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ЗАПИСКИ О МАЛОЙ РОССІИ» О. ШАФОНСЬКОГО

Рукописний відділ книгозбірні харківського університету
(теперішня центральна наукова книгозбірня) останніми часами порівнюючи
мало цікавив дослідників. Тільки хто-не-хто з дослідників
користувався з цього рукописного відділу для своїх праць, як от Д. П. Міл-
лерх). Та й те треба сказати, що ширшому знайомству із цими
рукописами пережкоджала відсутність хоч-би якого друкованого опису.
Ще й тепер стверджувати можна, що для ширшого загалу
робітників, що студіюють історію України, рукописний відділ харк. центр,
наук, книгозбірні невідомий цілком. Відомостів про нього е дуже
мало та й ті, що е, иноді можуть скоріше розчарувати, аніж
привабити до роботи.

Так, ще 1846 року тодішній ректор харк. університету П. П. Арте-
мовський - Гулак надіслав секретареві моск. Общества Истории и
Древностей Российеких* О. М. Бодянеькому 12 рукописів книг з
історії України (з них 7 то була власність Гулака-Артемовського, а п ять
належало бібліотеці харківського університету1 2). Водянський
розглянув ці рукописи, але не надавав їм ваги. Так само і проф. Іконніков
в своєму розділі, присвяченому бібліотеці харк. університету,
говорить про рукописний відділ цієї книгозбірні тав: там имеется*20і №.
но особенно замечательного ничего нет или б. ч. отпечатано»3).

Проте треба зауважити, що не можна сказати про рукописний
відділ харк. книгозбірні того, що свого часу сказав М. Максимович
про один із літописів, що, мовляв, тут історикові України, або, як
він казав, що тут Малороссии поживиться нечем»4). І висновок
Бодянського, і висновок Іконнікова треба трохи обмежити.

У цьому своєму нарисі я хочу опинитися тільки на одній
рукописній книзі, що переховується в тому рукописному відділі,
щоб переконати, коли мені пощастить цього досягти, що негативну
оцінку, зроблену Бодянським, треба відкинути. Треба тільки
зауважити, знову-ж таки . словами Максимовича, сказаними з иншого
приводу, що у Бодянеького в руках було таке багатство малорос-
сийского летопиеания*, що рукописи, надіслані з Харкова, дійсно
могли йому здаватися неважливими, вони були немов як степова
могилка перед горами Київськими*. Та думка така, що й степової
могилки проминати не гаразд, що час вже виявити та принаймні
хоч реестра скласти пам яткам ХУІП віку.

1) Див. Д. П. Миллер, Очерки и в ист. и юрид. быта стар. Малороссии. Превра-
щение ков. старив в двор. . Киевская Старина, 1897 р., 1, 2, 3, 4.

2) Чтения в Общ. Иот. н Др. Рос., № 6, 1847. Протокол заеед. О-ва 1846 года,
дек. 28 дня .

®) Иконников. Опыт Рос. иеториографии, т. 1-й, кн. 2-га, стор. 936.
*) М. Максимович. Собр. Сочин., т. І, стор. 240. Київ, 1876 р.
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У рукописному відділі харк. наук, центр, книгозбірні
переховується така рукописна книга (С VI112): Записки о Малороссіи,
сочиненныя дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ Аѳанасьемъ ПІафон-
скимъ, бывшимъ генеральнымъ судьею въ Черниговѣ 1804 года".

Книга ця написана уся на синьому папері, водяні знаки першої
частини книжки 1806 року, кінця книги 1801 року.

Першим іде в цій книзі географическое и историческое описа-
ние о Малой России вообще". Як відомо, це описание" становить
першу частину відомої видрукованої 1851 року праці О. ПІафон-
ського Черниговского Наместничества топографическое описание
с кратким географичееким и историческим описанием Малыя
России, из частей коей наместничество составлено"1).

Чи відріжняється наш список від друкованого? Який з них поправ-
ніший, кращий чи цей, що заховався у рукопису, чи той, який
було видруковано Оудіенком?

Перевіривши або, вірніше, звіривши ці обидва списки, треба
визнати, що список (будемо його називати далі скрізь Харківський по
місцю, де він тепер переховується), що його оце ми розглядаємо, має
чимало помилок; помилки ці всі одного характеру: описки
переписувача, що володів дуже добрим писарським" начерком, проте не
завжди уважно стежив за текстом. Надто багато цих описок у
числах, при чому буває так, що окремі числа по окремих таблицях
нашого списку не відповідають числам друкованого тексту, а сума
відповідає; буває й так, що сума менша значно проти дійсної, тоб-то,
скажемо ось козаків виборних у сотні Мглинській 515, козаків під-
помощникіе 2984, дворян та посполитих 15573 (це однаково в обох
списках), проте в нашому спискові загальна сума усіх мешканців
15072, проти ДІЙСНИХ 19072.

6, правда, такі помилки і у видру кованому тексті (не знати, чи
не друкарські часом), як от на ст. 40, де підраховано прибутки, що
були до 1783 року на Україні: окладних прибутків було 240,293 карб.
981/2 коп., неокладних було: митних замість індукти та евекти
48147 карб. 85 коп. та ріжнихинших зборів біля 5000, тоб-то усього
293,441 карб. 83х/з коп., а в друкованому тексті стоїть 393.441 карб.
Проте, там таких описок менше, аніж у Харківському спискові.

Змін і додатків у Харк. спискові нема.
Характерно, що в Харк. спискові, де Шафонський дає приклади

німецькою мовою, залишено порожнє місце для німецьких
слів очевидячки, переписувач не вмів писати якою иніпою мовою, опріч
російською, отож і не писав німецьких слів, їх очевидячки мав
повписувати той, для кого переписувалося цей твір.

Закінчується він так, як і перша частина Топогр. Описання
Черниг. Намести." видрукуваного, тільки що нема останньої фрази
в сем новом образе следует теперь по предписанному начертанию

!) Про цю роботу та про самого О. Шафонського головніші праці такі:
М. Н. Бере ж ко в. А. Ф. Шафонский. Сборник истор.-филол. общества при

инстит. кн. Безбородка, том VII, ст. 1 120.
Н. Стороженко. Иотория составл. топогр. опис. Черн. намести.Шаф. Киевск.

Унив. Изв. . 1886.
Н. Стороженко. Письмо А. Ф. ПІафонского к генерал-аншефу П. Д.

Еропкину (Киевск. Стар. 1891, июль).
А. М. Лазаревский. Четыре письма А. ПІафонского к А. С. Сулиме. Чт е-

ния в Ист. общ. Нестора Летопис.*, книга 14, вип. 2.
Передмова О. М. Лазаревського до видання Топогр. Опис. Пащенка у Записках

Черниг. Губ. Стат. Комит. , 1868 рік.
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подробное топограф, описаниѳ одной части Малой России, то-есть
Черниг. Намести., которое без знання в бывшем его старом виде,
было бы недостаточно и неясно", що звязуе першу частину з другого.

Далі в Харк. спискові йде Имянная перепись малороссійскихъ
гетьмановъ, когда, кто и съ которой стороны Днѣпра былъ, и съ
краткимъ описаніемъ ихъ дѣлъ".

Ця Имян. перепись", складена Шафонеьким, відома теж в
українській історіографії. В Южноруе. летопие.", виданих Н. Білозерським
(т. І, Київ, 1856 р., ст. 125) цю Имян. перепись" було надруковано.
І видавець у своїй примітці до неї зазначає: Имян. перепись малор.
гетьм." взята мною из еовременного автору списка еочинения А. Ша-
фонского: Черн. намести, топогр. описание" 1786 года,
принадлежащее Н. Д. Белозерскому. Она была помещена в самом конце первой
части этой рукописи, и в оглавлении показана первый приложением.
Эта Перепись", без сомнения, составлена самим автором упомянут.
еочинения, имевшим значит. собрание етаринных памятников".

М. Максимович свого часу розглянув цю Им. переп." і підкреслив,
що в ній в сила помилок та хиб1).

Харківський список ріжниться від видрукуваного знову таки
дрібними ріжночитаннями, приміром, у друкованому тексті сказано про
надання козакам землі для разселения", а в Харк. спискові для роз-
деленія козацького".

в просто чудні помилки: приміром, другого гетьмана по порядку
Предслава Лянцкоронеького названо Переяелавлянином Корейським.
Додаток е лише один про гетьмана Розумовеького: додано, що Розу-
мовеький умер в своем местечке Батурине 1803 года генваря 9 дня
и там в построенной им каменной церкве воскресения Христова
погребен".

Далі з сторінки 135 починається новий твір Краткая История
Малой России". Кому належить він, хто є його автором, сказати важко.
Перша думка може бути така, що автором цієї Кр. Ист." є той таки
Шафонеький, що ця Краткая история Мал. России" є ніби
коротким викладом 1-ої частини Топогр. опис. Черниг. намести.", частини
історичної. Так (звор. етор< 146), згадуючи про нахил українського
народу до науки, автор Кратк. ист. Малой России" пише: нажалъ,
что училища сіи духовныя даже до сего времени не имѣли никакихъ
важныхъ знаній могущихъ отличить дарованія сего народа. Ибо
обучались только словеснымъ наукамъ и богословіи въ чемъ многіе
оказали въ разные времена успѣхи... обучались также древнимъ языкамъ
и нѣкоторымъ изъ новыхъ европейскихъ (ст. 147). А изъ
философскихъ предметовъ можно сказать логикѣ да метафизикѣ и то
Аристотелевой, да также нравоучительной философіи. Что же касается до
другихъ знаній физическихъ и географическихъ даже до нинѣшнихъ
временъ не были введены". Цей уривок цілком, трохи що не слово
в слово переказує відповідний § 16 першої частини Топогр. Опис,
Черниг. Намѣстн.".

Далі за Шафонського промовляє й те, що автор увесь час
підкреслює велику користь учрежденія единообразія въ Россійской
Имперіи*, тоб-то автор, як і Шафонеький, обстоює потребу й доводить
користь скасування окремих форм керування Україною. Реформи
Катерини II, добивання репітків автономного устрою вихваляє
автор Кр. Ист. Малор.", як і Шафонеький. Він, як і Шафонеький,

і)і) М. Максимович. Go6p. сочинений. т. І, Київ, 1876 р. ст. 241.
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не належить до патріотовъ сего края", як от Г. А. Політика,
приміром. Із сумом підкреслює автор, що ось, мовляв, поширенню освіти
на Україні, опріч инших причин, шкодить разность языка въ
разсужденіи великороееійского и что въ исправленіи его не было прилагаемо
до сего времени стараніе". Одноманітність у всьому, знищення якої-б
не було ріжниці між українською та загальноросійеькою дійсністю,
пієтет до Катерини II оді всі риси, оці всі погляди то-ж погляди
Шафонського. Проте в цій праці натрапляємо на дивні і для Шафон-
ського незрозумілі фактичні помилки: так, за нашою Кр. Иет. Малор."
після гетьмана Мазепи Петръ І для прекращенія своевольства мало-
россійского народа и желая учинить единообразіе въ своей имперіи
не назначивалъ послѣ Мазепы гетьмана, при которомъ случаѣ нѣкото-,
рые изъ знатныхъ малороссійскихъ вельможъ защищавшіе вольность
свою въ СПетербургѣ арестованы, а особливо главный отъ малой рос-
сіи депутатъ Полуботокъ и бывшій при немъ Карлика". Далі пише
автор нашої Кр. Ист. Мал. Рос.", що гетьманство було відновлено за
часів Петра II і що тоді на гетьмана було обрано Івана Ілліча
Скоропадського (явна плутанина), та що за часів Ганни Івановни
гетьманство знищено знову, а возобновлено уже при Елисаветѣ Петровнѣ,
когда избранъ гетьманомъ Данило Павловичъ Апостолъ" (хоч,
насправді, Данило Апостол в цей час давно вже в могилі лежав). Оці
помилки, що їх нема в Шафонського в Топогр. Опис. Черниг.
Намѣстн.", примушують обережно поставитися до думки, що Шафон-
ський написав оцю Кр. Ист. Мал. Рос.".

Написано було цю Кр. Ист. Малой Россіи" в часи Катерини II,
бо-ж її називають нинѣ царствующею". Написано, очевидячки, у
80 роках, бо-ж згадується про заведення 1783 року наміенпцтв на
Україні, тоб-то приблизно в той час, як складалося Топогр. Опис.
Черниг. Намѣстничества". Можна тільки висловити гадку, що може
Краткая Исторія Малой Россіи" була першою спробою А. Ша-

фонеького подати нарис історії України, спроби, що потім
розвинулася у вступну історичну частину Топогр. Описанія", де автор,
підготувавшися краще, позбувся багатьох помилок. Але це тільки
гадка, що її підперти доказами певними та цілком переконуючими
досить важко.

Поділена вся Кратк. Ист. Мал. Росеіи" на 12 розділів (поділено
на розділи, як знаємо, і першу частину Топогр. Опис."). Схема її
на ті часи звичайна: Володимир Святий удільні
князівства монгольська руїна  завоювання Київ а Литвою  далі реформи
Казимира IY  перші гетьмани Баторіянська реформа козацького
війська унія і як відповідь загострення боротьби утворення Січи
повстання Богдана Хмельницького, приєднання до Росії зрада
гетьманів по Хмельницькому Мазепина зрада славні часи Лизавети
останній гетьман скасування гетьманата. 12 розділ увесь торкається
внутренняго составленія сего края", тоб-то унутріпшього керування

країною, прибутків та витрат, вольностів запорозьких, розподілу на
полки, освіти. Автор уважав увесь час, що Малая Россія" то є тільки
частка Росії, увесь час червоною ниткою проходить його думка, що
реформи катерининеьких часів, скасування автономії України то є
крок вперед. Досить хоч-би одного прикладу: но в наши блажен-
нейшие времена все еии препоны разорвались учреждением едияо-
образия в Роесийской империи матерним благоволением великия
Екатерины", щоб побачити, як навколюшки стає автор перед
Катериною II. Та аналогій до цього і в Шафонського одшукати можна
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чимало. Проте нахил до .единообразія" не зовсім затьмарює голову
авторові цієї, очевидячки, однієї з найперших коротких історій
України. Мов підземний струмок, помітно невеличку течію місцевого
українського патріотизму під великим намулом загальноросійських
тенденцій. Автор етаранно відмічає, що Казимир IV на Україні
встановив из малороесийекого народа воєвод, каштелянов, старост, судей
и прочих соотавляющих магистрат. Дворянство малороссийское
даровая вольностью и с польскими чиновными людьми сравнил. Оию
вольность малороссиян подтверждали и преемники Казимира IV".
Автор цілком так, як автори козацьких літописів, вихваляє військові
героїчні вчинки козаків, їхню боротьбу проти Польщі, вона бо
(боротьба) веде до з єднання з Росією.

Вихваляє він і нахил Українців до науки, мовляв, з України
вийшло чимало знатних министров ея импер. велич...", гамало
добрих духовних писателей и довольно отличившихся нроновед-

ников". Згадує він і про те, що міста українські мали привілеї від
королів польських, а потім від царів та імператорів.

З кількох уступів видно, що автор цікавиться справою зрівняння
чинов малороссийских с великороесийекими" і він тієї думки, що

на Україні дворянство йде ще від старих литовсько-польських часів,
що часи вольности малор. народа®, тоб-то Хмельниччина, відкинули
багатьох з нащадків дворянських родів у лави духівництва, козацтва
та навіть селян, проте зараз, коли встановлено комісії о дворянствѣ",
чимало з отих, скривджених дворянських родів одержує древнюю
предковъ своихъ свободу дворянства®.

Що до справи селянської, то тут маємо, як і у всіх авторів
записок XVIII віку, без ріжниці національних поглядів, і в централі-
стів і в автономістів, єдиний фронт: всі вони за покріпачення. І
автор Кр. Ис. Мал. Рос." вітає заборону креетьянам самопроизвольно
переходить от одного владетеля к другому", бо цим, як він пише,
земледелие ободрено". Звичайна річ, що автор цієї історії розріж-

няе городове козацтво (хоч не називає його так) і запорожців і так
само, як Шафонеький, ставиться до Запоріжжя гостро негативно, а
до скасування Січи дуже прихильно.

В усякому разі, не вважаючи на численні помилки, часом дуже
великі, ця Кр. Ист. Малой Россіи" має чималу вагу в україн.
історіографії, це єсть одна із перших спроб подати синтетичну
історію України, це бо, як не як, коротка історія України, писана в
XVIII віці, що є попередником, або навіть сучасником славнозвісної
Истории Русов". Треба ще зазначити, що автор цього твору залюбки
вживає терміну Україна": Малороссія или Россійская Украина®
а також вживає і терміну український нарід".

Потреба в історії України відчувалася гостро в ХѴ11І віці в ті
переломні часи, коли відбувалися рішучі зміни в керуванні
Україною: і ті, хто обороняв старі форми життя або навіть ідеалом своїм
ставив шляхетську республіку польську, і ті, хто в усіх заходах
до централізації вбачав матернее благословенне", всі вони в час,
коли руйнувалися старі форми життя, намагалися усвідомити їхній
зміст, їхню генезу, отож намагалися знати історію України, що на її
території створено було Київське, Чернігівське та Новгород-Сівер-
ське намісництва.

З ст. 148 (зворот) починається коротеньке Краткое известие о
Малой России". Це теж коротка історія України у запитаннях та
відповідях на взірець Ответов на некоторые вопросы о Малой Рос-
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сии  Маркова*) та відповідав 1786 року И. Симоновського* 2 3).
Написано це Кр. Изв. о Малой Роесии", очевидячки, чернігівцем, бо про
Чернігів згадується кілька разів; от, наприклад, на одне із запитань:
какие потом поеледовали перемены здесь в разсуждении владете-

лей  відповідь така: страна спя, как и вся Россия, разделена была
между удельными князьями, из коих особливо известен Мстислав
Тмутараканский, который победивши великого киевского князя
Ярослава, взял свою столицу в Чернигов 1025 года, коим заложена здееь
и церковь св. Преображення, в которой он и погребен". Відповідь
ця яскраво вказує на замилування автора саме минулим Чернігова,
Схема і цього Кр. Изв. о Малой Роесии" традиційна: старі
слов янські часи Рюрик Аскольд і Дир Володимир Святий прийняття
христіянства удільні часи кінець володінню Российских князей"
монгольська руїна звоювання Гедиминове, литовсько-польський
період безпокойства" часів панування Польщі Богдан
Хмельницький щастливое пребывание сей страны под Российским скипетром".

Треба зауважити принагідно, що така точнісінько схема панувала
в підручниках по школах на Україні аж до 1917 року.

Такий зміст цього рукописного збірника, що переховується нині
в Харкові. Розглянувши його, перейдемо до иншого питання: чи було
відомо про цей збірник, чи, може, навіть хто ним користувався.
Проф. Бережков був тієї думки, що взагалі рукописів Топогр. Оп.
Черниг. Намести." було мало, бо, як він зазначає, не легко було бы
делать копии с большой книги; да при том автору захотелось бы
дополнять их, даже переделывать s).

Проте треба сказати, що потрібно взяти на увагу й те, що у
тодішнього пана, який цікавився минулим України, був легкий
спосіб брати копії з рукописів хоч-би і на сотні сторінок: переписував
їх не він сам, а який-небудь грамотій за плату, або-ж навіть писар
чи писарчук з кріпацької челяди, отже великий розмір рукопису
не міг стати на перешкоді поширенню.

Проф. Бережков в одній з приміток (ч. 21) згадує, що еще одна
рукопись записок о Малоросеии Шафонского доставлена в библио-
теку Харьк. университета", та зазначав: далее, О. М. Бодянский го-
ворил, что он где-то видел еписок труда Шафонского, с изображе-
нием малороссийеких типов в национальных костюмах: тот ли это
список, с которого сделано печатное издание книги, или же для пе-
чатания был доставлен еыном покойного, Гр. А. Шафояським, другой
список, не сумею сказать"4).

У руках О. Бодянського був саме той список, про який ми увесь
час говорили. Про це О. Бодянеький виразно говорить сам у своїй
замітці Историческое сведение об Александре Ивановиче Ригель-
мане 5). Згадуючи про малюнки, славнозвісні изображения малорос-
еиян разных сословий", О. Бодянеький говорить: изображения эти
помещены были, в малом виде, в первый раз при Ист. Малой Роесии
г. Бантышем-Каменеким, а в том виде, как они есть, встретил я еще
в одном списке Записок о Малоросеии, соч. действительн. стат. со-

*) Чтения в Общ. Ист. и Др. Рос. 1847 р., ч. І. <
2) Рукопис переховується нині в ЇІолт. Архіві.
3) И. Бережков. А. Ф. Іїїафонский и его труд: Черниг. намести, топогр. ошь

еание, ст. 16.
*) Ibidem, ст. 17.
S) Чтения в Общ. Ист. и Др. Рос., 1848, рік третій, ч. 6.
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ветником А. Шафонеким, бывшим Генеральный Судьею (в Чернигове),
и снятыя на стекле, с отметкой, где какого двету платье и под.
тому Тимофеем Калинским; то и другое принадлѳжит библиотеке
Харьк. Университета". Отже, у Бодянського в руках був, дійсно,
список, про зміет якого була мова вище, список Харківський (так
дозволимо його собі назвати) і тепер в цьому рукописному відділі
наук, книгозбірні харк. ун. переховується альбом малюнків Т. Ка-
линського г), про який згадує О. Бодянеький, до якого ще 1846 року
звертався син О. ПІафонського з пропозицією видати твір його
батька -). Одночасно виникає питання, чи не з харк. списку видруковано
було Черниг. намести, топогр. опис.", але, не згадуючи про ріжницю
у текстах друкованому та харк. списку, треба вказати тільки на те,
що у рукописному відділі київської книгозбірні (колишньої
університетської) серед документів колекції Судієнка переховується і
рукопис Топогр. Опис. Черниг. Намести." з поміткою цензора А. Фе-
дорова-Чеховського Кіевъ, 24 марта" і 15 мая 1880 г." *).  Отож з того
списку і видруковано Топогр. Опис. Черниг. Намест.  на кошти
М. Судієнка. Та й сам М. Бережков у своїй праці в примітці 22
каже: теперь, должно быть, рукопись, послужившая для издания,
хранится в еобрании г. Судиенка в Новгородсѳверске". Отже жодних
сумнівів не може бути, що видруковано Черниг. Намести. Топогр.
Опис." з списку, що нині переховується у Київі.

Що-ж до списку, що переховується нині в Харкові, то треба
зазначити, що він не лежав мертвим капіталом, принаймні в перші
десятиріччя XIX віку, цим бо рукописом Записками о Малороесии"
ПІафонського цікавилися тодішні дослідники з харківських
університетських діячів і не тільки цікавилися, але й брали з нього
щедрою рукою відомості для своїх праць.

Відомий професор харківського університету Г. Успенський4),
що написав Опыт повествования о древностях русских" 5) велику
на 762 сторінки працю, великої на ті часи наукової ваги додав до
цієї своєї праці прибавление о бивших прежде в Малороесии при-
сутственных местах и чинах". І про цей додаток ось що у примітці
(ст. 707) говорить сам автор: Статья сия заимствована по большей
части из рукописей относительно Малороесии, доставленных в би-
блиотеку здешнего университета директором уиилищ Черниговской
губернии г. статеким советником и кавалером М. В. Марковим ®),
найпаче ж из находящейся в помянутой библиотеке рукописи, под
названием: записки о Малороесии, еочин. действ. статск. советником
Аф. Шафонским". Та й,дійсно цей додаток до книги Г. Успенського
є не переробкою тексту, а майже простим переписуванням відповід-

* 2 * 4г) Про Т. Калинського я готую окремого нариса, бо Т. Калинеький зовсім
забута тепер постать був одним із видатних громадських діячів початку XIX в.,
мав. чудову збірку матеріалів до історії України, рукописів, його перу належить
кілька праць (записок), що мають не аби-якнй інтерес.

2) Чтения в Общ. Иет. и Др. Рос., 1847, М 5. Протокол заседан. общества.
®) Дивись опис рукописного від. київеьк. універеит. книгозбірні С. Маслова.
4) Про нього та його працю чимало відомоетів у Д. Баталія- Опытиетории Харь-

вовск. Университета, т. І П.
s) Я корисгався другим виданням 1818 року. Про цю книжку згадує М.

Бережков, кажучи, що Успенський обильно воспользовался" рукописом записок Шафон-
ського-

®) Про М. Маркова див. статтю М. Н. Бережкова: М. Е. Марков н его рукопис,
сборн. о Черниг. стар." (с дополи, к статье). Сборн. истор.-$ил. О-ва при инетитуте
кн. Безбородка, том IV. У цій-жс статті е чимало уваг і про ПІафонського.
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них місць з рукопису Шафонського, як от, наприклад, уступу про
мини" українські. Треба зазначити, шо не тільки для додатку

користується Г. Успенський рукописом Шафонського. Він і в першій
і в другий частині своєї праці кілька разів посилається на Шафон-
ського, беручи приклади з українського побуту.

Отже рукопис, який ми розглядаємо, з перших років, коли його
перевезено було до Харкова, притяг до себе увагу дослідників.

Через деякий час до цього рукопису знову звернувся ИНТТТИЙ
дослідник 1. Срезневський. Він, перелічуючи свої джерела у
передмові до Украинской летописи" (Харків,'1835) та Украинек. былей*
(Харків, 1838), згадує серед рукописних записок також Опиеание
Малой России Шафонского, Записки о Малой России его же .

Так, на стор. 50 51 Укр. былей" після розділу, присвяченого
Юрію Хмельниченкові, Срезневський пише: главнейщим иеточником
для этого сказання были для меня записки Шафонского... Известие
0 смерти Юрия взято из записок' Шафонского: оно подробнее других
и, кажется, правдоподобнее". Треба зауважити також, що в
Записках о Малороссии" нема трагічних подробиць смерти Юр.

Хмельницького, які розповідає Срезневський. Так само (ст. 63 Укр. былей®)
до розділу Бруховецкий и Морозенко®, як каже Срезневський,
важнейпіие дополнения взяты из Записок Шафонского". Так само і

про розділ Самойлович и Мазепа" Срезневський говорить (ст. 85):
Записки Шафонского главяий источник. Я еверял их с другими

летописями, но следовал ІПафонскому" )  Звичайно, Срезневський
свої матеріяли так переплавлював, так переробляв, що виділити
саме, що він узяв з рукопису Шафонського, нема змоги.

Принагідно треба сказати й те, що праця О. Шафонського мала
чималу популярність саме на початку XIX віку. Крім Г.
Успенського та І. Срезневського, з цією працею принаймні з її частками
мав змогу познайомитися і ширший загал.

Так, у місячникові Улей" (ч. 9, 1811 року, ст. 186 194) було
надруковано в розділі История" статтю О малороссийских чинах",
що, як зазначалося редакцією, є скороченням из рукоп. истории г.
Шафонского", так само в ч. 3-му за 1811 рік цього журналу до
статті Разделение Малороссии на полки" (з історії п. Берлінського)
зроблено примітку, в якій знову таки посилаються на рукоп. г.
Шафонского Малорос, история"; так само і в Ч. 1-му за І811 рік
згаданого журналу є відомості про рукописну малоросійську®
історію Шафонського, де, мовляв, є матеріяли про топографію, гео-
графшо, статистику и политическое прежнее и новейшее состояние-
сей страны". Отже, цікаво тут принагідно звернути увагу й на те,
що праця, писана в 80 роках ХУНТ віку, находить ґрунт для
поширення на початку XIX віку, а не в перші роки після написання
факт цікавий хоч-би тим, що і славнозвісна Ист. Русов", що, як
обстоює дехто з дослідників, писана ХУШ віку, значно
поширювалася тільки на початку XIX віку, тоб-то на початку XIX віку знайшла
значно більше відгуків, аніж в час свого написання, як це трапилося
1 з працею Шафонського.

В усякому разі треба зазначити, що працю 0. Шафонського
оцінували як слід ще на початку XIX віку робітники на полі україн¬

*) Вказівки про те, що Срезневський користувався працями Шафонського,
знайшов я у проф. О. С. Грушевського в статті Из Харьковеких лет Н. И. Костомарова*
Журнал Минист. Народного Проевещения , 1908 рік, апрель, 250 сторінка, примітка.
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ської історії, і можна тільки висловити глибокий жаль, що чимало
ще праць, подібних до праці 0. Шафонеького, отих ^писаний" ХѴ11І
та початку XIX віку, лежить ше й досі цілком мертвим капіталом.

Краткая исторія Малой Россіи

(аркуші 185 148).

Р 1. Часть Россійской Имперіи заключающая в себѣ Кіевское, Черниговское и
Новгородско-Сѣверское намѣстничества называется обыкновенно Малою Россіею.
Названіе сіе произошло вѣроятно съ тѣхъ еще временъ какъ великій князь Андрей
Юрьевичъ Боголюбскій перевелъ великое княжество изъ Кіева къ сѣвернымъ
странамъ Россіи, гдѣ и навсегда осталось.

2. Самыя древнія времена сей земли стольже неизвѣстны какъ и другихъ странъ
Россіи, о чемъ упоминается во всеобщей россійской исторіи. Послѣ княженія
великого князя Владиміра, край сей находится то раздѣленъ между разными
удѣльными князьями то былъ въ подданствѣ или великихъ россійскихъ или литовскихъ
князей. Ибо по разореніи сей страны отъ монгольского завоеванія Батыя вёликій
(зв. ст. 135) князь литовскій напавъ на Кіевскую страну и побѣдивъ Русскихъ
князей надъ рѣкою йрпеныо при соединилъ къ своей землѣ княженіе Кіевское
въ 1320 году. Онъ въ немъ учредилъ своего намѣстника Олшанского и находилась
сія страна въ подданствѣ литовскихъ князей до смерти князя Симеона Олевковича.

3. По смерти сего князя король польскій Казимиръ 1Y Киевское княженіе
перемѣнилъ на воеводство и всю Малую Россію раздѣлилъ на повѣты или уѣзды.
Онъ учредилъ въ ней изъ малороссійскаго народа воеводъ, каштеляновъ, старостъ,
судей и прочихъ составляющихъ магистратъ. Дворянство малороссійское даровалъ
вольностію и съ польскими чиновными людьми сравнилъ. Сію вольность малороссіянъ
подтверждали и преемники Казимира 1Y до Сигизмунда 1. Во время же Сигизмунда I
въ 1506 году избранъ былъ первый гетьманъ въ Малой Россіи изъ знатной польской
фамиліи воевода Каменецкій Пренцлавъ Ланцкоронскій (ст.136). Гетьманы сіи спустя
нѣсколько времени избираемы были вольными голосами козацкого войска. Козаками
назывались всѣ воинственные малороссийскіе народы. Нѣкоторые/и изъ поляковъ
пограничныхъ одержавъ надъ турками побѣду съ козацкими охотными войсками
назывались козаками какъ бы вольными и безплатежными воинами. Король
польскій Баторій далъ козацкому войску и гербъ въ 1576-мъ году слѣдующаго
изображенія: изображенъ козакъ съ мушкетомъ, родъ оружія подобенъ нашему ружью, на
головѣ колпакъ перекривленный и рогъ съ поясами при поясѣ привязанъ, такожъ
далъ знамя бунчукъ и булаву знаки употребляемые при военныхъ походахъ и въ
публичныхъ присутствіяхъ гетьмана. Пушки же и разные военные припасы
доставали отъ турокъ и другихъ непріятелей. Ибо воинственный свой духъ и
храбрость довольно показали войнами или лучше сказать нападеніями своими на
поляковъ, на различныя турецкія орды, такъ же (зв. ст. 137) войнами противъ
венгерцевъ и даже противъ шведовъ. Еще при упомянутомъ королѣ польскомъ Баторѣе
малороссійскіе козаки завоевали городъ Трапезонтъ, а по повѣтствованію г. Синопъ
до основанія разорили, и изъ гетьмановъ Скалозубъ изъ шляхетства польскаго убитъ
на морской турецкой баталіи. А изъ сего явствуетъ, что еще съ давнихъ временъ
малороссійскіе козаки вели войну съ турками и притомъ морскую.

Съ 1596 года козаки будучи угнетаемы отъ полякоьъ особливо принужденіемъ
-къ соединенію съ Римскою церквою начали избирать гетьмановъ вольными
голосами и воевать нротиву Польши. Сервый гетьманъ вольными голосами избранный
былъ шляхтичъ Косинскій, который на сраженіи противъ Польши ^битъ. Изъ
гетьмановъ въ слѣдующее время Петръ Конашевичъ Сагайдачвый велъ съ турками и
татарами войну и городъ Кафу приступомъ бралъ. При гетманѣ Бородавкѣ козаки
опять (стор. 137) жаловались королю на поляковъ за причиняемые имъ отъ нихъ
наглости, а потомъ вторично въ 1632 году общенароднымъ прошеніемъ заносили
жалобу къ Королю Польскому въ Варшаву на поляковъ и на генеральный сеймъ,
но удовлетворенія никакого не получали, а сіе и было причиною возмущеній мало-
россійскихъ Козаковъ и многихъ войнъ съ поляками. Въ 1638-мъ году при гетьманѣ
Конецъпольскомъ заложена на Днѣпрѣ крѣпость Кодакъ, которымъ именемъ и
самый большой порогъ Днѣпровскій называется.

5. Послѣ гетьмана Билюка, который избранъ былъ въ 1640 году запрещено было
козакамъ отъ Польши избирать гетьмановъ, а учредили своихъ военачальниковъ и
комисаровъ, кои угнѣтеніями своими всегда старались изнурять ихъ. Отъ сихъ то
угнѣтѳній еще съ давнихъ временъ часть Козаковъ при Сигизмундѣ I вступившемъ
на престолъ въ 1506 году будучи принуждаемые поляками къ работѣ и (зв. стор. 137)
подданству и какъ неириобыкшее къ невольничей службѣ избрали въ себѣ мѣсто
пустое около Днѣпра ниже Двѣпровсквхъ пороговъ на жилье, гдѣ въ дикихъ по-^
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ляхъ упражнялись въ звѣриной ловлѣ, притомъ турокъ и татаръ встрѣчающихся
разбивали и снискивали себѣ такимъ образомъ пропитаніе. Жилища сихъ Козаковъ
назывались послѣ Запорожью или Сѣчыо и козаки запорожцами и жили всѣ
холостые во всякихъ своеводьетвіяхъ имѣя главнаго начальника изъ ихъ собратій
называемаго кошовимъ и такимъ образомъ жили даже до нынѣ царствующей
Императрицы. Ибо когда требовали отъ нихъ, чтобъ приняли порядочный родъ жизни,
то одни изъ нихъ на сіе согласились, а другіе ириобыкшіе къ своевольной жизни
передались къ турку, а мѣста ихъ болѣе не составляютъ Сѣчи, но занимаетъ
Екатеринославское намѣстничество. Что же касается до Малороссіи или Россійской (ст. 188)
Украины то Черниговъ и Сиверія (Новгородсѣверскъ) уступлены были дольскому
королю Владиславу IV по заключеніи мира въ Вязмѣ 1634 года. Сей же король по
долговременнымъ жалобамъ отъ Козаковъ угрожаемыхъ своими возмущеніями далъ
позволеніе имъ защищать себя оборонною рукою отъ поляковъ, что подтверждается
письмами Владислава къ гетьману козацкому. Сіи угнѣтснія поляковъ еще въ
послѣднемъ году царствованія Владислава и въ началѣ царствованія Іоанна Казимира
подали причину отложиться отъ Польши.

Въ то время Зиновій Богданъ Хмельницкій простымъ козакомъ бывшій, населилъ
землю Субботовъ называемую наданную отъ Польши отцу его, но староста
Чигиринскій отнялъ и въ отказѣ съ презрѣніемъ написалъ, что не позволяется простому
козаку слободы селить. Хмельницкій симъ былъ огорченъ и имѣя иотаемое
упомянутое письмо короля (зв. ст. 138) Владислава коимъ онъ дозволивъ козакамъ
дѣйствовать оборонительною рукою началъ помышлять о независимости. Потомъ избранъ
онъ 1647 года козаками гетьманомъ и передался съ ними татарамъ, а получивъ
помощь отъ крымскаго хана Исламъ Гирея началъ дѣлать нападенія на Польшу, въ
сраженіяхъ одерживалъ онъ великія побѣды, въ городѣ Бари однихъ жидовъ
истребили 15,000 почитая себѣ по обыкновенному своему суевѣрному предразсужденію за
дѣло непротивное закону своему, воинственный еей Хмельницкій столько полякамъ
учинился страшнымъ, что по смерти Владислава слѣдовавшій ему въ 1648 году Іоанъ
Сигизмундъ такъ же князья волоскій и мултянекій посылали пословъ къ нему
находящемуся въ Кіевѣ съ дарами, въ семъ же 1648 году поддался Хмельницкій со
всемъ своимъ народомъ Россійскому царю Алексію Михайловичу-, или
лучше объявилъ только еще (ст. 139) свое намѣреніе. Потомъ гетьмановъ польскихъ,
. а именно короннаго гетьмана Потоцкаго и гетьмана Калиновскаго взявъ въ плѣнъ
подарилъ было Крымскому хану Тугай бею, но они послѣ откупились, потомъ
разбилъ волоскаго князя Василія Линула за то, что не хотѣлъ выдать дочери своей
княжны Ирины за сына его Тимофея Хмельницкаго, въ J650 году посылалъ уже
Хмельницкій грамоту къ Россійскому царю Алексѣю Михайловичу коею препоручилъ
Малую Россію въ его подданство. При семъ случаѣ позволилъ онъ Хмельницкій
Украинскому народу или оставаться козакомъ или простымъ земледѣльцемъ и
представилъ царю всего отборнаго войска козацкого 60.000. Онъ раздѣлилъ Украину на
15 полковъ. 1 Чигиринскій, 2 Черкаекій, 3 Каневскій, 4 Корсунскій, 5 Уманскій,
6 Бреславскій, 7 ІСалницкій, 8 Кіевскій, 9 Переяславскій, 10 Кропивянскій,
11 Остранекій. 12 Миргородскій, 13 Полтавскій, 14 Нѣжинокій, 15 Черниговскій
(зв. ст. 139). Притомъ въ сіе время Хмельницкій утѣсняемому отъ поляковъ мало-
россійскому народу дозволилъ выходить въ великороссійскія сопредѣльныя малой
росеіи мѣста для поселенія съ дозволенія царскаго въ дикопорожнихъ мѣстахъ отъ
Днѣпра до Дону, изъ коихъ составились Слободскіе полки и построены города:
Сумы, Дебединъ, Ахтирка, Харьковъ, Изюмъ, Острогожскъ и многія слободы въ
Курскомъ и Воронежскомъ намѣстничествахъ. Хмельницкій потомъ упомянутому
волоокому князю Василію учинившемуся послѣ его тестемъ посылалъ помощь когда
венгерскій король Ракоцій хотѣлъ его лишить княжества и потомъ по прошенію шведовъ,
такожъ упомянутаго Ракоція посылалъ имъ войско противъ поляковъ. Когда потомъ
Крымскій ханъ подкупленный поляками хотѣлъ съ ними напасть на Малую Россію:
то Хмельницкій опять предавался царю въ вѣрность и въ 1654 году генваря 6 дня
въ Переяславѣ утвердилъ присягою, что учинили и веѣ малороссіяне во всѣхъ (ст. 140)
городахъ и царь Алексѣй Михайловичъ въ томъ же году февраля 17 дня
подтвердилъ данныя привиллегіи королевскія, княжескія на вольности козацкія.
Хмельницкій, дабы лучше малороссійскія страны предохранить отъ нападеній польскихъ
требовалъ отъ ІІольши особливыхъ комиоаровъ для отводу новыхъ украинскихъ
границъ, кои и были но желанію его положены отъ Днѣпровскаго лимана до
вершинъ Днѣпра подъ рѣку Сожъ подъ городомъ Рославлемъ, что въ Смоленскомъ
намѣстничествѣ и притомъ положено было, чтобы по Днѣпру и Днѣстру имѣть
россіянамъ свободный проѣздъ въ Черное море. По таковыхъ подвигахъ противъ
поляковъ умеръ Хмельницкій 1657 года августа 15 дня. Здесь можно упомянуть, что съ
тѣхъ временъ, какъ козаки начали воевать противъ поляковъ до смерти сего
воинственнаго Хмельницкаго имѣли они 39 различныхъ войнъ съ Польшею и по
большей части съ успѣхомъ, однако на одной изъ них (зв. ст. 140), а именно на 21-й при



142 МИКОЛА ГОРБАНЬ

мѣстечкѣ Зборовѣ въ 1651 году терпѣли великое пораженіе такъ что до 50.000 по-
гибло Козаковъ.

7. Царь Алексѣй Михайловичъ соединивъ такимъ образомъ опять
малороссійскія страны подъ свой скипетръ велъ войны съ Польшею съ добрымъ
успѣхомъ, которыя окончились 13-лѣтнимъ Андроусовскимъ миромъ въ 1667 году и
которымъ принуждена была Польша отказаться отъ всей Украины на восточной
сторонѣ Днѣпра, а Кіевскую провинцію уступитъ на два года, коя потомъ въ 1686 году
уступлена была навсегда Россіи, Послѣ Хмельницкаго бывшіе въ Малой Роееіи
первые гетьманы обезпокоивали страну сію разными измѣнами. Иванъ Виговскій
учинилъ измѣну предавшись Польшѣ, со стороны которой поставленъ былъ
воеводою малороссійскимъ, но скоро умертвленъ. Но немъ Георгій Хмельницкій такъ же
явился въ измѣнѣ предавшись Польшѣ, а потом Оттоманской Портѣ, отъ которой
поставленъ былъ княземъ Сарматскимъ (ст. і 42 *). Послѣ него избранъ былъ
гетманомъ Иванъ Мартыновичъ Брюховецкій бояринъ, но убитъ отъ черни по проискамъ.
Дорошенка гетьмана другой стороны Днѣпра подъ видомъ якобы измѣнилъ, а въ
самомъ дѣлѣ изъ злобы за введеніе россійскихъ воеводъ и обремененіе земли
поборами. Избранный по немъ Демьянъ Игнатьевичъ Многогрѣшный также обличаемъ
былъ въ измѣнѣ хотя несправедливо, а только для успокоенія недовольнаго народа
взятъ былъ въ Москву, и въ сіе время Малая Россія присягу вторично учинила въ
вѣрность россійской державѣ. Послѣ Брюховецкаго и Многогрѣшнаго избирался
Иванъ Самойловичъ Самойловичъ. Онъ скоро обратилъ на себя ненависть старшихъ
и народа за отягощеніе земли поборами и особливо за гордость и неистовство какъ
его такъ и дѣтей своихъ, паче же по гнѣву силнаго на то время боярина Василія
Васильевича Голицына за недовольное къ нему уваженіе и за дерзкіе сына (зв.
ст. 142) его слова подъ видомъ измѣны взятъ и отведенъ былъ въ Москву.

8. Послѣ Самойловича избранъ былъ гетьманомъ Иванъ Степановъ сынъ
Мазепа, который былъ также кавалеръ Св. Андрея и бѣлаго Орла и имѣлъ столицу
свою въ городѣ Батуринѣ, во время возгорѣвшейся шведской войны Мазепа
передался къ шведскому королю Карлу XII обѣщая ему давать помощь, какь войскомъ,
такъ и заготовленіемъ сьѣетныхъ припасовъ для шведскаго войска. Но по побѣжденіи
короля на славномъ Полтавскомъ сраженіи сей измѣнникъ Мазепа принужденъ былъ
бѣжать съ королемъ къ туркамъ въ Бендеръ и потомъ съ 1708 году ноября 9 дня
въ Глуховѣ проклятію преданъ со всѣми единомышленниками своими.

9. Петръ 1 для прекращенія своевольства малороссійскаго народа и желая
учинить единообразіе въ своей имперіи не назначивалъ послѣ Мазепы гетьмана, при
которомъ случаѣ нѣкоторыя изъ (ст. 143) знатныхъ малороссійскихъ вельможъ
защищавшіе вольность свою въ С-Петербургѣ арестованы, а особливо главный отъ
малой россіи депутатъ Полуботокъ и бывшій при немъ Картиса.

10. Въ царствованіе Петра II гетьманское достоинство опять возобновляемо
было въ Малой Россіи и былъ избранъ гетьманомъ Иванъ Ильичъ Скоропадекій, но
во время Анны Ивановны уничтожено опять, а возобновлено уже при Елисаветѣ
Петровнѣ, когда избранъ гетьманомъ Данило Павловичъ Апостолъ кавалеръ
Александра Невскаго. Высокомонаршая милость сей императрицы въ 1755
малороссійскому народу оказанная пребудетъ въ сихъ странахъ навсегда незабвенна. Она
указала уничтожить все излишнія отяготительныя зборы, которые нѣкоторыми
гетьманами особливо Самойловичемъ введены были, какъ-то: покуховное, схатное, по-
кошовное и тому подобныя другія, такожъ (зв. ст. 143) разрѣшила свободный торгъ
между малою и великою россіею и свободный ввозъ чужеземныхъ товаровъ съ
нѣкоторою пошлиною, а предъ симъ и на великороссійскихъ границахъ были
учреждены таможни и взаимныя государства произведенія подвержены были
отяготительному платежу.

Послѣдній Гетьманъ Малороссійскій былъ Кириллъ Григорьевичъ Разумовскій,
который потомъ уволенъ отъ гетьманской должности нынѣ царствующею
Императрицею Екатериною II по прошенію своему. По увольненіи Разумовскаго
отъ гетьманства для надлежащаго въ Малой Россіи правленія благоволила учредить
Коллегію опредѣли въ оную президентомъ, а во всей малой россіи генералъ
губернаторомъ графа Петра Александровича Румянцева получившаго послѣ имя
Задунайскаго съ четырмя великороссійскими членами, притомъ (ст. 144) благоволила
возвѣстить народу матернее ея о благѣ его попеченіе и что генералъ губернаторъ отъ
нея поставленный будетъ у престола ея о пользѣ тамошняго народа
представителемъ. Причины къ возстановленію единообразія многія были, а особливо для
вседневной неаоколебимой тишины и спокойствія россійскаго народа; да и сами
малороссіяне чинили неоднократно нрозьбы ко двору ея величества о сравненій
чиновъ малороссійскихъ съ великороссійскими. Сравненіе сіе точныхъ степеней
дворянства и сдѣлано было на то учрежденнымъ Совѣтомъ и притомъ запрещено

*) Ст. 141 не помічено.
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крестьянамъ самопроизвольно переходить отъ одного владѣтеля къ другому, чемъ
уменьшено число дворянъ и земледѣліе ободрено* Когда изданъ былъ манифестъ о
приступленіи къ сочиненію новыхъ законовъ для Россійской имперіи къ чему
призваны были онымъ депутаты отъ всѣхъ частей Россіи въ концѣ 1766 года (зв. ст. 144)
то изъ Малой Роесш выбраны были депутаты десять отъ дворянства, десять отъ
Козаковъ и 14 отъ городовъ. Изъ городовъ малороссійскихъ можно упомянуть прямые
отъ королей польскихъ, потомъ отъ царей и императоровъ россійскихъ
правомъ магдебургскимъ и разными отличными привиллегіями снабдѣны суть: Кіевъ,
Черниговъ, Стародубъ, Нѣжинъ, Мглинъ, Козелецъ, Остеръ, потомъ приведены къ
сей же части Новгородъ-Сѣверскій и Полтава.

12. Что касается до внутренняго составленія сего края малороссійскаго до
учрежденія намѣстничествъ, то упомянуто уже было, что послѣ гетьманскаго
правленія учреждена въ 1764 году ноября 10-го Коллегія въ осьми особахъ четырехъ
великороссійскихъ и четырехъ малороссійскихъ подъ предсѣдательствомъ генералъ-
губернатора; и какъ Правленіе сіе учреждено было (ст. 145) на мѣсто бывшей
генеральной канцеляріи при Гетьман ахъ то и вошло въ оное все стеченіе военныхъ,
гражданскихъ и судебныхъ дѣлъ. Приходъ малороссійской казны простирался только
до 90-309.500 рубдей, а именно сбирали 1-е со всѣхъ обывателей, Козаковъ,
подпомощниковъ, мѣщанъ, посполитыхъ, коронныхъ, монастырскихъ и владѣльческихъ съ
каждаго жилища въ ревизію записанаго по 1 р. да на комисарскіе расходы по 2 к.,
и сума сія простиралась до 250.000 и болѣе, 2) съ бобровниковъ и стрѣльцовъ по
имуществу ихъ болѣе 1500 р., съ коронныхъ и вакантныхъ деревень до 10.000 р.
4) вмѣсто уничтоженныхъ внутреннихъ сборовъ и еъ таможенныхъ болѣе 48 ООО р.
Сія казна употребляема была на содержаніе полковъ карабинерныхъ, Глуховскаго
гарнизона и компанѣйскихъ бывшихъ полковъ, также на жалованье чинамъ
гражданскаго правленія и на канцелярскіе расходы (зв., ст. 145). Главнѣйшіе вольности
Козаковъ состояли въ слѣдующемъ: 1) въ выборѣ гетьмана изъ козацкаго рода, 2) въ
разсужденіи суда зависѣли единственно отъ своихъ старшинъ не подлежа суду ни
боярина, ни воеводы ни стольника, 3) въ свободѣ имѣть въ добрахъ своихъ всѣ
промыслы, какова бы званія они ни были, а особливо винокуренный, й, хотя точно
и не почиталась дворянами, но навязки за безчестіе и прочіе въ судахъ за обиды
штрафы давались имъ противъ дворянства. Изъ нихъ въ непремѣнной елужбе
находившіеся назывались выборными, коихъ было всегда по меньшей мѣрѣ 20 000. Сіи
свободны были отъ всѣхъ другихъ тяжестей кромѣ службы военной, а содержаніе
получали отъ домовъ своихъ и отъ приписанныхъ къ нимъ для спомоществованія
на службу, которые подпомощники подъ наблюденіемъ (ст. 146) полковаго
начальника саны между собою чинили, расклады и исправляли всю внутреннюю службу.
По соединеніи малыя россіи съ великороссіею, а именно съ 1712 года начали
великороссійскіе войска имѣть и зимнія квартиры въ Малороссіи съ того случая, какъ
Генералъ-фельдмаршалъ Борисъ Петровичъ Шереметевъ занялъ тамъ въ
упомянутомъ году зимнія квартиры; съ сего времени начали собирать съ тамошнихъ
обывателей провіантъ и фуражъ для войскъ. Малороссія до учрежденія намѣстничествъ
была раздѣлена на десять полковъ: 1) Старо дубовекій, 2) Лубенекій, 3) При луцкій,
4) Гадяцкій, 5) Черниговскій, 6) Миргородскій, 7) Переяславскій, 8) Нѣжинскій,
9) Кіевскій, 10) Полтавскій.

О народѣ малороссійскомъ вообще можно сказать, что изъ нихъ дворяне и
козаки весьма предпріимчивый и воинственный народъ, особливо составляютъ (зв. ст. 146)
хорошую конницу, а простой народъ гораздо оплошнѣе. Со временъ учрежденія
Академіи Кіевской, а въ другихъ городахъ Семинарій довольную показалъ
склонность и къ наукамъ такъ, что не выключая ни одного званія людей, какъ то
дворяне, мѣщане, козаки, крестьяне, а не говоря уже про духовнаго званія дѣтей;
всякими были наполнены училища. Но жаль, что училища сіи духовныя даже до
сего времени не имѣли никакихъ важныхъ знаній могущихъ отличить дарованія сего
народа. Ибо обучались только словеснымъ наукамъ и богословіи въ чемъ многіе
оказали въ разныя времена успѣхи, произвели знатныхъ министровъ Ея
Императорскаго Величества, имѣли хорошихъ духовныхъ писателей и довольно отличившихся
проповѣдниковъ: обучались такъ же древнимъ языкамъ и нѣкоторымъ изъ новыхъ
европейскихъ (ст. 147). А изъ философическихъ предметовъ можно сказать логикѣ
да метафизикѣ и то Арестоте левой, да также нравоучительной философіи. Что-же
касается до другихъ важнѣйшихъ знаній физическихъ, математическихъ,
историческихъ и географическихъ даже до нынѣшнихъ временъ но были введены. Ибо хотя
при преподованіи философіи преподаваема была и фи зика, не безъ всяких нужныхъ
къ тому пособій. Притомъ, что не могли въ сей странѣ издавать никакихъ
гражданскихъ сочиненій о разныхъ предметахъ, то главною причиною вопервыхъ
недостатокъ упомянутыхъ знаній и разность языка въ разсужденіи великороссійскаго и что
въ исправленіи его не было прилагаемо до сего времени стараніе и такъ же, что до
сего времени не имѣли гражданской типографіи россійскаго и другихъ языковт»



144 МИКОЛА ГОРБАНЬ

іъъ. ст. 147) такъ, что только въ нынѣшнее время во время высочайшаго посѣщенія
царствующей Императрицы повелѣно имѣть при Кіевской Академіи
гражданскую типографію и другія пособія къ распространенію наукъ служащія.

Но въ наши блаженнѣйшія времена всѣ сіи препоны разорвались учрежденіемъ
единообразія въ Россійской Имперіи матернимъ благоволеніемъ великія Екатерины,
и еъ 1783 года раздѣлена Малороссія на намѣстничества, а именно составились
Кіевское, Черниговское и Новгородсѣверское намѣстничества. При семъ случаѣ
многія дворянскія фамиліи во время вольности малороссійскаго народа по бѣдности
въ подданство другихъ сильнѣйшихъ пришедшія не взирая на то, что имѣли славные
отъ Королей, князей и царей привиллегіи въ сіе время возвратили свое (ст. 148)
благосостояніе, отъ чего и происходитъ, что по учрежденіи нынѣшнихъ коммисій о
дворянствѣ въ Малороссійскихъ намѣстничествахъ многіе изъ духовнаго чина
людей, многіе изъ Козаковъ, и много даже изъ крестьянъ получали древнюю предковъ
своихъ свободу дворянства. А со временемъ открытія въ сей странѣ в ы с о к о м о-
наршимъ благоволеніемъ открытый тутъ будемъ имѣть и къ наукамъ и показать
успѣхи во всякомъ родѣ знаній.

О настоящемъ же правленіи какъ въ Малой россіи, такъ и во всей россійской
имперіи читать можно книги законовъ и симъ подобныя напечатанныя.

Краткое извѣстіе о Малой Россіи.

(Зв. ст. 148). Вопросъ. Какая часть Россіи извѣстна подъ именемъ Малой Россіи?
Отвѣтъ. Намѣстничества: Кіевское, Черниговское и Новгородсѣверское.
Вопр. Выла ли нынѣшняя Малороссія ведома древнимъ народамъ?
Отв. Греки и римляне сію землю такъ какъ и смежную Польшу называли Сар-

матіею.

Вопр. Какие народы издревле обытали?
Отв. въ древнихъ лѣтописяхъ упоминаются печенѣги, половцы и пришедшіе въ

VIII вѣкѣ славяне, изъ коихъ сѣвшіе по Днѣпру около Кіева назывались поляне,
на Деснѣ сѣверяне, по Сулѣ су л я не и проч., слѣды коихъ примѣчаются иннѣ въ
нарѣчіяхъ и произношеніи словъ во многихъ обрядахъ и одеждахъ.

(Ст. 149). Вопр. Въ какія времена упоминается о началѣ особеннаго княженія въ
сей странѣ?

Отв. По свидѣтельству лѣтописцовъ еще прежде Рурика владѣли здесь Кій,
Щекъ и Хоревъ, изъ коихъ первый былъ основатель Кіева 430 года по свидѣтельству
Стриковекаго.

Вопр. Съ какихъ же временъ вошло въ обыкновеніе называть сію страну
Малороссіей)?

Отв. Когда Рюрикъ началъ княжить ьъ Россіи, то Оскольдъ и Диръ пришедшіе
0Ъ ними отправлялись подъ Царьградъ и доплывъ до Кіева овладѣли сею
страною почему въ разсужденіи главнаго княженія Рюрикова назвалась сія страна
Малою Россіею, но вѣроятнѣе, что названіе сіе послѣдовало тогда, когда Андрей
Юрьевичъ Боголюбскій взялъ столицу свою во владиміръ.

Вопр. Чемъ окончилось здѣсь владѣніе Оскольда и Дира?
Отв. Олегъ опекунъ Игоря Рури ковича прибывши къ Кіеву и по убіеніи Оскольда

и Дира (зв. ст. 149) владѣлъ сею страною и перенесъ великокняжескую столицу изъ
Новгорода въ Кіевъ 882 года, причемъ упоминается здѣсь о построенныхъ отъ него
городахъ какъ-то: Черниговъ, Переяславль, Любичъ и другіе.

Вопр. въ слѣдующія времена какъ прославилась сія страна?
Отв. Во время владиміра великаго разлилось отсюду просвѣщеніе Евангельской

вѣры по всей Россіи, чемъ исполнилось прореченіе св. Апостола Андрея
Первозваннаго.

Вопр. Какія потомъ послѣдовали перемены здесь въ разсужденіи владѣтелей?
Отв. Страна сія, какъ и вся Россія раздѣляема была между удѣльными князьями,

изъ коихъ особливо извѣстенъ Мстиславъ Тмутараканскій, который побѣдивши
великаго кіевскаго князя Ярослава взялъ свою столицу въ Черниговъ 1025 года, коимъ
заложена здѣсь и церковь св. Преображенія, въ которой (ст. 350) онъ и погребенъ.

Вопр. Какъ окончилось здѣсь владѣніе Россійскихъ князей?
Отв. вопервыхъ монголотатаре подъ предводительствомъ Батыя опустошали

сію страну, разорили города Кіевъ и Черниговъ въ 1240 году, а наконецъ великій
князь литовскій Гедеминъ покорилъ сперва Волынію, гдѣ владѣли Россійскіе князья,
кои земли большею частію возвращены нынѣ паки къ Россіи, взялъ потом Кіевъ
182 года, съ коего времени пребыла сія страна во владѣніи литовскихъ князей, а
потомъ польскихъ королей до царя Алексѣя Михайловича и управляема была
сперва воеводами, а потом Гетьманами.

Вопр. Какими безпокойствами сопровождалось владѣние Польши съ сею страною?
Отв. Храбрый малороссійскій народъ и приверженный отечественной своей вѣрѣ
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бывъ часто угнетаемъ поляками, частыя (зв. ст. 150) имѣлъ войны съ ними, сіе
такъ же было причиною, что часть Козаковъ поселившихся тогда въ бывшихъ
дикихъ и пустыхъ поляхъ ниже Днѣпровскихъ пороговъ, коихъ жилище сіе извѣстно
было подъ именемъ Запорожской Сѣчи.

Вопр. Наконец, каким образом Малороссия отложилась от Польши'?
Отв. во время польскаго короля Владислава Іоанна Казимира бывшій козацкій

воинственный гетьман Зиновій Богданъ Хмельницкій за притѣсненія чинимыя
Польшею сперва предался Крымскому хану Исламъ Гирею, а потомъ въ 1648 году
со всѣмъ своимъ народомъ пришелъ под покровительство Россійскаго царя
Алексѣя Михайловича, и воспослѣдовавшая за сіе война съ Польшею окончена
13 лѣтнпм Андраусовскимъ миромъ 1667 года, по силѣ коего Полыпа отказалась
отъ всей Украины на восточную сторону (ст. 151) Днѣпра, Кіевъ же уступленъ на
два года, а потомъ 1686 года навсегда.

Вопр. Со времени щастливого пребывания сей страны подъ Россійскимъ
скипетромъ* какія перемѣны внутри оной?

Отв. Сперва управляема была Гетьманами, а съ 1724 году учреждена была
здѣсь коллегія въ городѣ Глуховѣ и состояла изъ десяти полковъ, а именно:
Старо дубскаго, Лубенекаго, При луцкаго, Гадяцкаго, Черниговскаго, Миргородскаго,
Переяславскаго, Нѣжинскаго, Кіевскаго и Полтавскаго, а потомъ съ 1782 года
раздѣлена на намѣстничества.

Папір синій, 1801 року.


