канцеляріях полкових та генераль
них, інтелігенція, що цікавилася мігєнулим свого краю, це попе
редники „патріотів" пізніших часів Катерининських, хоч де 
які з них дожили ідо тих часів. І тут ми спинимося—ще на 
одному питанні: в другій половині XVIII в., як гадає проф. 
Петров (Труды Киевск. Дух. Акад. 1911,1) складено відомий 
після його розвідок „Разговор Великороссіи с Мало-
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россіей, діалог між цими двома країнами, де проводиться 
думка про приєднання України до Великороссѣ, як рівної до 
рівноі, про іі послуги та про право на вольности. Цей „Раз- 
говор Велик. с Малор.“, як зазначив проф. Петров при ви
данні цього пам'ятника (Киевская Старина, 1882, февраль) 
написано на підставі „Кр. Оп. Малор.“, фактичний матеріял 
взято з „Кр Оп. Малор.“, але зазначає проф. Петров, де
чого, що є в „Разговоре", нема в „Кр, Оп. Мал.“, як от згадка 
про кошового Чалбго, про те, що Палій на плечах яничарів 
вскочив у Очаків, про надсилку козаків за часів Ганни Іва- 
новни до Прусіі для муштри то-що. Але всі ці відомості, 
яких, дійсно нема в друкованому спискові 1878, є саме в на
шому тексті і про Палія є ця подробиця, і про Чало о є згад
ка. І не буде неправдоподібною гіпотезою, коли скажемо, 
щв „Разговор Великор. с Малор.“ написано на підставі саме 
списку Дзівовича.

Ось порівняємо паралельно два місця про надсилку 
козаків до Прусіі на муштру.
Харківський список Дзіво- Разговор Велик. с Малор.

вича.
1735 году в бытность же 
войск россійских в Полщи 
по указу гдреву выбрано с 
козаков малороссійских 100 
человек и отослано оних до 
короля пруского для изобу- 
чения их немецкой военной 
регули дабы с той причины 
лучше можно было козац- 
кую извѣдать вѣжливость

Скажу тебе, что было в три- 
цать пятом годѣ, 

Анны імператрицы послѣ- 
довал указ, 

Выбрать из козаков сто для 
пробы один раз, 

И отослать оних до прус
кого короля, 

Чтоб обучить военной регули 
немецкой,
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Дабы из того лучше было 
можно усмотреть, 

Каких козацкая храбрость 
есть в себѣ примѣт, 

Кои за один год так остро 
обучены,

Что когда в* Санкт-Петер- 
бурх були приведены, 

И пред самим Государыни 
оной лицем, 

Регулу воинскую оказали во
всем:

То государыня при многих 
там господах, 

Дивуясь, изволила открится 
в сих словах, 

Доволна б я была,
Когда б гвардія моя так 

явится могла, 
И так оним козаком награж

деніе дав, 
К Глухову означенны при 

указѣ послав, 
Бросили козаков учить ре

гули с пор тѣх, 
Разсуждая, что природ на 

храбрость всѣх.
Як бачимо, „Разговор Великор с Мэлор.“, є лише вір

шованим перекладом в цьому місці відповідного місця „Кр, 
Оп. Малор." нашого Харківського списка, Автор „Разговора

которіё козаки за един год 
нѣмецкой регули так остро 
выучились, что за приводом 
их в Питербурх когда пред 
самим лицем гдринѣ и в 
присутствіи многих мини- 
стров регулу оную инозем- 
ним муштром оказали, то 
государиня велико удивив- 
шис сказать изволила до- 
волно б де я была ежели б 
гвардия моя в такий регулѣ 
показатис могла, министрам 
ея то очень непріятно пока
залось и так оним козакам 
давши денежное жалованіе 
прислано в Мал. Рос. в Глу- 
хов, потом они опредѣлены
в полк ............и по такой
казачей храбрости болѣе 
казаков военной регулы обу
чать оставлено.
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Велик. с Малорос.“ відомий, а саме (див. Киевск. Стар., 
июль 1882, замітка проф. Петрова) в списку Лазаревського на 
першому листі є „ с о ч и н и л в  честь, славу и защищеніе всей 
Малороссіи генеральной войсковой канцеляріи пере . 
Семен Дѣвович 1762 г. В Глуховѣ".

Переписувач нашого*списку теж Дівович, (Дзівович, поло
нізована форма) переписував „Кр. Оп. Мал." за вироків до 
того, як в Глухові один з урядовців канцелярії Семен Дівович 
написав цей „Разговсгр Велик. с Малор." Таким чином, коли 
поставити в звязок надзвичайну близкість тексту нашого 
списку „Кр. Оп. Мал." „Разгов. Велик. с Малор.", взявши за 
увагу те, що переписувач нашого списку і людина, яка, 
„сочинила в честь славу и защищеніе всей Малороссіи" 
„Разговор Великор. с Малор." носять одне і теж прізвище, 
коли бачимо, що автор „Разговора" безумовно, користувався 
саме нашим списком „Кр. Оп. Мал.", можна сказати, що по
дібно пізнішій родині „патріотов" Політик, що ім пощастило 
вийти з гтітьми забуття, ми маємо таку же родину Діво- 
вичів, що своїми науково літературними працями боронили 
„всю Малую Россію".

Наш Харківський список, як здається нам,, заслуговує 
пильноі уваги та поправного^видапьм**)»

*4 Цей реферат було зачитано в засіданні нау^-дослідя. катедри 
історії Вкраіни. За вказівки та за поради під час складання цього реферату
складаю подяку акад. Д. І. Баталіеві.
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