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СЛОВО ВІД ВИДАВНИЦТВА 

Упродовж своєї півстолітньої історії, ор~аиізація Оо

юзу Україпок Каиади присвщ:увала велику zacтuny сво

сі праці культ-освітній і рслі~ііто-виховІІій діл.Jmка.м. 
Особливу ува~у звертала ор~аuізація ца постаzаппя від

пщrідІІОЇ пілруzІІоі лектури, яка відnовідала б nро~рамі 

праці zлщwтва 110 відділах. Для цьо~о тtвіть створепо 

у 1954 році видавпиzий фонд п.1t. Фундація ім. Наталії 

Кобрипсttкої. 

Напередодні сво~о 50-pizzя, бажаюzи відзпаzити свііі. 
золотий ювілей ян;оюсь он;ремою тривалою nам'яткою, 
Це11траля Союзу Українок КаІtади в ЕдмоІІТОІІі за.пляпу

ва.ла проєs'т видашtя лвомовпо~о довідпика з ділянок ук
раіхськоі культури і цей проЄІtТ одобрив Крайвий з~ізд 

Союзу Україиок в 1911 році. Завдшшям тwwм двомов
Іtого видаІUІЯ було б поширювати зианпя про у"раїІІСьн;у 

культуру, а ~олоепо про ії тварців: мuстців, писt>АІЄШttt

ків, композиторів, про иаші рєлі~іі~11і саята та традиціі, 
історію та багато іиши.х ділтюІt1 Для опрацювання цих 

матеріялів Цсптраля запросила різ11и.х авторів. 

У процесі опрацьовування за.мовлеии.х тем, деякі ав

тори ІІаписали обширио свої праці, залсжио від темu, ба

жаюzи покрити бодай голОЄІІіше, що й дало пpuzuny змі
иити первісиий пюш nроєн;ту з довідпика на збірник. під 

назвою ,,Нариси з історії yкpa'iJtcttн;oї Іtультури", що по

являєтttся тепер у комплекті трьох кпижок: І. ,,Вилатиі 

постаті в історії Україnи" - Савеля Отеzишин, і ,,Ви

датиі поотаті в украіІІській літературі" - Н. Коzуськоі, 

11. ,,Укра'іJtські композитори" - О. Нрсмеюw, і "Теат

ралмtє мистецтво" - В. Ревуцький, ІІІ. "Образотворzе 
мистецтво" - І. Rейван. Все це друкується мовами -
украіІ!ською і англійською. 

іпіціятива цих збірни.х праць ІІалежить Анастасії Ше

мелюк-Радомсь"ій, тодішній zолові Ооюзу Україно" Ка

нади та культ-освітІtій рефереuтці Надії Гріпzенко-Жмур

ко. Вони присвятили цьо.му проєктові багато r.acy і пра-



ці, мz:авши ще в 1916 році. Переклади s ук;раUtсьІWЇ на 
апглійсь~tу :мову робили Леоиа Фрипа-Бр1~джес і л-р Ори
сл Фербєй. МовІіу редакцію робив проф. Ю. Мулик-л". 

ЦU!t. Передрук; всіх .tІатсріялів аІігломовпої z:acтunu зро

била Натал~tа Фарина, застутtиця голови Союзу Ytq;a
inoІt Канади. 

Централя Союзу УнраіноІt Kaнa;tu сн.л.адає щиру tw· 

ляwy Аиаст~ї Шемелю~t· Раломській і Надfі Гріпz:епно
Жмурко за іх іпіціятuву, ореанізацію і коnтахти з 118'1'0· 

ра.:мu, видавиицтво:м та Шшу працю, пов'.язапу з цим ви

ланпя:м, Наталці Фарині за передрук англомовпих rе~tстів. 

Зо~tрежа сн.л.адас:мо щиру nодяк;у Шєеz:еІU(івській 
Фупдаціі КУК за дотацію на це видФтя в сумі $1000.00. 

Видаюг:и цю nрацю віршю, що z:леиство Союзу Ун.

раїн.ох; у відділа:~: щиро повітає це дво:мовпе видаюtя, як;е 

мас служитu ІІам для nоширенпя sпаиня про нашу "1JЛЬ

туру, як вдома, так; і в організаціі, на курсах нашшс ін
ституцій та школах уq;аіио.sпавства. 

АННА ЗВОЗДЕЦЬКА, 
головtJ Союзу Уuраїнок KaІІ(IJfU 



Саве11Я Стечишин 

ВИДАПП ПОСfАП В ICfOPU УКРАІНИ 

Oner Віщий 
(879--914) 

Давни українська держава, Київська Русь, започатку
ввnаси в Кневі, в найстаршому місті східІІЬОЇ Европи. Ки

ів постав над Дніпром - нц рікощ нка в давніх часах 
буnа ГО.ІІоаннм торrове.ІІьннм ш.11пхом Украіни. Про пер· 
ших украЇІІськнх князів - Рюрика, Аско.11ьда А Дира -
історін подае дуже скупі А непевні відомості. 

Першим історичним книзем - вмодарем, про нкоrо 

зберег:~~исн в народі пісні, перекази й оповіданнн, а також 

і .ІІ!тописні записки - був О:~~ег, свонк Рюрнn. О11ег 
882 року здобув Київ (у мrендах сказано, що він убив 
кпизів Аско.аьда А ДИра) А назвав його .,матір'ю rородів 

руських". Опаttувавши Киів і ІІВВКО.ІІИШНі (поп:ниські) 
земпі, він завоював інші п.11емена й каnожив на них ха· 
кину. Під його мадою буJІН також землі біnоруські А ден· 
кі з тих північних земепь, на иких зrодом постааа Мое· 
ковщииа. Вмодарі u.их земеаь п.nати.ІJИ йому данину. За 
його часу розвину.nося ХІІіборобство, скотарство торгів· 
JІR й був загаnьниА добробут. Киів став торговеп:ьиим 

і попІтичннм осередком. Наші предки торгуваап пере
важно з Грецією. 

Oneriв похід на Царrород, столицю тодішньої Греції, 

закінчився його перемоrою над греками. У давніх .~~:іто

писах засвідчений його договір з греками (911 р.), нким 
він забезпечує своїй державі значні торгове.tЬ!Іі права. 
Це був перший писаний договір Украівм з іІІШОЮ держа
вою. Ті подрібні ..u.ні, що s ньому засаідчеІІі, зокрема 

важо111ві д.пя досnІдІв старого руського права. У nітописі 
записано, що nic.nн замючення договору з греками Оаег 

повісив свій щит на воротах Царгороду ик знак своеі пе· 
ремоги. Цим ,ІІ.оговором буаи встаиов.пенІ мирні ваемовід· 
ноении між Киевом І Візантією. 



Ходив Олег походом 913 року на землі пад Каспіі!
ськпм морем і там його військо грабувало південне по
бережжя, де були багаті міста. Але коли віftсько Опега 

верталася додому, хозарське військо зробило засідку й 
погромнло ftoгo. 

Олег був енергійним, сміливим і розум1шм волода

рем. Наші nредки створили про нього чимало nісень і ле
генд, в яких він зображений як герой великих nодвигів. 
Народ у своїй уяві представив його як віщуна й чудодія, 

що міг творити шщприродtІі ді.rщ й нередбачувати май-
6утІІість, і тому й ІІазивали його віщим. Навіть і смерть 

ііого оповита легендою. 

Одна 3 пегенд каже, що віщун остеріг Олега, що 

смерть його чекає від його улюбленого КОІІІІ. Олег, лоду
мавши, сказав, що більше 11е буде на ньому їздити, і зве

лів КОНЮХІНІ доглядати коня. Минули роки, він nригадав 
собі слова віщуна, і запитав, де його кінь. Конюх відпо

вів, що цей кінь уже давІю здох. Олег з насміхом сказав, 
що слова віщуна не справдилися. І ось лоїхав він на nоле 
ЛОДИВИТИСІІ на КОСТі ЦЬОГО КОНЯ. ПобаЧИВШИ КОНЯЧОГО 

кістяка, він настуnив ногою на череп, промовивши: "Чи 
ме від тебе я мав nомерти?" Та раптом з черепа цього 

кістяка виповзла гадюка, икусила князя в ногу, і він за

недужав та й помер. 

lrop 

(914-945) 

Наслідником князя Олега був Ігор, син Рюрика. У 

nершнх роках свого кияження в Києві він продовжував 
політику об'єднувшшя слов'янськнх племен усього сходу 

Европи в одну державу. Підбнті ннм племена става.11н Ao
ro підданнми й nлатили йому данину, а ними правили 
підвладні йому удільні (місцеві) князі. Україна-Русь уже 

тоді поширнлася на великі простори, і звертала на себе 

увагу володарів інших держав Европи. 
Доrовір Олеrа з Візантіею по кількох роках був уие

важненнй rрекамн. І саме тому Ігор 941 року вирушив 
походом на Царгород, але там він зазнав великої пораз-

10 



І<И. Греки иесподівано засІ<очили його військо, попалили 
його човни й змусили його до відступу. 

Ігор звідти подапсn до Озівськоrо мор11, а на своєму 
щляху грабував побережжя Малої Азії. Але тут також йо

му не пощастило. ГрсІ<и напали на нього й перемогли 
його війсьІ<о, що було втомJІене д~1лским походом. 

Ігор уклав новий мировий договір з Візантією, але 

він був гірший від Олегового договору. Греки, перемігши 
Ігоря, використали своє становище й ЗІІ3ЧІЮ обмежили 

права українсью-ІХ купців. Ігор, крім цього, зобов'язався 
не паnадати на грецьІ<і коJІоt!іі в Криму. У цьому договорі 
вже згадуються христия11и - піддані Ігоря; згадується 
там і цсрІ<ва св. Іллі в Києві, де україІІці-хрнстияии скла

дали nрисягу. 

Щасливішим був nохід Ігоря (944 р.) на Закавказзя 

й 11а nобережжя І<асnійського мор11. Метою цього nо

ходу було иамаГЗІІtІЯ відкрити новий торговельний шл11х 
дЛЯ українських !(упців в азійські країни- головно до пер· 

сів та арабів. Ігор поверкувся (945 року) з цього лоходу 
з великою :щобиччю. Ці нові воєнні подвиги Ігоря просла

вили його серед тамтешніх народів. Про нього там склали 
фантастичні оповідання, легеtщи, пісні. Славний перський 

поет Нізамі в ХІІ столітті ІІЗписав казкову поему про цей 

Ігорів похід. Цей поет фантазує, що, мовляв, і сам могуг
ній грецький володар Олександер Великий брав участь 

у боих проти Ігоря. Украіна-Русь унаслідок цього лоходу 
опанувала арабську землю Карзбаг і овшюділа важливим 

торговельним містом Берда. 

Торговельні й мілітарні контаІ\ТН з Візантіею відкри
ли візантіІІ:ськіn 1\ультурі й християнству шл:ях в Україну
Русь. Християнство ще до часів Воо~~одимира Великого 

почало прониІ\ати в УІ<раїку. І так. наприклад, княгиня 

Ольга, жінка Ігоря й бабка Володимира Великого, була 
християнкою. 

Але спокою в державі тоді не було. Приборкані киів· 
ськнми князями ПJІемена бунтувалися, не могли забути 

своеі втраченої самостійкости, і не хотіли платити данини 
Розмір дакнии був необмеженнА; київські І<кязі збирали 

данини стільки, скільки їм удавалося зібрати. Найбільший 
спротив Ігореві чинили уличі 11: деревляни. Ігор три роки 

воював з уличами, але вони не піддавалнея Аому. Коли ж 
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нарешті він nереміг їх, то відразу взяв з них велику да

Ішиу. А nотім знову nішов по додаткову данину. Поч:ув· 
ши, що Ігор знову йде no данину, деревляни скликаяи 

віче (раду) з своїм князем Малом й остерегли Ігоря, щоб 
він сnинився. Але Ігор не nослухав і почав збирати дани

ну. Тоді деревляни засідкою схоnили Ігоря, нагнули дві 
деревини, nрив'язали його до них за ноги, а потім пусти
ли; деревшш розігнулиси й роздерли Ігоря. 

Опьrа 

(945--957) 

По смерти князя Ігоря його дружина, княгиня Ольга, 
вступнла ІІа киівський веJІикокняжнй престіл, бо іі си11 
Святослав тоді був ще малолітній. Уже сам той факт, що 
жінка стала в nроводі держави, свідчить про те, якою 

високою буJІа українська культура в тодішніх часах. Були 
там місцеві ("удільні") КНЯ3і й могутІІі воЕводн, які могли 

були захопити владу від жінки, але цього вони не роби
ли. Авторитет Ольги мусів бути дуже великий, коли во

на зуміла втримати свою владу в державі впродовж 20 
років без жодної опозиції. Уі сучасники ка3али, що вона 

була "мудріша від усіх людей". 

Ще за житrя свого чоловіка, Ігоря, Ольга мала при
ватну власність - Вишгород і село Ольжичі. Літопис свід· 
чить, що Ольга мала свого особистого nосла, який брав 
участь у договорі ії чоловіка, Ігоря, 3 греками. З того ви
ходить, що рівень правного положення жінки в наших 
предків за княжої доби був досить високий. 

Походження Ольги невідоме. Дослідники Ії біографії 

лоставили кілька гіnотез: що вона донька кня3я Псков· 
ського; донька боярина; місцева селянка. Але більшість 

дослідників дотримується такого припущення, що вона 
була родом з Києва. 

Очоливши державу, ОJІьга була зобов'язана притри

муватися встановлених традицією 3аконів, а одним 3 них 
був обов'язок родини помститися 3а забитого іі члена. 
Хоч це була стара поганська мораль, але о народі звичай 
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пімсти зn забитого вважався священним, і ніхто не смів 

iioro нарушувати. Навіть Ярослав Мудрий, вже за часів 
християнства, не новажився касувати цього закону. Оль

га виконала своє зобов'язання nімсти за свого чоловіка 

жорстокими і хитрими способами. 

У нашому давньому літописі сказ;шо, що деревляни, 

забивши Ігоря, вислали до Ольги nослів з нроnозицією, 

щоб вона одружилася з їхнім ннnзем Малом. Ольга звелі
ла закоnати цих послів живцем у землю, а деремяи nро

сила 11рислати нових послів, яких вона на смерть еларила 
в парні. Onьra потім поїхала до дерСІІЛІІН і спраІІІІJІа там 

тризну ІІЗ могилі свого чоловіtш. А коли деревляни по· 
лилися, дружишшин Ольги повбивали їх. Але цим ще не 

закінчилася iL nімста. Вона nішла nоходом на деревлян· 
ську землю й 1111казала все нищити, шодей бити, іІІШИХ 
брати в неволю, і накладала на деревляІ! данину ще біль· 
шу, ніж була вона за часів Ігоря. Вона хитрощами здо

була деревлянське місто Іскорость, яке довго не хотіло 
здаватися Ш. Ольга зажадала від деревляк лиш маленької 
данини; по три голуби !і три горобці від кожного дому. 
Отримавши від деревлин ці птахи, Ольга звеліла nопри· 

в'язувати їм до ніжок rоріючий трун; полетіли вони nід 

свої стріхи й лідпалили це місто. Згід110 з тодішніми зви
чаєвими законами, Ольга таким чином сповнила свій свя· 

щснний обов'язок вдови ло вбитому •юловікові, і в на· 
родній nам'яті вона стала зразком вірної й мудрої жінки. 

Під час кияження Ольги в Україні-Русі не буда ні воєн, 

ні nовстань. Вона відвідувала різні місцевості, встановдя· 
ла норми і розnоділ да'Н'И1Іи, виділяла терени на ловнща, 

впорядкувала адміністрацію n державні прибутки. 
Ольга нав'язала диn.11оматичні взаємини з візантіА

ським імператором Констnнтином Порфірорадним (Багря· 

народним) та з німецьним імnератором Оттоном І Вели
ким. Це були володарі найбільших держав Европи. 

Ольга охрестилася 955 р. У хрещенні іі назвали Оле

ною. Церква оцінила іі намагання поширити християн

ство в Украіні, і тому ·визнала іі святою. 
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СВJІТоспав Хоробрий 

(957-972) 

Син Ольги й Iropn, Святослав, воював усе своє життя. 
Це буп типовий варязький вікіиr-завойовннк. Сміливий 
і неnосндющий, лицарської вд:І'1і, ві11 усе життя свое про
вів у війнах та походах, у здобуванні нових земепь і но

вих торговельних шляхів та ринків. Своею постаттю та 

облн<JL!ЯМ - таким, яким fioro змалювали візантіАuі -
Святослав усім своїм оиrтщом наrnдує запорожців. 

Він заосршнв акцію об'єд"ІІувnmІя схіДІІІьослов'ІІН
ськнх nлемен в одну державу А поширив свою владу навіть 

на фінські племена, напав і на болгар (одни з азійських 
народів над Во.лrою) й зруйнувао їх столицю Болгар. По

тім пішоя оін походом на пелику державу хозар, та зруй
нував їхні roлonfІi міста над Доном і при усті Волги. І піс

ІІІІ того безносередній шлях на Схід був йому вже від
критий; можЕІІІ було ·вести з цими народамн торгівлю 

без <Jужого nосередництва, бо ж хозарська держава під 
Святославсонми ударами вже вnала. 

Дунайські болгари за того часу стnновнли собою мо

гутню державу й були вони постійною загрозою дли Ві
зантії. І тому Візантія 968 р. поюшкала Святослава собі 
на допомогу в боротьбі з болгарами. Святослав напав на 

болгар, переміг їх, осівся в їхньому місті Переясnавці 
(Преспав), та вже й не хотів вертатися до Києва. Украіна
Русь теnер nростягалася від гирла (устя) Дунаю аж до 

гирла Волги. 
Україні-Русі за тоrо часу noL!aJIH загрожувати ІІе'1е

ніrн, ко•Іовий народ тюркського походжеІІІІЯ. Це змусило 
Святослава вернутися з завойоваІЮЇ нии Болгарії до Ки

Еоа. Прогнавши печеиіrів, Святоспав подався назад до 
Болгарії. Літоnис nереказує таку його заяву: ,.Хочу жити 
над Дунаєм. Тут середина моєї землі, сюди звозиться вся

ке добро: від греків - шовкову матерію, зопото, вино 

А усякі ово<Jі; від чехів та угрів- срібло й коні; з Руси 
йдуть міхи, віск, мед і невіхьники". 

Успіхи Святослава в завайованні різних країн затри· 
вожили Візантію, бо такий сусід був небезпечним для 
неі. Греки зібрали вео~~ичезне військо й напали на Свято

слава. Почалася завзята боротьба. Грецький історик свід-
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чнть, що між воякамн Святослава було багато воїнів-жі
Іtок, і що билися вони завзятіше за мужчин. Але греки 
таки nеремогли, і Святослав був змушений покинути Бол

гарію. Коли він з військом вертався до І(И€Ва, ІІа нього 
напали лечеfІіrи, і Святослав загинув у цій боротьбі. Пе

реказ каже, що леченізькнй ватажок зробив собі чашу 
з Святославового черепа, обкував ії золотом і пив з неі 

вино на бенкетах. 

Святослав залишив З-ох синів: Ярополка в Києві, Оле
га в деревюш і Володимира в Новгороді (Rел.нкому). 

ВопоJРІМИР Веrmв:ий 

(980--1015) 

Володимир, син Святослава, об'ед11ав під своєю вла

дою всі ті землі, де княжили його брати. ХО'І Україна
Русь тоді була вже великою державою, Володимир ще да

лі nоширював іі на заході й на півночі. Він зайняв По
лоцьк, убив князя Рогвопода, а доньку його Рогніду взяв 

собі за жінку. На заході ~країна-Русь включала Холмщи
ну, Галичику, Волинь і Перемишлянщину. Володимир nо

ширив границі своєї імnерії й на півночі, де жили фінські 
ппемена. (Тепер це північна частина Росіі). І на завойова

ні фінсьиі землі почали переселюватися слов'янські племе
на. ~країна-Русь тоді охолшовала велетенські теркторіі -
під Фінської затоки до Озівського мора й від устя Ками 
до Карпат. Сини Володимира (в нього було їх 12 від кіль
кох жінок) були його намісниками в різних волостях 
(удільних князівствах). Це започаткувало собою динас

тичну ідею про "спілЬІИе добро" Володимирового роду 
в Київській державі. А ця феодальна ідея вnлинула иа 

збереження державної єдности Уираіни-Руси. 
Найважливішою подією за ииязювання Володимира 

було хрещення Руси (988 р.) й надання християнству ста
туса єдиної державної релігії. 

Щоправда, християнство почало ширитнея в Украіні
Русі ще далеко nеред 988 роком - почерез торгівлю, вій

ни, иандрі·вииків. ~краінський літописець Нестор (з nо
чатків ХІІ століття) зберіг легенду про проповідування 
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апостола Андрея Первезванного на Київських горах над 
Дніпром. Українсьний народ дуже шанує пам'ять свого 

апостола. Деяні перекази нажуть, що ще за часів князя. 
Аснольда - далено перед князюванtІЯМ Володимира - в 

Києві відбулося масове хрещення населення. Брати Кири· 
по й Мефодій, визначні візантійські богослови-місіонери, 

nроnовідували в !(риму в роках 860·62. Вони створили 
найстаршу с.1ов'янську систему письма - глаголицю, на 

nідставі стародавнього грецьного письма. Вони перекла
дали на староцерковно-слов'янсьну мову церновні Ішигн. 

Тому немає сумніву, що християІІсмса віра ще в ІХ сто· 

JІітті почала ширитися по головних містах УкраЇІІИ. 

Літопис свідчить, що за часів Володимира до Кю:ва 
приходили місіонери з різних ~<:раін і ножен пробував 
tІавертати його на свою віру: волзькі бо.ІІгари - на му
сульмансьну, хозари - на жидівську (юдаїзм), німці -
на християІІСТво в римському обряді, гре~<:и - ІІа христи
янство в візантійському обриді. Володимир вислав своіх 

лослів у різні нраїии розвідати й на місці nобачити чия 
віра нраща. Послам вайбільше сподобалася віра в Греції. 

Але Володимир не хотів упонорюватися перед греками, 
не хотів просити, щоб вони вислали до Києва своіх лу

ховинх. Отож він пішов походом на грецьке місто Кор· 
сунь (Херсонес), здобув його й поставив умову миру: щоб 

грецьна царівна одружилася з ним, а тоді він замириться 
з Візантією, і тільни під таною умовою він охреститься. 
Охрестився ві11 і одружився з грецькою царівною, але ие 

відомо де. У хрещенні його назвали Василієм. 

988 рану, за наказом Володимира, урочисто охреще
но населення Києва, а за ним охрестилиси люди в інших 

містах У~<:раїни. 

З христииистном ширилася в Унраїні освіта, розвину
лося мистецтво, особливо церновне, побудовано багато 

церков, а бані деяких з ІІИХ були покриті золотом, тому 
то й Київ називався "Золотоверхим". 

Тоді почали карбувати монети, на яких зображено 
тризуб з хрестом, що був державним гербом за князя 
Володимира. 

Подруживши своіх дітей з королівськими родами Ев
ропи, Володимир нав'язав ближчі взаємини з могутніми 
ВОІІодарями тодішнього часу. Україна-Русь тоді зазнаJІа 
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вепикої спави. Про Київ писали, що це ІШЇІбільше місто 
в Европі, і в ньому е 400 церков та 8 ри11ків. 

Володимир Uув здібним і сипьиим володарем. Він 
сильtю скріпии Україну-Русь, що nочала тоді славитися 

в усій Евроnі. Тому історія ІІазвала Володимира Велшшм, 
а ПравослаІІва Церква за Ного заслуги д.~~я хриспІЯІІства 

ВИЗІІаJІа ЙОГО СВЯТИМ. 
Володимир nомер 1015 року . 

.f.lpocnaв Мудрий 

(1015--1054) 

По смерти Воподимира його сини nочали між собою 
боротьбу за владу в Києві. Святоnолк убив своїх бра

тів, Гліба й Бориса, щоб таким чшюм nосісти КІІnжий 
престіл у Києві. Проти нього вистуtшD ІІаймолодший син 

Володимира, .Ярослав, і ві11 здобув !(нїn. Cntпonoл11 утік 

у Польщу й там 110мер . 
.Ярослав поділився владою в Київсь11ій державі з бра· 

том Мстиславом, nризІJачивши йому землі на схід від Дніп

ра по Кавказ, а місто Чер11іrів стnло його столицею. Оби
два брати жили в мирі й допомагали один одному. Мсти· 

спав помер 1034 року. Яросл3111, ставши единшt володарем, 
зібрав під сnоЕю владою всі теперішні украЇІІСькі землі, 

включно з Закарnаттям, а також землі теnерішньої Біло
руси й европейс~окоі частини Росіі, що тоді ІІалежали до 

Украіни. Він відібрав загарбані Польщею <Jервенські міста 
і назад nрилучив їх до Київської держави. У Галичині 

заснував він місто Ярослав над р. Сяном. На півночі він 
поширив границі своєі держави аж до Балтики. 

На сході України-Руси кочувала печенізьке. орда, що 

ставвла щораз грізнішим ворогом цієі імперії. На пече· 
ні гів натискали турки й nоловці, і під їхнім натнеком nече

міги 1036 р. великою силою вдерлисп до Киева. Цей бій 
закінчився nоразкою печенігів, що з Києва nодалися за 

Дунай. З того часу про них не було вже жодІІОЇ чутки. 

Зібравши всі батьківські землі, Ярослав став могут· 
нім володарем в Европі. Він був у близьких взаеминах 

з багатьма европейськими державами, а по.11ожеиня своеї 
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держаии він, крім цього, скріпив ще й шляхом подружніх 
зв'nзків своїх дітей з королівськими родами Европи. Сам 

він був одружевий з донькою шведського короля О.1яфа, 
Інrердою. Дочку Єлисавету він віддав за норвезького ко

роля Гарольда, другу дочку, Анну, - за французького 
короля Генрика І. його рідна сестра Преслаnа була заму· 

жем за nоJІьсьІшм королем ](азимиром, а одна 3 його до
чок бупа дружиною угорсьиого короля Андрія. Два сини 

Ярослава були одружені 3 німецькими киязівtшми. Тому 
то історики нрозвали Ярослава "тестем Евроnи" . 

.Ярослав дбав про поширення освіти й культури, бу

дував церкви й манасти рі, між якими першою була Києво· 
Печерська Лавра. У м:шастирах ченці (монахи) перекла

дали грецькі церковні КІІИГИ ва церковно-слов'янську мо
ву, писали літописи (хроніІШ) й навчали людей письма, 

сnіву та ікоІюnисання. Печерська Лавра дала великий 
вклад у розвиток украінської культури. 1051 роІ<у Ярослав 

скликав собор українських єnископів, на якому вперше 

обрали митроnолитом украї1щя - визначного богослова, 
письменника й проповідІІНКа Іларіона. В Уираїні-Русі з то

го часу вже дедалі частіше вибирали українців, а tІе гре
ків, на ст:шовищс митрополитів. 

Ярослав поліпшив державний устрій, увів иращі зако
ни й порндки. За його князювання були давні україисьні 
звичаєві закони, що були видані nід ІІазвою ,.Руська прав

да". Ці закони ІіЗ довгий час стали в Україні основою 

nраводавства. 

Ярослав ще за свого житrя поділив державу між 

п'ятьма синами на окремі князівства, віддавши Київ най
старшому з них- Із'яславоnі і звелів, щоб усі брати с.ІІу· 

хали його, немов батька. На виладок смерти старшого 
брата, престопонаслідником у Києві мав бути не його син, 

а брат, і щоб таким способом брати по старшииству кня
жили в Києві. Але між братами tІастала иезгода, бо кож

ного з tІНХ вабив київський велнкокняжий престіл. 

Ярослав помер 1054 р. -на 75 році життя. Похорони
ли його в Софійському соборі в Києві, де в мармуровій 
домовині тлінні останни його й досі зберігаються. 

В історіі Ярослав відомий як Ярослав Мудрий. 
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ВоnоRJІМНр Моиомах 

(1113--1125) 

Боротьба між князями, снадкоємЦІІМИ Ярослава Муд

рого, за владу в Києві ослабила авторитет великого кня
зя Украіни-Руси. Тоді довелося склнJ.сати княжі з'їзди й 

спільно вирішувати державні сnраш1. Розрухи серед насе
лення заставили боярспку верхівку запросити Володимира 

Мономаха (що був сином князя Всеволода Ярослави•ш й 
'візантійської кtшжии з родини імператора Мономаха) 

князювати в І{иєві, - не зважаючи на те, що це супере

чило постанові княжого з'їзду, силою якої кожен уділь
ниІ} кщ1зь мав право самостійно правити своєю батьків

щиною. (За життя свого батька, Всеволода Ярославича, 
Володимир Моиомах княжив був у Смоленську й Черні

гові). 

Володимир Мономах був хоробрим вояком, енергій
ним і справемивим uолодарем. його авторитет усі шану

вали і він втішавс11 великою популярністю серед народу. 
Умів ві11 і сильною рукою держати Іtідвладних (удільних) 

князів у послусі. Але перш за все він старавен поu1нрити 

і зміцнити свою державу. Під його владою були майже 
всі землі теперішньої Унраїни, а також землі теперішньої 

Білоруси та европсйськоІ частини сучасної Росії. 

Він бажав поширити кордони своєї держави аж поза 
Дунай, але це йому не вдалося. За його часів на Україну

Русь напала половецька орда. Ця вііІ.на тривала кілька ро

ків. Володимир Мономах, спільно з удільними князями, 
пішов походом на половців, розгромив їхню орду та 

відс}nнув їх до Закавказзя. 

Доба Володимира Великого й Володимира Мономаха 
була добою могутІІости української держави. Володимир 

Мономах зумів виробити собі престиж і в інших державах 
і нав'язати широкі династичні зв'язки з володарями за

хідніх держав Европи. Через його одруження з англіА
ською королівною Гідою збільшився наплив англійців в 

Україну. Одву з дочок він одружив з шведським князем, 

другу - з данським, третю - з візантійським. Славний 
данський королt. ВаІІьдемар був йоrо внуком і він був наз

ваний іменем свого діда. По матері він був споріднений 
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з візантНіським імператором Констянтииом з Мономахів. 

Літопис каже, що імператор Констянтин прислав Володи
мирові Мономахові царські клейноди: вінець із кованого 

золота з дорогими самоцвітамн і хрестом зверху. Цей ві
нець (корону) лазвали шапкою Мономаха, яку згодом при

своїла собі Москва і вошl зберігаєтr.ся там у музеї. 

Провів Володимир Мономах фінансову реформу, а 

ЗОІірема встановив прибуткові відсотки від позичок, і ці 
закони він вкто•шв у "Руську правду". Був він і письмен

ником. ГІриб.шзно коло ll J 7 року він написав "Поуttення 
дітям" - твір високої літературfюЇ вартости. У цьому 
творі ui11 так навчає своїх дітей: 

"Не дозпопийте сильним нищити слабших. Самі роз
судіть cnpa11y вдовиці. Не вбивайте ні винного, ні ttевиtt

ного, навіть коли заслужить на смерть, не губіть душі 
людини. Переїздячи своїми землями, ие дозволяйте служ

бі кривдити tti своїх, fti чужих, ні в селах, ні на полях, щоб 
вас не проклинали. Де пристанстс, напійте й нагодуйте 

вбогого, особливо ж уважайте иа чужинців, звідкїля б во
ни не прийшли, малий, •ш великий, ttи в посольстві .. 
Наоідаі1те хворого, проведіть покііІнина, не мшtаі'!те лю
дини, не привітавшись і не сназавшн доброго слова. Ста
рих шануйте, як батьків, молодих, як братів. Удома не лi

ttyйтetn, але всІ>ого догляньте. На війні не здавайтеся на 

воеводtв ... Зброї не скидайте з себе швидко, не розгля
нувшися иа11коло, бо через неувагу людина rнне иеспо

дівако. Любіть своїх жінок ... " Далі Володимир Мономах 
подае про себе біографічні відомості. 

Помер Володимир Моиомах в травні 1125 року на 73 
році свого життя. Похоронили його в церкві св. Софіі 

в І{нєві. А по його смерти літописець писав, що "весь на
род плакав за ним, немов діти за батьком чи матір'ю", 

бо ж "він освітив Руську землю, nускаюttи проміння, як 
сонце", і "слава про нього nроіІ.шпа no вtіх краях, особ
ливо був він страшний ДJJя поган" (полоеців). 
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Роман 

(1199--1205) 

Останнім могутнім киівським ниязем був Мстислав І, 
син Володимира Мономuха. А по його смерти почалася 

боротьба юІязів за ниївський нрестіJІ. Суздальський кшtзь 
Андрій Боголюбський напав ш1 Київ 1169 року, зруІІнував 
його і забрав ноштовні речі до r:вого міста Володимира 
на рікою Клязьмою. І Київ післп тоt о дуже ослаб. Постій· 

ні напади половцін і татар у роках 1223-1240 не дозволили 
Україні-Русі спокіІІно розвиватися. Київ був спустошений, 

і віп утратив своє значення як торговельtІИЙ і церновІІИЙ 
осередон. 

Західнк Україна (тобто Волинь і Гали•шна) не зазнйJ!а 
таної руїни від дІІІ(НХ степових орд, яної зазнала Східнп 

Україна. Волинь і Галичина, звичайно були пов'язані з Ки

Евом, але: згодом вони стали несзалежними J.t:Нязівствами. 
Коли Київ унаелідон княжих усобиць (боротьби) втратив 
свое політичне значення, центр українсьJ.t:оЇ державности 

пересумувек на землі Західньої України. Волинсьний ннязь 
Роман, син волинсьного кн. Мстислава Із'яслави'Іа й доч

J.t:И польського князя Болеслава, об'єднав 1199 poJ.t:y Гали
ЧНІІУ з Волииню в одне могутнє Галицько-Волинсьне кня

зівство. 

Роман був добрим політнJ.t:ом, знаменитнм полковод
цем і рішучим вомдарем. Бояр-ворохобюшів він прибор

J.t:ав, і управлцв державою сам, без бояр. Роман допома
гав селянам і ноrнстувавсR велиною підтримною міщаІІ

ства. Здобувши КиІв, він створив вслину державу із столи
цею в місті Володимирі на Волині. Роман воюuаn з полов

цими і 1203 рону розгромив їх. Це була остаІІІІЯ війна 
Украіни-Руси з ними; половці nicлR того більше не nояв

лялнся на нардонах України-Руси. 

Роман відхилив nроnозицію паnи приЙІІяти римо-J.t:а

толицьку віру, яку Рим намагався nоширити на Украіну. 

Тому що Роман об'єднав більшість украінсьних земель, 

його називали "самодержцем усієї Руси". 

Роман полнr у бою з nоля1<ами 1205 року під Зави
хостом над Сяном. Залишив він двох малолітніх синів -
Данила А Васильна. 
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Дтпmо Романович Гаmщьв.ий 

(1205--1264) 

По смерти князя Романа в Гапицько-Волинському кня

з.івстві ІЮч.алн верховодити могутні боярські роди, і дру
жина РомаІІа з двома ма.чолітніми сш.ами, Данилом і Ва

сипьком, мусіла вті1пи в :Угорщину, а згодом переїхала 
на Волинь. Боротьба за галюtько-волинськиn nрестіл три

вала 40 років. :Угорщина 11 Польща користали з. цієї ІІЗ

годи, і ·встрявати в справи Галичини. 

Князь Даннло Ромюювич, ставши в nроводі бать
ківщшІи, прогнав з Галичнии польських і угорських наїзд

ників і прибориав непокірних галицьких бояр, яиі по смер
ти князя Романа стшювилн собою велииу силу. Даннло 

об'єднав землі південно-західньої Руси, 1227 року оволо
дів Волинню, 1238 р. відвоював ГаJІИЧИІІу, а 1239 р. зай

няв Киів. Року 1245-го він розгромив польсько-угорсьиі 
війська, які намаrаJІися захопити Галичину. Майже вся 

Україна оnинилася під його владою. Даннло в uій бороть
бі спирався на допомогу прихильного йому міщанства. 

Ледве скінчилася боротьба за галицько-волинський 
княжий nрестіл, як ось появилася нова загроза - наїзд та

тар на УкраіІІу. Татарська орда 1240 року з'явилася під 
Києвом і аруАнувала його. Звідти веJІика сила татар ру

шила на Волинь та ГаJІичииу й там знищнла княжі сто
лиці - Галич і Володимир (Волинський). 

Даннло надіявся на допомогу інших християнських 

держав Европи Іі укладав собі nляни великого походу 
(аа доnомогою nали) проти татарської орди; тому він 
навіть прийняв від папи королівську корону (1253 року). 
JІІого коронація відбулася в місті Дорогочині над Бугом. 

Але до хрестоноеного лоходу не дійшло, бо европейські 
монархи тоді були розсварені одні з одtшми, то ж Даннло 

порвав зв'язки з папою й боровся з татарами сам. 
Даннло 1254 р. відбив ІІОВИЙ напад татар, але вони 

1259 року пішли великим наступом під проводом свого 
нового воєводи й змусили ДаниІІа зруйнувати свої укріn

лення в Володимирі, Крем'янці, Луцьку і Львові. Був це 
для нього великий удар. 

Даннло був одним з найвидатніших володарів Укра
їни. Він увійшов в історію як справедливий, 6nагородиий 
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і культурний правитель. За його КІІязюоання шнрнласн 
культурn й освіта, розвинулися торгівля й ремесло, зрос

ТDЛН церкви й манастнрі. Він побуд)"ІНІІІ І ІОві міста- Холм, 
Львів та інші. Даннло жив дружньо з своїм братом Василь
ком, князем Волині. 

Помер Даннло в своім улюбленім Холмі 1264 року, 
і там його похоронили в церкві Богородиці, яку сам віп 

збудував. Гадицько-Волинський .'!"ітоnисець так висповив

ся про нього: "Цей Данипо був другим по Соломоні". 
По смерти Д:шипа Аого син Лев став володарем Ук

раїни. 

Петро Monma 

(1596-1647) 

Петро Могила, визначний церковний і культурво-ос
вітній діяч Украї1ш першої nоловини XVII століття, сиtІ 

князя Валахіі й Молдавії, сnоріднений з польськими й ук

раїнськими магнатськими родами, був митрополитом Ки
ївським у роках 1633-1647. Петро Могила спочатку набув 
собі освіту в братській школі у Львові, а завершив її ви
щими студінми в кіпЬІ<ох уні"І!ерситетах у захід11іх нраіиах 

Европи. Молодим служив він у польсьному війську й брав 
участь у бою з турками під Хотином 1621 року. 

Петро Могила 1627 р. став архимtшдритом І(ІІ€Во-Пе

черської Лаври, а 1933 року - митропопитом Київським. 
Він захищав прам Православної Церкви й добився в nопь

ського нороля визнання законкого статуса для Право
славної Церкви в Украіні й Білорусі. У Церкві він завів 

nорnдок і днсцнппіну і подбав про необхідні церковні 

книги- требник, катехізис і т.n., і старався охоnити сво
їми nрацями nовну систему науІШ nравоспавної віри. Мо

гила прихилив до себе симпатію всіх верств nравоспавних 
унраінців. 

Могила розгорнув вели'!езну культурно-освітню й цер
ковну діяльність. Він реставрував Софійський собор і бу

дники Кн€во-Печерс~>коі Лаври та дбав про розвиток її 
друкарні. Року 1631-ro П. Могила оснував вищу шкапу 
nри Печерській Лаврі, а 1632 року злучив іі з київською 
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братською школою й тnк постаJІа в Киеві МоrиJІииська 
колегія, ику за часів гетьмана Івана Мазепи було nідвище

но до статуса академії., що стала найбільшим науковим 
осередком усієї східньої Европи. З ціеї академії вийшло 

багато спавних людей, що розносили світло науни по всій 
Украіні, Росіі та ло інших слов'янських країнах. 

Петро Могила оснував школи в інших містах України, 

а також і в Ясах у МоJШавії. Він на власний кошт виси.11ав 
молодих здібних людей на студії в університетах та ака
деміях Франції, Німеччини, Італії. 

Своею відданою працею в церковній і культурно-ос

вітній діпяннах Петро Могила перетворив ~'крйіну в духо
ве світиJІо всього спов'янеького сходу й nівдни Европи. 
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ПОЧАТОК ЗАПОРОЗЬКОї СІЧІ 

Дмитро ВиІШІевецьиий - Петро 

:К:онашевич Саrайдачиші 

Постійні нашІди татар ІІа Укра'шу обезсилн її. УІсрЗЇІІ
ська держава занелола, і і"і землі оnшІилисn в державному 

скла:-і Литви й Полt.щі, яка згодом зайня.1а всі українські 

Під Лоньщею частина українс~.>кої nровідної верстви 

пішла в уtІію з Римом (у Бересті 1596 р.). Польща мала 

на меті окатоличити й спольщити українське ІtаСеJІення. 
Але унія не здобула переваги в Укрnїні, і більшість насе

лення остамся при Православній Церкві. Унія лодіJІила 
українців на два табори - nравославний та уніятсьюtй, 

між якими почалася велика й затяжка боро'!'ьба. А поля

ки казали, що таким чином вони "ІІапустили русина на 

русина". 

Великі простори стеnової УкраЇfІИ на півдні були спус-

1'ОШені через nостійІІі наnади татар, і ІJасслення з иих виб
ралося. Але яриродні багатства цієї землі привабJІювали 

емільчанів - уходників; вони йшли туди полювати на 

звірів, ловити рибу, абираш мед, а на зиму вони nоверта
лися додому - до Києва, Katteвa, Черкас. У цих уходах 

вони постійно зустрічалися з татарами й воювали з ними. 
Тих смілr.чаків-уходників звали нозаками. Вони стали ду

же nопуJІярннми як оборонці Україtш. До них приставали 
сини сеJІян, міщан, священиків і шляхти, бо в народньому 

розумінні слово "козаки" означало найкращу лицарську 
моJІодь. Слово .,козак" тюркське, - так tІазивапи варту, 

сторожу; татари називали козаками вільних, JІегко озброє

них JІtодей, що займалися війною. 

Козацтво згодом розросJІося в векику силу. Україн

ський князь Дмитро Вишневецькиі'і (відомий в народній 
пісні як Байда) об'єднав козацькі груnи і 1552 року збу
дував твердиню на острові Хортиці над Дніnрі nід наз

вою "Заnорозька Січ". Це був nочаток віі'іськової орга
нізаціі, яку очолював отnм3ІН. nершим відомим в історіі 

козацьким отаманом був князь Дмитро Вишневецький. 
Заnорожці човнами виnливали на Чорне море, нападали 
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на турецькі міста та визволяли християн з туреаько·L не

волі. Іхиі геройські подвиги n цю:: nаходах nрославили 
їх у всьому тодішІІьому христшшському світі. 

УкраіІІСький шляхтич з Галичини Петро І{онашевич 
СагайдачннІІ, внховаиець православної Острожеької Ака

демії, переорrаІJізував зщюрозьких козаків у здисципJІіно
ваиі полки, і він став у іх nроводі як гетьман- 11айвищий 

старшина козацького війська. Сагайдачний переніс осідок 
гетьманів до Кнєва - старої столиці Украіни. За ініція

-:нвоІо Сагайдачного й козацтва в Києві 1620 р. була від
новІІена nравославІLа ієрархія, що 1596 р. nерестала існу
вати внаслідок Берестейської унії. Сагайдачний дбав про 

поширення освіти та 11ідтрнмку Православної Церкви в 
Україні. 

Сагайдачний адобув велику славу nоходами на татар 
і турків. Року 1616-ro він здобув твердИІІі Барну, Синоп 
і Кафу, внаволнвши велике число тих українців, що бу11н 
забрані татарами й турками в ясир (пОІІон). Року 1621-го 

СагайдачннА nрийшов на допомогу nоІІякам з своєю 40-
тисячною армією, яка найбільше причиниІІася до роагро

му турків під Хотином. А11е сам він був nоранений у боих, 
і помер 1622 р. Перед смертю він ааписав частину свого 
майна на шкоІІП київського і львівського церковних 

братств. 
СагаАдачннй був гетьманом вісім років (1614-1622). 

По собі він за11ишив славу розважного політика, що зумів 

перетворити козацтво в опору українського иаціонапьно
го життя. У народі збереглася про нього пісня (,.ГсА, на 

горі там женці жнуть"); у ній він зображений як зразои 
nицаря-иозака, жнпя ІІІЮГО - це постійні воєнні походи. 

Боrдан ХмеlІЬИИЦЬІІИЙ 

(1648 -1657) 

Польща скоро забуnа про козацьку допомогу в ії 
війні з турками, і знову почала гнобити українців п усіх 
відношеннях; національному, nопіти•шому, релігійному й 

соціяпьному. Попьська шлихта й українські nани, икі стали 
рнио-катопнкаьш, заволоділи українськими землями А за-

26 



вели кріпацтво (поневолення селянства). Унаслідок цього 

одне за одНІн-І вибухали украЇІІСькі повстання. Хто не хо
тів бути кріпаком, утікав на Запоріжжя. Польща збудува

ла могутню твердиню Кодак біля Д11іпра й обсадила їі 
сиnьною залогою, яка мала перехоnлювати ЦІІХ утікачів 

і стежити за рухом на Запорозькій Січі. Гетьман ІваІІ Су
лима зруйнував Кодак 1635 року, а 11е був виклик до вН!tш 
Польщі з козаками. Велике невдоволення охопило широ
кі верстви українського народу, і треба було тільки малоі 

іскри, щоб залалити вогонь повстання. 

J(озацькнй чигнринський сотник Богдан Хмельниць

кий став у проводі першого українського ·всенародньоrо 
повстання (1648 року). Він народився 1596 року, а похо
див з шляхетсько-козацького роду. Хмельницького спону· 
кало до війни з Польщею насильство nольського шлях

тича, старости Чаплінськоrо, який забрав його хутір Су
ботів, знищив будинки, побив його сина й загрожував Ао

го життю. Хмельницький nодався на Запорозьку Січ, зор
ганізував там ЗtІЗЧІІУ збройну силу і пішов війною ІІЗ 

Польщу. Щоб збільшити свої сили, він заключнв союз 
з кримським ханом (1648 року). І(озаки вибрали Хмель
ІJНцького гетьманом Украіни. 

Козацька армія під проводом ХмельннцьІ<ого розгро

МИІІЗ nоnьсьІ<і сиnи nід Жовтими Водами, Корсунем, Пи

лявцями й Зборовом. Після того Польща була змушена 
зак.nючнтн мир nід Зборовом (19 серпня 1649 р.), умови 

ІІКОГО бу.nи такі: автономія УІ<раїни, збільшеІІІІЯ і1 постій
ного козацького війська до числа 40 тисяч вояків і обса

дження всіх урядових становищ в Украіні православними 
українцями. 

Цей мир закінчився, "Іtічнм". Польща не хотіла пого
дитися 1111 автономію України. Козацтво ж із свого боку 
бу.nо невдоволене, бо йому обмежували права. А сеюши 

зворохобилнся, бо вони мали назад повернутися в кріпац
тво панів-рабовnасttиків, які nереважно буnн nо11яками. 

А до того ще й татари зрадНІш й забрали багато українців 

у nonoн. 

Року 1651-ro почався новий бій - під Берестечком 
на Волині. І<озакам приІІ:шли на nоміч татари, але nопя

І<И підкупили їхнього хана, і "Татари зраднІІи козаків "І"а 
взяли Хмельницького в полон. На його місце головним 

полководцем вибрали полковника Івана Богуна з титулом 
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заступника гстьмаІІЗ. БіА під Берестечком козаІ<Н програ
nи. Хме.ІІLІІИЦЬКОГО татори внnуСТШІИ з полону, і він за

КJІІО•Іна з Лоnьщею Білоцерківську угоду, умови якої ДJІЯ 

козаків буnи ще гірші ніж умови Зборівського договору. 
Хме.nьІІицькиА опинився в трудному nол:ожснні. Утом.ІІе· 
ний боротьбою, вік почав огnндатисп за союзником. Л.пя

ни союзу з Мо.11давіею не вдВ.ІІнся, а татари ста.11и по сто

роні Л0.11ьщі. Не мавши іІІшого виходу із скрутІІОГО ПО.ІІО· 
жеІІІІя, ві11 вирішив нав'язати зносини з МосК1ІОЮ, які зо
кіІІЧИ.ІІНСЯ ПереясJІавськнм договором 1654 р. На осиові 

ціеі уго.ІІ.ІІ " ... Украіна приймапа протекторат москов· 
ського царя, .ІІншаючись ІІадаJІі окремим державшам орга
нізмом, зберігаючи свій соція.ІІьио-політичниА і церковниА 

устрій, масну адміністроцію, військо, фінанси та право 
самостійного ведення днпдоматичннх зносин під контро

лею царського уряду. Козацьке вііІ:сько визначсаІе було на 
60,000, при •Іому .ІІНШадися всі козацькі вояьності і при

віпеі. Гетьмана обнра.nося ві.пьними го.nосами і про вибо· 
ри повідомJІЯJІИ Москву''. (Еицикпопедія Українознавства, 
Том 11, ст. 448). 

Союз з Москвою показався. невдапнм д.ІІЯ Украіни. У 

Хмиьницького був на думці тнмчасовий папітичинА і мі· 
л:ітарний союз .ІІВОХ незалежних держав, щоб вести бо· 
ротьбу проти сnіпьних ворогів - По.ІІьщі А татар. АІІе 
цар не дотримався своіх зобов'изань, і почав уважати 

УкраЇІ1у за частину свого царства. Переяспавська угода 

була ве.пиким історн•ІННІІ нещастям, бо вона стапа почат
ком nоиево.аеІІНЯ Украіни Москвою. 

ХмеJІЬІІнцький бачив, що він 11е забезnечив Украіні 

самоуnрави, тому вирішив цей договір зірвати й шукати 
собі інших союзників. Ві11 прагнув з'еднати всі українські 

аемпІ А ві,~родити державність Украіни. Але він уже був 
"NІжко хвориА, і ІІесnодівана смерть (1657 року) не дозво
..ІІН.ІЗ. йому здійснити цих пnяиів. 

Хме.пЬІІнЦЬ!(НЙ був ІІаАбі.ІІьшим гетьманом Украіни. 
Прн ..а;оnомозі козацької верстви й шняхтн ві11 з'ед11ав 

біньwу частиІІу українських зсмс..11ь і збудував ве.11нку ..а;ер· 
жаву, яка заІІня..ІІа паважне місце в Евроnі. Ві11 був ..а;обрим 

організатором, зручним nОJJітихом і розумним адміністра· 
торои. 
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Петро Дорошеиио 

(166~1676) 

По смерти БогдаtІа Хмельницького в Україні настала 

доба, яку називають Руїною. l-Ja Пр:шобережжі гетьманом 
став Павло Те;еря, n на Лівобережжі гетьмnнувfш Іван 

Брюховецt.кий. Обидва ці геrьмани були людt.МИ елабої 
вопі. Брюховецьк11й став на пооtуги Москви й почав ни

щити автономію УкраЇІІИ. Тетеrщ ж був знаряддям nолітн
ки Польщі. (По двох роках він зрікся гетьманства). В Ук

раїні Іtастала повна авархія. Поляки й татари на Право

бережній Україні грабували й руйнували все, що тільки 
було можливо з:~Gрати чи знищити. Те саме чинили мос

Іювські війська на Лівобережній Україні. Та oct. 1665 ро
ку Петро Дорошенко, внук гетьмана Михайла Дорошенка, 
спІв гетьманом Правобережної Україtш, і серед украЇІІ

ського народу зродилися ІІадія, що він заведе пад і при
nиІІІІТЬ pytHy. 

Петро Дорошенко був осві•Існий, талаtювитнй, еrtер
гіЙІІИЙ, завзятий і tщтхІІСШІі! держашнщьІІИМи ідеями Бог 

дашL Хмельницького. Він поставив собі за мету звільttити 

Правобережну Україну від поляків, а Лівобережну - від 
москвині в, і приедиати до ІІИХ Західню Укр:йttу та створи

ти з них незалеяшу державу. ДорошенІш бачив, що він не 
може обійтися без чужої допомоги в боротьбі nроти двох 

голоІших ворогів - Польщі й Москви, тому він зш,пючив 
союз з татарами й з Туреч•Іиною. 

Москва й Польща, втомлені війною за Україну, ІІареш
ті порозумілися і 1667 р. заключили в Андрусові мир, на 

основі якого вони поділилися Україною: Правобережна 

Україна припала По.1ьщі, а Лівобережна Москві. Андрусів

ський договір вшІликав велике обурення серед українсько
го народу. На ЛівобережІІій УкраїІІі під проводом геть

мана Брюховецького nибухпо повстання проти Москви. 

Брюховецький нарешті отямився й зрозумів, що Москва 
нищить Україtrу. Ane як тільки Дорошенко nрийшов з сво
іми полками на Лівобережну Україиу, ввесь народ там пе
рейшоВ на його бік, а Брюховецького вбили. Дорошенко 
з допомогою татар рушив з великою силою проти москов

ського війська, змусивши Аого без бою nокинути Ліво-
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бережну Україну. Bcn Укрnїна тоді булn об'єднмш під ІІла
дою гетьмана Дорошенка, але не надовго. 

Неслодіваний шшад nольського війська на Прщюбе

режну Україну змусив Дорошекка до оборони. Тоді ж та
кн на Лівобережній Україні проголосили гетьмаtюм Де· 

м'яна Миогорішного. (У нього одиаІJе не було багато nри· 
хильtшків ні серед козацьких старшин, ні в Москві). Ко

зацька старшина незабаром усунула його, а гетьманом 
поставнла Івана Самоііловнча. Новий гетьман Лівобереж
ної України nрагнув об'єднати лід своє1о владою землі 

но обох боках Дніnра. І саме тому Самойловн'І вирушив 
3 козацьким і московським війс~ком Ііа ПравобережІІу 

Украіну nроти Дорошенка. Народ Правобережжя радо йо· 
го вітав, бо бе:таста11ні війни всім надоку•tили. До того 

ще й татари руіінуоали украЇІІські землі, і люди виttув:~ли 

Дорошенка за те, що він заr<лючнв з ними союз. 

Народ не розумів широких плянів гетьмана Дорошен

ка, і тому не підтримав його. Дорошенко втратив nопу· 
JІЯрІІість і вкінці аріксn гетьманства (1676 р.). його ви
везли в Московщину і там він 1698 року помер. 

Слава про велнкоt·о державиого дія•ІЗ, паJІкого укра· 
їнськоrо nатріота, гетьмана Петра Дорошенка, що жив 

ідеалом незалежної України і старався об'єдІІаТИ україн
ські землі в одну державу, збереглася в українській на· 

родній пісні; його оспівано як славного полководця, що 
"веде своЕ військо, військо запорізьке. хорошенько". 

його слава віддаеркалена і в творах ІІЗШИХ nисьмен· 

ників. 

Ьаи Мазепа 

(1687-1709) 

По упадку Петра Дорошенка єдиним гетьманом ос

тався Іван Самойлович. Гетьманщиною тоді була вже тіль· 
ки Лівобережна Україна. Звичайно, вона була під контро

пею Москви. На Правобережній Украіні (під Польщею) 
тоді вже не було гетьманщини. Запоріжжя також мусіло 
корнтися Москві. Навіть Українська Православна Церква 

опинипася під владою патріярха Московського. Гетьмана 
Самойлови'Іа засJІалн на Сибір (1687 р.). У таких обста· 
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ІІинах гетьманом (tш Лі110бережжі) ста11 ІІІан Мазеnа -
nраІІославшІЙ украЇІІець шляхетсІ>ного роду, що nісля за
кінчення студій у Моrилянсьиій иолсгії 11чився за кордо

ном, а nотім був у дилломатичІІій службі nольського ко
роля Казимира. Мазеnа nовернувся в УІІраїну 1663 року 
до хворого батька, а ло його смерти ІІСтулиІІ на службу 
до гетьма1ш Дорошенка, і в нього займав різні урІІдОІІі 

nости, а нарсшп став його генер<і.'Іьним осаулом. 

Іваtш Мазеnу вибрали геп,мано~І JG87 року- звичай

но, ЗЗ ЗГОДОЮ МОСКОВСЬКОГО урЯду, і ТОді Ж ІІіД ІІаТИСКОМ 
Москви було укладено ]{оломацький договір, яиим Мос

ква ще більше обмежи.~а nрава гетьманської влади й на
ніІІець звела автономію Лі11обережної України (.,Гетьман

щини"). Мазеnа бачнЕІ це, але 11ін nостулав обережно, щоб 
не наразити собі МоскІІи, бо Уираїна тоді була ослаблена 

і не мала доnомоги з боку жодної держави. Мазеnа твер

до стоя11 на ~руtІТі козацько-гетьмаІІської державиости та 
ІІезалежиости й соборности українсьиих земель. Він бажав 

nриедиати до Лівобережної України Правобережжя, що 
було лід окуnаціею nольщі, але Москва бyJta в союзі 

з nольщею, і тому не дозволяла на це. Мазеnа доломагаІІ 
Масиві військом, харчамн й зброею в nершій стадії їі вій

ІІИ з ШІІедами, і це дало йому змогу (nроти 11олі Москви 
й Лольщі) 1704 р. оnанувати Правобережжя, яке він на

магався об'єд11ати з Лівобережною Україною. 

Мазеnа дба11 про розвиток української науки, освіти, 

письменства, архітектури й малярства. Він був веJІиким 
меценатом, і власними фондами збудував у Переяславі, 

Чернігові А Києві всJ1ичаві церкви з дорогими nрикраса
ми, nеребудував Києво-Печерську Лавру; перетворив Кие
во-Могилянську колегію в 31\здемію, змодернізував у ніА 

ІІЗІІ•tання й лідніс і'і ІІа ріnе11ь евролейських університетіІІ. 

його гетьманський двір у Батурині своею культурою 

символізував собою висоІ\ИЙ духовий рівень Гетьманщини. 

Мазеnа лідніс на високий щабель розвитку українсьиу 
иультуру. За часіІІ його гетьманування розвинулася іі зміц

ніла козацько-шляхетська еліта, діти ЯІ\ОЇ навчалися в Ки
ево-Могилянській Академії та виїздили на студії за кор

дОІ! у західні країни. 

Цар Петро І все більше змагав до знищення автоно· 

міі України; він встрявав у вІtутрішні спра'Ви Украіни й 
щораз ясніше nроявляв СІІОЮ імnеріялістичну nолітииу 
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супроти неї. Одно•tасtю вitt ttасилав московські nійська 
в Украіну, а українські війська посилав на далекі фронти 

та на таку роботу цк прокопування кюшлів, осушування 
мочарів під будову його нової столиці - Пстербурrу, де 

гинули ТИСІІ'1і украіиськюt козаків. 

Північна війна Московщнtш (з допомогою Даніі й 

Польщі) із Швецією з 1700 put<y затягнулася іі лягла дуже 
важ11км тягарем на ослаблену Гетьмащиttу. Шведський ко

роль Карло ХІІ, nеремігши Данію й Польщу, рушив ІІЗ 
Москву. Щоб nизnолитк Україну з московської неволі, 

Мазеnа закmо•шв союз з Карлом ХІІ. ШtJ сnодівnвся, що 
шведи переможуть Московщиву й Україttа таким чином 

низволиться з нсвоJІі. Шведські війська зпучилися з укра
їнськими, і в лнnві 1709 року лід Полтавою відбувся ве
ликий бій, що скінчився лотромом шведських і україн· 
ських військ силами царя Петра І. Мазепа з Карлом пере· 

ЙШJІИ tta державну територію Туреччини. Мазепn там за· 
хворі·в і помер у Бендерnх 1709 р. Поховали його в Га· 

лаці, в румунсьІ\ому православному манастнрі св. Юрія. 

Перемога Москви в бою під Полтавою дала ій nовну 
вoJito анищити автоtюмію України. Цар Петро І ttepш за 

все звеJІів Українській і Московській Церквам викляс-rи 
ім'я Мазепи. Почавши з 1709 року, російеt.І!а пропаганда 

Н досі чинить усе для того, щоб очорнити ім'я цього ве· 

ликого украінсьного патріота. 

Гетьман Іван Мааепа був державним мужем епохаль· 

ного масштабу. його ім'я стало символом боротьби укра· 
інського ІІароду за визволення від Москви; воно стало 

символом україttськоі державности 
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ОСТАННІ ГЕТЬМАНИ- СКАСУВАННЯ 
ГЕТЬМАНЩИНИ 

Наслідки nеремоги Моеквн в бою nід Полтавою 1709 
року були траrічtшми дJІІІ УtфЗЇtш. Московське царство 

ставало сильною епронейською державою, яка за •шсів 
царн Петра І почала tШзивnтися Росі€ІО. Цей володар-дес

пот твердою рукою, крок за крокvм, JІЇJ(відував ввтономttі 
права Гетьманщини, і щедро роздавав своім прнхнльІІи

tшм сконфісковані ним землі "мазепинців". (Так називав 
він українських патріотів-самостійників nіСJІІІ бою nід 

Полтавою). 

Пилип Орлик.- По смерти Iвatta Мазепи на еміграції 
в Туреччині 1709 року вибрали там гетьманом Пилиnа 
ОрлНJ{В, нспохипrого українського патріота. (Це був nер

ший украіtІсьtшй уряд в екзилі - поза межамн Украіни). 
Гетьман Орлик вірив, що Україну вдасться визволити 

з московської неволі, і він старавен nрихилити уряди за
хідньо-европейських держав для ціЕі справи. Але його 

nлш1и не здійснилися. Року 1714-ro ІJо•Іалося скитання 

Орлика по різних евролейських державах. 

Іван С"оропалськиіl. - За дозволом царя Петра І 

козаки ще 1708 р. вибрали гетьманом (ЛівобереЖІІОЇ Ук
раїни) !пава Скороnадського. 

Цей гетьман був людиною елабої волі, і в усьому ко

рився Москві. Як і попередні гетьмани, так і він був та
кого nогляду, що треба рятувати те, що вдасться вряту

вати. Але вритувати таки не вдалося нічого. Року 1722-го 
цар Петро І встановив так зваІІу МалоросіІіську Колегію 

nід проводом Степана Вельямінова. Ця колегія, в скла
ді якоі було аж шість російських офіцерів, давала накази 

rетьмаІІОві і правнла Лівобережною Україною. Протести 
гетьмана Скоропадського не помоrли. 

Цей гетьман помер 1722 року. 

Павло Полуботок.- Наказним гетьманом (тобто rеть
маІюм з наказу царя, а 11е з вибору) по смерти Івана Ско

ропадського став Павло Полубатак (1722 року). Малоро
сійська Колегія далі заводнла с-вої нові порядки, а Павла 

По.луботка - зате, що віи став в oбopotti автономії Геть

манщини - вик.ликали до Петербургу, ~~~-~о 

2 
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найвищими старшинами запроторили у в'язницю, де він 

і помер (1724 р,). 

Даннло АпостоJІ, - Козаки 1727 року вибрали геть· 
маном Лівобережної Украї1ш лолковtІика Данила АІІОСТО· 

ла, заслуженого діяча Гетьманщини. Як і nопередні геть
мани Лівобсрсжжн під контроле1о Москви, так і Даннло 

Аnостол захищав авто1юмні nрава Гетьманщини, особли· 
во ж він домагався ліквідацП Малоросійсько і Колегії. 11о· 

му nощастило зробити деякі реформи в адміністрації, су

дівництві й фінансах. Москва ж далі визискувала україн· 
ських козаків як робо•Іу силу, і внсилала їх на роботу 11ри 

фортнфікаціях поза межами України, а гетьм:ш не мав 

сили заnобігти цьому. 
Даннло Аnостол помер 1734 року. 

Кнрипо РозумовськиА. - Останнім гетьманом Укра· 

їни (JІівобсрежної) був Кнрнло Розумовський. Гетьманом 

настановнла його (1750 року) цариця Єлнсаве;а, що була 
одружеІІа з його братом Олексієм Розумовським. ГетьмшІ 
Кнрнло Розумовський був молодим освіченим арис;окра· 

;ом, вихованим у Петербурзі n за кордоном. Він був у дое· 
;оений великими почестями, з графським титулом включ· 
но, і очолював він російську Академію Наук у Пе;србурзі. 

За гетьманування Кирнnз Розумовського Украіна (Лі· 
вобережна) відзискзла свої автономні nрава. Російських 

урядників (а було їх "Там уже багато) відКJІикали з Геть· 
манщнни завдяки особистим впливам Розумовського. У 

відсутності Розумовського Лівобережною Україною пра· 
виnа козацька генеральна С'Таршина. Ге;ьмаиові Розумов· 

ському nідпорядкували Запорозьку Січ. УІ<раінська стар· 
шина робила заходи, щоб гетьманство с;ало спадковим 

у роді Розумовського. Але нова цариця, Катерина 11, йшда 
слідамн попі;нкн Петра І, тобто політики цеи;ралізації й 

руснфіІ<аціі всіх земель nід їі владою. Це вона змусила 
І<нрила Розумовського зректися гетьманського с;аиовища. 

Цариця Ка;ернна 11 1775 р. зруйнувала Заnорозьку Січ, а 

останнього Ті кошового, Пе"Тра Кальнишевського, вона 
заслала на Соловецькі острови, де він, як в'язень, згодом 

помер. Украіну ж МосІ<ва перейменувала на "Малоросію", 
та вкпючнnа ії в СІUІад Російської імперії. А пізніше Мое· 
ква почала Україну офіційно називати .,Южною (Півден· 

ною) Росією". І таІ< було воно аж до 1917 року. 
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Михайло Грушевсьиий 

(1866---1934) 

Скасувашш Москвою гетьманства й автономії України 

припинило розвиток національного й політичного життя 
українців. Унаслідок розподілу Польщі Росією, Австрією 

й Прусією (в 1772, 1793 й 1795 роках) Гали•шну від Поnь
щі забрала Австрія (1772 р.). Правобережну J'країиу від 

Польщі заСірала Росія. Політика русифікації спрнчюшла 
важкий напіоШІЛЬННЇІ гніт українського народу. А україн

ське селянство, крім цього, ще зазш1вало економічного 

й соціяльного шіту кріпаччини. 

Як реакція проти ІШціональноrо гніту проІІвиnося 

культурне 'І!ідроджеиия, коли Іван J(отляревський 1798 ро
ку видав "ЕеІІеїду" чистою українською мовою. Справа 

рідної мови відразу стаnа націонаnьним чинником. Ця nо
дія (nоява "Енеїди") запоІJаткувала собою великий літе

ратурний рух, в якому ЩJодилисІІ нові украЇІІСькі письмен
ники, а між ними nоявився Іі rеніяльний Тарас Шевченко, 

що надхнуn українців моральною силою й вірою D краще 
майбутнє. Це був nочаток націо11альноrо відродження, 
розвитоІ\ яІ\ого завершився українськими визвольнии зма

гаипями n відновленням украінської держави - УІ\раіи
ськоі І-Іародиьої Республіки, проголошеної 22 січня 1918 р. 
Четвертим Універсалом Центральної Ради в Києві. 

У Києві 1917 р. постала УІ\раїнська Центральна Рада. 
що стала осередком визвольfюrо руху. До Києва повер
нувся історик Михайло ГрушевськиіІ, якого царсько-ро

сійська влада арештувала була ще 1915 року й заслаJІа 
в північну Московщнну. Головою Центра.11ьної Ради вибра

ли Мнхай.11а Грушевського. ЦентральшІ Рада була парля
ментом і владою УкраЇІШ, і в ній об'єдкалися всі українські 

політичні партії. ЦентральІІа Рада видала чотири універ· 
салн--у 3в'язку із змапшням за здійснюва11ня українських 

11аціональинх домагань. Четвертий Універсал (виданні!: 22 
січня 1918 року) проголосив: "Однині УкраїнсьІ\а Народни 
Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною, віль

ною, суверенною Державою Українсьхого Народу". 

Михайло Грушевський став першим президентом УІ<· 
раїнеької Народньоі Респубпіки. 
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Перед Це1пральною Радою стояла справа оборони 

~'нраїнн nеред зброfшою інвазією Москви fІЗ східні й 
цеtпральні украЇІІСькі землі. (По Галичт1у лосягала Пош,. 

ща). Перша світова війна занінчилася. Унраінська НародшІ 
Реслубліна заншочила мир (у Бересті 1918 р.) з Німеччи

ною, Австрією й Туре•t•ш·ною. Після того німецькі війська 
ввійшли в Україну, щоб nомагати унра'інцям боротися 
з російсько-большевнцьtюю інвазією. Німці розв'язали 

Центральну Раду (1918 р.) і nроголосили rІавла Скоропад
сьного гетьмшюм Уt(раїни. Але уІ(раїнсь"і республіканські 

сили незабаром новалили гетьманат (ще таки того самоt·о 
року - 1918). Грушевсt.кий хотів відновити Центральну 
Раду, але проти цього внступи.11а Директорія У.Н.Р. Року 

1920-го росШсм<і номуністи вийшли nереможцRми в бо
ротьбі з армією У.Н.Р. nід про6одом головиого отамвнn 

Симоfщ Петлюри. І так УІ<раіна оІІюшлася під владою Со

вєтської Росії. Укр3ЇІІУ тоді ІІЗзвали "Українською Соція
лістн•шою Советсt.коrо Республіною". Москва ІІадала їй 
часткову автономію, але дерЖВІнюго статуса їй не ШІдали. 

З моментом ліквідації Української Центральної Ради 

настав кінець політичній і держав1шцькій діплt.tюсти Ми· 

хайла Грушевського. Після цt.oro він повернувел до своєї 
улюбленої наукової й публіцистичної праці. 

Михайло Грушевський народився 18бG р. в Холмі; 
rім11азію вitt закінчив у Тифлісі, а університет у Киеві. 
Від 1894 рону до І світової війни був він nрофесором іс
;оріі України у Львівсьtшму університе;і. Під його голо· 

вуваииям Наукове Товариство ім. Шевченка у Львові роз
винулося в фактичну Академію 1-!аук. Там було створеtю 

величну бібліотеку й архів та скупчено визначні наукові 
сили, між якими також був Іван Франко. М. Грушевський 

та Іван Франно 1898 р. заснували "Лі;ературно-Науковий 
Вістнин"; вони ж і редагува.11и його. 

Головні праці Михайла Грушевського - це "Історія 
Украіни Руси" (розпочата ще 1898 рону, пізніше доведе
на до 10 томів- до Хмельннччшш включно). Року 1923-
ro по•шнає виходити друга велика nраця - "Історія ук
раїнськоі літератури" (5 томів; б і 7 томи залишилися 
неuидруковаинми). Він же й автор розвідок на теми етно
графії, фольклору, соціології, критичних нарисів про но

ву українську літературу й про иаціонально-ку.1ьтурний 
рух в Україні. Писав він також і публіцистичні статті. За-
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rаJІьне •шела опублікованих праць Грушевського переви

щує 1800 назв. 
Больщевицька вJІада розгорнула боротьбу проти ун

раїкської куJІьтури і П діячів, переслідуваJІа й арештувала 
їх. 1929 pot<y Грушевського вислано до Москви. Там він 

на вигнанні помер 1934 року. Є nідстави думати, що його 
замордували. Михайло Грушевський залишив 110 собі сла
ву великого українського істориІfа, вченого дослідІшка, 
політичного діяча й nубліциста. 

Симон ПетmоDа 

(1879 -1926) 

Акт відновлення українськоі держави - Українсьної 
Народної Республіки 22 січня 1918 року був оелІJКою по
дією в історіі України. Перед молодою державою відразу 
постала конечність дальшої боротьби з Росією (тим ра

зом уже з комуністичною Росією) для забезпс•Іення свого 

існування. До зброй1юі боротьби проти Росії став Симон 
Петлюра, яного уряд У.І-І.Р. найменунав Голошшм От~Іма
ном збройних сил цієї молодої республіки; був він і мі

ністром військових справ У.Н.Р. за часів Цектральної Ра

д.. 

Симон Петлюра народився 10 травня 1879 року на 

Полтавщині в родині міщан козацького nоходження. По
чаткову освіту набув ві11 у церковІю-нриходськШ школі, 
а nізніше вчився 'В духовні/І: семінарії в ПоJІтаві. 1901 
року його виключили з семінарії за прииапехшість до та

ємної українськоі громади, що стала зародІ<Ом Револю
ційної Українськоі Партії (РУП) у Поптаві, якої він був 

ЧJІЄНОМ. 

Петлюра був захоппений украіисько1о ревопюційиою 

ідеєю й відновпенним української держави. Був він доб
рим промовцем і nубліцистом. Він ішов у ІІарод і серед 

робітинків та сеJІЯІІ rоJІосив нові кпичі й нові ідеї, - ос

відомлював народні маси. 1904 року він виїхав до Льво
ва на партійно організаційну роботу, що зокрема була 
пов'язана з редагуванням .,СеJІянииа" - nресового орга

ну РУП. Друга його поїздка до Львова відбупася 1906 
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року. Потім він переїхав до Петербурга, де став еліоредак
тором місяч1шка "Вільна Україна". Звідти він незабаром 
повернувся до Києва. Почавuш з 1909 р., в іІІ жив у Москві 
і там редагував журІІІІЛ російською мовою "Украінская 

Жизнь", що виходив до 1917 року. 
Російська рr!вошоція 1917 року застала Петлюру в "Со

юзі Земств'', відпоруч1шком якого він був на російському 
західньому фронті. У травІІі 1917 р011у був <:кликаІІИЙ nер
ший Всеукраїнський Військовий З'їзд у Києві і там Пет· 
люру вибрано головою Українського Ге11ерального Вій
ськового Комітету. Toro самого року УкраїнсьІШ Централь 
на Рада наймеІІувала його міністром військових справ 

Петлюра на цьому ста1ювищі багато потрудився для cnpa· 
ви створення уІ<раїнсьІшх збройних снл. ЗударивuІИСІ> 
з опозицією деяких членів Це11тральної Ради, він зріка
ється свого становища в уряді, але далі організує україн· 
ське військо. С. Петлюра сформував J{озацькнй Кіш Сло
бідської України, став Aoro командантом і внетупив з ним 

у біА з большевиками. 
Лід час гетьман у в анн я Павла Скороnадського 

1918 року, коли німці нормкували в Украіні, Петлюра 

виступив проти німецької подітики і за це він був ув'яз
неІшй. По чотирьох місяцях він вийшов ІІа волю і того 

самого року (1918) він nриєднався до протигетьмансько
го повстання, що його очолила Директорія під проводом 

пнсьмеииика Володимира Винниченка. У склад Директорії 
ввійшов і Симон Петлюра, що був Голови11М Отаманом 

армії Української Народної Ресnубліки. С. Петлюра 1919 р. 
СТаВ ГОJІОВОЮ Директорії, і на ЦЬОМУ СТаІЮВИЩі ВіН, ЯК 
безкомпромісовий самостійник, боровся в обороні держа· 

ви украінського народу. А комуністична Москва внсюrала 
щораз більшу силу свого вій<:ька в Україну. Одночасно 

пошестні недуги масово косили військо й населеиик Ук· 
раїни, і почав ширитися хаос, наставало бездаддя. Такі 

були умовини, в яких С. Петлюра- з допомогою Україн
СЬJ(Оі Гаnнцької Армії - боровся з большевиками й бі

лою гвардією Денікіна, російського генерада, що команду· 

вав російськими аитибольшевицькими збройними силами 
на українській території, ane не визнавав українського ви· 
ЗВОJІЬНОГО руху. 

Тому що конче буда потрібна підтримка якогось со

юзинка, він заключив договір з Польщею (у Варшаві 21 
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квітня 1920 р.). Польща цим договором визнала Директо· 
рію владою Yt-IP. Але уряд Польщі незабаром зломив 
свііі договір з Україною, і заключив мировий договір 

З [ОІІЕТСЬКОЮ РосіЕю. З'едвані арміі (УНР і УГА) влаСІІИ· 
ми силами продо11жували боротьбу з большсвиками. Але 

вони, знеможені неріпною боротьGою, перейшли ріку 
Збруч, підступаючи на землі Західньої України (що були 

rriд окунацією Польщі) і там полшш іпп:рrrувалн їх. 

УкраіІІська Народни Республіка Gула ті~.ю першою 
державою, яку окупувала й зліквідувала Сопєтська Росія. 

Симон Петлюра деякий час був у Польщі, але, з уваги 

на вимогу большеви ків, щоб Польща видала його, він ВИ· 
їхап до Будапешту, звідти переїхав до Женеви, і вкінці 

nоселився в Парижі (1924 року). 
Симон Петлюра загинуп 25 травня 1926 р. на вулиці 

Парижу від куль совєтського чекіста - жида Шмуля 
Шварцбарта, який потім занвив у Парижі rra суді, що він, 
мовляв, дінв як "месник жидівського народу" за nогроми 
жидів в Україні в 1918-1920 роках. Звичайно, таке "оскар
жеиrrя" ціпком безпідставне, бо ж Петлюра rrіколи не ор
ганізував жодrrих а·н'fнЖидівськнх погроміп, а навпа

ки, як високогуманна людина, сам він обороняв жидів
сьІ\е населення в Україні, не зважаючи на те, що більшість 

жидів в Україні підтримувала большевиІ\ів. Правдою е 

той факт, що Шмуль Шварцбарт убив С. Петлюру ІІІ\ агент 
тайної большевицьІ\оі поліції. 

В особі С. Петлюри загинула велика людина. Симон 

Петлюра визначився ЯJ< публіцист, як великого формату 
політик, добрий організатор і 1\Омандувач війсьІ\а. Він 

був достойним вождем свого народу - вождем, що по
геройському служив уІ\раїнсьІ\ій нації в її змаганні за здо· 

буття належного місця серед вільних Іrародів світу. По· 

стать Симона Петлюрн стала для уІ\раїнського народу 
символом боротьби за незалежність Україrrи, символом 

уІ\раїнського державrrого самовизначення. У сторіччя йо
го народин Світовнn Конгрес Вільних ~'"раїнців проголо
сив 1979 рІк Ювілейним Роком Симоrrа Петлюри для гідно
го відзrrа•rення великого енна Украіни. 

Симон Петлюра похоронений у Парижі на цвинтарі 
Монпарнас. Перед його могилою 1\ОЖен уІ\раїнець-патріот 
у глибоній пошані клонить свою голову. 
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ЧЕТВЕРТИF! УНІВЕРСАП 

Унраїнсьної Центрапьної Ради 

Народе УкраіннІ 

Твоєю силою, волею, словом утворилась ІШ Україн
ській Землі вільна Українська Народна РеспубліІ{а. Здій· 

снилася давня мрія Твоїх батьків, борців за волю й пра

во робочого люду! 

Та в трудну годину ІІародилась воля України. Чоти

ри роки жорстокої війни обезсилили Ішш край і народ. 
Фабрики не внробmІЮТІ> товарів. Підприємстnа здержу

ють свою nрацю, залізні дороги розбиті, гроші падають 
у ціні. Скількість хліба зменшується. Настуnає голод. По 

краю розмножилися ватаги грабіжинкіu і убійників, особ
ливо, коли з фронту рушило російське військо, творІІчН 

криваву рі3ию, безлад і руїну на нашій 3емлі. 

А тим часом пстроrрадськс Правителt.ство Народних 
Комісарів внnові.tІо ві!'іну Україні, щоб nовернути вільну 

Українську Республіку під свою в.tІасть, і посилає на на· 
ці землі свої віtkька- червону гвардію, большевнків, які 

граблять хліб у наших селян без ніякої заплати вивозять 

його в Росію, не заставляючи навіть зерна, приготовле· 
ного на засів, убивають невинних людей і сіють усюди 

анархію, убийство й злочин. 

Ми, Українська Центральна Рада, робили всяні захо· 

ди, щоб не допустити до тої братовбив'ІоЇ війни двох 
сусідніх народів, а.11с петроrрадське Правительст110 не nіш· 

ло нам назустріч і веде дальшу криваву боротьбу з на· 

шим народом і Республікою. 

Крім того те ж саме петроградське Правитепьство 

НародНИХ Комісарів ПОЧИИВЕ ПрОВОЛЇКЗНІІЯ Мира Й ЗЗКЛИ· 
каЕ до новоі війІІИ, називаючи її "святою". Знов поллється 
кров, знов нещасний робочий люд буде мусіти приносити 

в жертву свое житrя. 
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Ми, Українська Центральна Рада, вибрана з'їздами 

селян, робіпшкіn і солдатів УкраЇІш, о ніякім разі не мо
жемо ЗГОДИТІІСЯ ІШ те, ІІіЯКІІХ ІJіЙН ІІіддержуnатн ІІС бу· 

демо, українсмтй tІUрод бажає мира й мир ІІОІJІІІІеи при

йти можливо nк найскорше. 

Та для того, щоб ні російське Правительство, ні ніяке 

інше 1-1е спшнло перешкод Украіні в установленню того 
бажаного мира, для того, щоб ловести свій край до ладу, 

творчої праці, з:~кріплсиня революції й нашої волі, ми, 

Українська ЦеtІтр:lЛІ>на Рада, оповіщуємо всім горожанам 

України: 

Віднині Українська Народна Рес11убліка стає само
стійною, від нікого 11езалежною, вільною, суверенною 

Державою УкраїнськоІ"О Народу. 

З усіма сусідніми державами, а саме: Росією, Поль

щею, АІJстрією, Румунією, Туреччиною й іншими ми ба
жаємо жити в згоді й nриязні, але ніяко з них не може 

вмішуватнсn в життя самостійної Української Республіки. 

Власть у ній буде належати тільки до народу Укра
іни, імеІІем якого, поки зберуться Українські Установчі 

Збори, будемо правити ми, Українська Центральна Рада, 
nредставництво робочого народу - селян, робітників 

і солдатів та виконуючий орган, який віднині буде шІзи
ватися Радою Народних Міністрів. 

Всі демократичні свободи, проголошені Третім Уні

версалом Українськоі Центральної Ради, nотверджується 
й окремо прогопошується: в самостійній Українській На

родній Республіці всі народи користуються nравом на
ціонально-nерсональної автономії, яку признано ва ними 

законом 22-ro січня. 

Все це nеречислеме в УtJіверсалі, чого не вспіемо ви
конати ми, Центральна Рада й ІJаша Рада Міністрів, у 

найближчі тижні виконають, справлять і до окомечного 
ладу доведуть Українські Установчі Збори. 

Ми поручаємо всім нашим громадянам перевестн ви

бори як найбільш енерrічно, підняти всі зусилля, щоб 
nідрахунок roJiociв був закінчений як найскорше, щоб 

за пару тижнів зібралися наші Установчі Збори, - най· 
вищий господар і уnравитель нашої вемлі, й Конетнту

цією нашої незалежної Української Народної Республіки 

42 



закріnила свободу і добробут на добро всього трудового 
народу їі на теnер і на буду•Іі •Іаси. Сей найвищий наш 

орган має рішити про федеративну зв'nзь з народІІНМfІ 
ресnубліками колишньої російської імперії. До того ж 

часу всіх горожан с;~мостійної Української Народ1юї Рес
публіки зазиваємо стояпІ неnохитно на сторожі добутої 

свободи і nрав народу й усіма силами боронити свою до· 
лю від усіх ворогів ссюшсько-робітничої Української Рес

пубпікн. 
Українська Центра.жьна Рада 

У Києві, 9 (22) січня 1918 р. 
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Savella Stechishin 

PROМINENТ FIGURES IN ТНЕ НISTORY 
OF UКRAINE 

Oleh Vishchy (Тhе Seer) 

(879-914) 

The ancient Ukrainian state, Kievan Rus, originated 
in Kiev - the oldest city of Eastern Europe. Кіеv was 
founded on the Dnieper, thc river which, in ancient times, 
was the main trade route of Ukraine. Historical data is 
sparse and uncertain in regard to the first princes of 
Ukraine - Rurik, Askold, and Dyr. 

Oleh, а relative of Rurik, is the first historical prince 
that is mentioJ:led ill folk sollgs, legends, stories, and chro
nicles. Ill 682 Oleh c<юquered Kiev ( accordillg to legend 
he killed the prillces Askold alld Dyr) and called it "the 
mother of the towlls of Rus". Rulillg Kiev and the sur
roulldillg (Polyany) lallds, Oleh collquered various other 
tribes and levied taxes upon them. His rule exteJ:lded also 
over the lands of the Belorussians aJ:ld some of the llorthern 
lands which later gave rise to Moscow. The rulers of these 
lallds paid Oleh taxes. His reign saw the developmellt of 
agrieulture, cattle-breedillg, aJ:ld trade, and а general pro· 
sperity. Kiev became а commercial and political centre. 
Our ancestors traded primarily with Greece. 

Oleh's campaign on Tsarhorod, the capital of Greece 
at the time, eJ:lded in victory. The ancient chronicle pre
serves his treaty with the Greeks (911) Ьу which Oleh 
secured importallt commercial rights for his state. This 
was the first written treaty of Ukraine with another gov
erllment. The details of the treaty are particularly siglli
ficant for research on ancient Rus' law. The chronicle states 
that after the conclusion of the treaty with the Greeks, 
Oleh placed his shield on the gates of Tsarhorod as а symbol 
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of his victory. This treaty laid the foundгtion of peaceful 
relations between Kiev and Byzantium. 

In 1913 Oleh lcd а campaign on lands near the Caspian 
Sea and his army ransacked the rich towns of the southern 
shore. But when Oleh was returning home the Khazars 
ambushed his army and defeated him. 

Oleh was an energetic, courageous, and wise ruler. 
Our ancestors composed many songs and legends about him, 
portraying him as the hero of great feats. They visualized 
him as а seer and wonder-worker, who could perform un
natural deeds and foresee the future. Thus they called him 
"the Seer". Even his death is wrapped up in а legend. 

Legend says that а seer warned Oleh that l1is death 
will Ье caused Ьу his beloved horse. Oleh decided not to 
ride the horse anymore and ordered the stable-grooms to 
take care of the horse. After many years Oleh remembered 
the seer's words and asked aЬout his horse. The stable
groom told him that the horse has long been dead. ОІе!І 
smiled and said that the seer's words did not come true. 
Не went out into the field to look at the horse's bones. Не 
stepped on the skull saying, "Was І not supposed to die 
from you?" Suddenly а SJ1ake darted out of the skull and 
bit the prince's foot. Oleh died of the snake bite. 

lhor 

(914-945) 

Ihor, Rurik's son, was Oleh's successor. In the first 
years of his reign in Кіеv, Ihor continued the роІісу of 
uniting the Slavic tribes of the entire Eastern Europe into 
one state. The conquered tribes, in having be-come his sub
jects, paid him taxes, and were ruled Ьу the !оса! subor
dinate princes. Ukraine-Rus' гt this time beeame а vast 
expanse and brought the attention upon itself from other 
European states. 

After а few years Oleh's treaty with Byzantium was 
nullified Ьу the Greeks. In 941, therefore, Ihor led а cam
paign against Tsarhorod. The Greeks ffillde а surprise at
tack on his boats and forced his retreat. 

Ihor continued his cгmpaign from the Sea of Azov 
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plundering the towns of Asia Minor. But 8gain he was un
successful. The Greeks defeated his army wi1ich was weary 
from the long campaign. 

Ihor signed а new реасе treaty witl1 the Greeks giving 
up many former rights of the Ukrainian merchants. Не 
also promised not to attack Greek colonies in the Crimea. 
This treaty already mentions Christians - Ihor's subjects 
and the St. Elias Church in Kiev where many Christians 
took the Christian oath. 

Ihor was more successful in his campaign (944) on 
Тranscaucasia and the shores of the Caspian Sea. The aim 
of this campaign was to open а new trade route for the 
merchants into Asian lands, mainly to the Persians and 
Arabs. lhor returned from t11is campaign (in 945) in tri
umph. These new conquests brought Ihor glory. 

The people composed tales, legends, and songs about 
him. The famous Persian poet Niz.ami (in the twelfth cen
tury) wrote а poem aЬout this campaign. This poet fancies 
that even the powerful ruler Alexander the Great took 
part in battles against lhor. This campaign led to the con
quest of the Arab land Karabugas, and the rule over the 
important trade city Berdoa. 

Commercial and military contacts with Byzantium 
орелесІ the way for Byzantine culture and Christianity into 
Ukraine-Rus'. Christianity began to seep into Ukraine even 
before the reign of Prince Volodymyr Velyky (The Great). 
Princess Olha, Ihor's wife and the grandmother of Volody
myr the Great, was а Christian. 

Тhere was no реасе in the realm at this time. The 
tribes subjugated Ьу the Кievan princes could not forget 
their lost independence, they rebelled and refused to рау 
their taxes. The tax amount was not set; the Kievan prin
ces simply collected as much as they could. Тhе greatest 
resistance to Ihor was displayed Ьу the Ulychi and Derev
lyany. For three years Ihor fought with the Ulychi but 
they would not succumb to him. When he finally conquered 
them he took а large tribute from them. Then he came 
again for additional tributes. Having heard that Ihor was 
ooming for tributes, the Derevlyany called а council with 
their prince МаІ and warned lhor to stop. Ihor did not 
heed the warning. Не was ambushed and captured Ьу the 
Derevlyany and slain. 
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Olha 

(945-957) 

After tlн: death of Prince Ihor, his wife, Princess Olha, 
ascended the throne because her son Svyatoslav was too 
young. The very fact that а woman became head of state 
shows the height of Ukrainian culture of the time. There 
were !оса! princes and powerful governors who could have 
seized thc power from а woman, but they did not do so. 
Olha's authority must havc been very great since she was 
аЬІе to maintain her rule for twenty years with no opposi
tion. Her contemporaries said that she was "the wisest of 
all people". 

Even during the Ше of her h11sband, Ihor, Olha had 
her own private property - Vyshhorod and the villagc 
Olzhychi. The chronicle states that Olha had her own per
sonal ambassador, who took part in the treaty between her 
husband Ihor and the Greeks. This is evidence that the 
level of the legal position of women during the times of 
our ancestors was very high. 

We are uncertain about Olha's background. The re
searchers of her biography have postulated а number of 
hypotheses: that she was the daughter of the Prince of 
Pskov; the daughter of а boyar; а local peasant. Most re
searchers believe, however, that she was born in Kiev, 
and was of Slavic origin. 

As а ruler of the realm, Olha was responsible for 
maintaining the traditional laws. Оле of these was the 
responsibШty of the family to avenge the death of а killed 
memЬer. Although this was an old pagan moral, the tra· 
dition of revenge for а murdered member was held sacred 
and по one dared to question it. Even Yaroslav the Wise 
did not abolish this law in the times of Christianity. Olha 
accomplished her duties of avenging her husband's death 
with cruel and shrewd methods. 

The chronicle states that the Derevlyany, after having 
killed Ihor, sent amЬassadors to Olha with the proposition 
of marriage to their Prince Mal. Olha ordered these am
bassadors buried alive and asked the Derevlyany for new 
ambasladors whom she burned to death in the bath-house. 
Olha then went to the Derevlyany and prepared а funeral 
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feast over her husband's grave and whcn the Derevlyany 
were inebriated she ordered her retinue to kill tl:em. Her 
vengeance did not end here. She set out in а campaign 
against the Derevlyany destroying, kШing, cnslaving, and 
demanding even а higher tribute than those of her hus
band's reign. She sl1rewdly conquered their town Iskorosten, 
which would not surrender for а long time. She asked the 
people only for а small tribute - thrce doves and three 
sparrows per houschold. Having obtained thtoi'e birds, Olha 
ordered to attacl1 to each bird а match with small pieces 
of cloth and to set them free. Thus the birds set their own 
town on fire. According to the customary law, Olha ac
complished the widow's sacred duty and she was thus re
membered Ьу the people as an illustrious example of а wise 
and faithful wife. 

There were no wars or uprisings during Ollia's reign. 
She visited the various localities, established norms and 
amounts of taxation, cstablished hunting grounds, organ
ized the administration and state treasury. 

Olha established diplomatic relations with the Greek 
Emperor Constantine Porphyrogenitus ( "born in the pur
ple") and with the German Emperor Otto І, the Great. 
They were rulers of the large~;t states іл Europe. 

Olha was baptized in 955. At her baptism she was 
christened Helena (aftcr the mother of Constantine the 
Great). The church valued her endeavors to spread Chris
tianity through Ukraine and thus canonized her. 

Svyatoslav Тhе Conqueror 

(957-972) 

Svyatoslav, the son of Olha and Ihor, was а typical 
Varangian Viking warrior. Bold and restless, а true knight, 
he spent his entire life in Ьattle and campaign, in con
quering new lands, new trade routes, and markets. His 
countenance and stature, as portrayed Ьу the Byzantines, 
was very much like that of а Zaporozhian Kozak. 

Svyatoslav accomplished the act of uniting al1 of the 
Ea.stern Slavic tribes into one state and even established 
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his rule over the Finnish triЬes. Не defeated the Volga 
Bulgars (Asian peoples) and destroyed their capital. Не 
then led а campaign on the large Khazar state ruining its 
main cities on the Don River and on the mouth of the 
Volga. Не thus opened а route to the East and established 
direct trade relations. 

The Danube Bulgars became а very powerful state 
at this time and а constant threat to Byzantium. In 968 
Byzantium called upon Svyatoslav to aid in battles against 
the Bulgars. Svyatoslav defcated the Bulgars a.nd took up 
his residences in their city of Pereyaslavets (Preslav). 
Ukraine-Rus' now extcndcd from the mouth of the Danube 
to the mouth of the Volg3. 

At this time the nomadic tribe of the Pechenegs (Тur
kish origin) became а threat to Ukraine-Rus'. This forced 
Svyatoslav to return to Kicv from the conquered Bulgaria. 
After defeating the Pechenegs, he returned to Bulgaria 
The chronicle contains his statement: 

"І .. prefer to live in Pereyaslavets on the Danube, 
.!>ince that is the centre of my realm, where all riches are 
concentrated: gold, silks, wine, and various fruits from 
Greece, silver and horses from Hungary and Bohemia, and 
from Rus furs, wax, honey, and slaves". 

Svyatoslav's success in the conquest of various Jands 
frightened Byzantium, for such 11- neighbor was а threat to 
the empire. The Greeks organiled а large army and at
tacked Svyatoslav. А great battle ensued. А Greek historian 
states that Svyatoslav's army had many women warriors 
and that they fought even more courageously than the men. 
The Greeks were victorious and Svyatoslav was forced to 
leave Bulgaria. When he was relurning to Kiev, the Pe
chenegs attacked. Svyatoslav died in this battle. Legend 
states that the Pecheneg leader had а wine chalice made 
of Svyatoslav's skull mounted in gold. 

Svyatoslav left three sons - Yaropolk in Kiev, Oleh 
in the Derevlyany region, and Volodymyr in Novhorod
Velyky. 
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Volodymyr The Great 

(980-1015) 

Volodymyr, Svyatoslav's son, united the lands wherc 
his brothers reigned under his rule. Altlюuglt Ukraine-Rus' 
was already а large state, Volodymyr continued to expand 
it westward and northward. Не seized Polotsk, killed Prince 
Rohvold, and took his daughter Rohnida for hіз wife. In the 
West, Ukraine-Rus' incorporated the rcgions of Kholm, Ha
lychyna, Volyn, and Peremyshl. Volodymyr also expanded 
the boundaries of his empire in the north where the Fin
nish tribes lived ( this now is the northern part of Russia.) 
and the Slavic tribes began to resettle in these lands. 
Ukraine-Rus', at this time, encompassed а vast territory ~ 
from the Gulf of Finland to the Sea of Azov, and from the 
mouth of the Kama River to the Carpathian Mountains. 
Volodymyr's sons (he had twelve) were his viceroys in 
various local principalities. This gave rise to the dynastic 
ideal of "the common good" of Volodymyr's lineage in the 
Kicvan State and influenced the preservation of political 
unity of Ukraine-Rus'. 

Тhе most important event during the reign of Volody
myr was the christening of Rus' ( 988) and the adoption of 
Christianity as the state religion. 

Christianity had begun to spread into Ukraine-Rus' 
long before 988 through trade, wars, and travelling. Nestor 
the Chronicler ( from the beginning of the twelfth century) 
preserved the legend about Apostle Andrew's teaching on 
the Kievan hills near the Dnieper. The Ukrainian nation 
reveres highly the memory of Apostle Andrew. lt is said 
that still during the times of Prince Askold there was а 
christening of the population in Kiev. The brothers Cyril 
and Methodius, the notable Byzantine missionaries, preach
ed in the Crimea in 860-862. They established the first 
Slavic system of writing - the Cyrillic alphabet, on the 
basis of ancient Greek. They translated church literature 
into the Old Church Siavonic language. Therefore, there 
is no doubt that the Christian faith did begin to spread into 
the main cities of Ukraine iri the ninth century. 
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The chronicle describes how the missionaries of various 
lands tried to convert Volodymyr to their own faitll - the 
Volga Bulgars to the Islamic faith, the Khazars to Judaism, 
the Germans to Latin Christianity, and the Greeks to Greek 
Christianity. Volodymyr sent his emissaries into the various 
lands to investigate these religions and choose an appropri
ate one. The emissaries chose the Greek faith. But Volody
myr did not want to submit to the Greeks, he did not want 
to ask them to send their theologians to Kiev. Не, there
fore, led а campaign on the Greek town Kherson and, in 
defeating it, stipulated his condition for реасе - that the 
Greek princess marry him and under this condition he 
would become baptized. Thus Volodymyr was baptized 
and married the Greek princess 

In 988 Volodymyr ordered the christcning of thc Kievan 
population and, later, the реорІе of other towns. 

Christianity led to the development ol education іл 
Ukraine; art began to develop, especially religious art; 
many churches were built, some of them were gold-domed, 
and thus Юеv was called "gold-topped". 

Coins were issued that depictcd а trident with а cross 
which became the state emblem during the reign of Prince 
Volodymyr. 

In marrying his children into the royal families of 
Europe, Volodymyr established stronger relations with the 
powerful rulers of the time. Ukraine-Rus' enjoyed much 
glory at the time. 

Volodymyr wa.s а capable and powerful ruler. Не 

strengthened Ukraine-Rus' which became well-known in 
Europe. Thus history named him Volodymyr the Great and 
the Orthodox Church, for his service to Christianity, canon
ized him. 

Volodymyr died in 1015. 

52 



У aroslav Тhе Wise 

(1015-1054) 

After Volodymyr's death а conflict ensued among hls 
sons over the rule of Kiev. Svyatopolk killed his brothers 
Borys and Hlib in order to seize the throne of IGev. But 
Volodymyr's youngest sоп, Yaroslav, defeated him and con
quered the paternal throne. Svyatopolk Oed to Poland and 
dled shortly afterwards. 

Yaros1av's rule of the Кievan State was divided be
tween his brother Mstyslav who controlled the lands east 
of the Dnieper, with Chernlhiv as his capital. Мstyslav 
died in 1034 leavlng Yaroslav as the sole ruler. Yaroslav 
ruled over the entire area which is now Ukrвine, including 
Trans-Caucasia and also the lands of the present Belorussia 
and European Russia. Не regained the cities of Cherven 
from Poland. In Нalychyna he founded the city Yaroslav 
on the Syan River. In the north he юr.:panded his boundaries 
to the Baltic Sea. 

In the eastern part of the realm, the Peehenegs were 
becomiпg ап ever-increasing threat to the state. When they 
beseiged Кlev in 1036 Yaroslav routed them completely. 

Нaving united all the paternallands, Yaroslav became 
а stroпg ruler in Europe, Не maintained close relations with 
many European states and solidified these re1ations Ьу the 
marital ties of his children wlth the royal families in 
Europe. Не himself married Ingegarda (lrene) the daugh
ter of the Swediah Кing Olaf. Ніs daughter ElizaЬeth marri
ed the Norwegian Кing Нarold the Stern, and his daughter 
Anna- the King of France, Henry І. (Princess Anna was 
the regent of Franee after her husband's death). Hi.s sister 
Prealava was married to the Polish Klng Casimir. One of 
his sons was marrled to а Сеппаn princeas. Thus the his
torians cвlled Yaroslav the "Father-in-law of Europe". 

Yaroзlav was devoted to the spreading of educвtion 
and culture. Не constructed churches and monasteries. One 
of the first was the Kievвn Pecherska Lavra (Тhе Kievan 
Caves Monastery). In the monasteries the monks transJated 
Greek rellgious books into the Old Church Slavonic Ian
guage, wrote chronicles, and taught singing, writing, and 
icon painting. Тhе Klevan Pecherska Lavra dld а great 
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deal in the developing of Ukrainian culture. In 1051 Yaro
slav summoned а councJI of Ukrainian bishops Ьу which 
the first Ukrainian was appointed as metrupolitan of the 
church. This was the notable thcologian, writer, and preach
er Ilarion. From tl1is time on Ukrainians were more often 
appointed to the metropolitan See than were the Greeks 

Yaroslav improved the state legislature. Не was re
sponsible for the coding of the "Rus'kaya pravda" ( Rus' 
Law) which, for а long time, was the legal base of the 
realm. 

Yaroslav's law of succession divided this realm into 
principalities among his five sons. The main principality, 
Кіеv, was to Ье ruled Ьу the eldest son. This led to princely 
feuds bccause each desired to occupy the paternal throne. 

Yaroslav died in 1054 at 75 years of age. Не was buried 
in the St. Sophia's Cathedral in Кіеv. His marble sarco
phagus is still preserved there. 

In history Yaroslav is known as Yaroslav the Wise 

Volodymyr Monomakh 

(1113-1125) 

The princely st.rife for the rule of the paternal throne 
in Кіеv led to the weakening of the authority of the Grand 
Prince in Ukraine-Rus'. The princes had to Ье summoned 
to councils in order to make collective decisions оп st11te 
matters. Disturbances among the people emerged which 
resulted in the boyars' appointing Volodymyr Monomakh 
as the Grand Prince of Кіеv. (Volodymyr Monomakh was 
the son of Prince Vsevolod Yaroslavych and the Greek 
princess from the family of the emperor Monomachus.) 

Volodymyr Monomakh was а courageous warrior and 
an energetic and fair ruler. llis authority was respected 
and he gained much popularity. Не maintained а firm hand 
over the local princes and endeavored to expand and soli
dify his realm, which came to include all the lands of 
present day Ukraine as well as the lands of the present 
day Belorussia and the European JІІІГt of Russia. 

Although he wanted to extend the boundaries of his 
state beyond the Danube, he was not successful. The Ро-
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lovtsi hordes became а threat to the realm during his reign. 
After many years of war, Volodymyr Monomakh, in coope
ration with the other princes, was аЬІе to defeat the Po
lovtsi and force their retreat to Transcaucasia. 

Volodymyr Monomakh's reign was а period of strength 
of the Ukrainian State. Monomakh gained prestige among 
other nations, too, Ьу establishing dynastical ties with the 
rulers of Western Europe. His wile, Gyda, was of the Saxon 
dynasty of England. One of l1is daughters was married to 
а Swedish prince, anotller to а Danisl1 prince, the third 
to а Greek. The famous Danish King Waldemar was his 
grandson and was named after his grandfather. On his 
mother's side Volodymyr was related to the Greek Emperor 
Constantine І Monomakhus. The chronicle mentions that 
Emperor Constantine І sent Volodymyr Monomakh imperial 
jewels - а gold crown adorned with precious stones and 
а cross. This crown was called Monomakh's сар which Mos
cow eventually took for its own. It is preserved in the 
Kremlin. 

Volodymyr Monomakh instituted а financial reform, 
і.е., he established interest profits on loans and tlle~e laws 
he included in tlle "Rus' Law". Не was also а writer. AJ:юut 
1117 he wrote "Pouchennya dityam" ("Instructions for Му 
Children"), а work of literary quality. In this work he 
teaches his children thus: 

Do not allow the stronger to destroy the weaker. Ве just 
to the widow. Do not kШ neither the quilty, nor the inno
cent, even іІ he deserves to die, do not let the soul of а 
man perish. In travelling through your lands do not 
allow your servants to wrong neither your own, nor 
foreign people, nor in the villages, nor in the fields, so 
that no one could curse you. Wherever you should Ье, give 
drink and food to the poor, esp(М:ially take care of for
eigners, from wherever they should Ье, whether small 
or great, or in embassy ... Visit the sick, bury the dead, 
do not pass а human being without а greeting and а kind 
word. Respect older реорІе as our parents and younger 

. . . D without in-
vestigІiting the surroundings, tion can lead to 
an unexpected death. Love your wives, but do not let 
them take the upper hand. 

55 



Further Volodymyr Monomakh gives some of his biogra
phical accounts. 

Volodymyr Monomakh died in Mareh of 1125 at 73 
years of age. Не was buricd in St. Sophia's Cathedral in 
Kiev. The chronicle wrote that "the whole nation wept for 
him as clJildren for their father or mother", because he 
"enlightened the Rus' land sending out rays, like the sun" 
and that "his glory sprea.d through all nations, ІІе was es
pecially feared Ьу the pagans" (Polovtsi). 

Roman 

(1199-1205) 

The last powerful Kievan prince was Мstyslav І, the 
son of Volodymyr Monomakh. After his death (1132) wars 
ensued among the princes for the Kievan throne. The 
Prince of Suzdal, Andriy Boholubsky, plundered Kiev in 
1169 and brought it to ruin. Не took the valuables to his 
city Volodymyr on the Klyazma River. After this attack 
Kiev weakened considerably. Constant Mongol (Tatar) and 
Polovtsi invasions on Кіеv in the years 1223-1240 made it 
impossible for Ukraine-Rus' to continue its development. 
Kiev lost its sig11ificance as а commercial and religioщ 

centre. 
Western Ukraine (Volyn and Halychyna) did not suf

fer the attacks of nomadic hordes at this time as did Кіеv. 
Volyn and Halychyna, of course, were connected with Kiev, 
but eventually they became independent principalities. 
When Кіеv lost its political significance the centre of the 
Ukrainian state was transferred to Western Ukraine. The 
Prince of Volyn, Roman, who was the son of the Volhynian 
Prince Mstyslav lzyaslavych and daughter of the Polish 
Prince Boleslav, united Halychyna and Volyn into one pow
erful state in 1199 (Galicia-Volhynian State). 

Roman was а good politician, an excellent military 
leader, and decisive ruler. Не subjugated the rebellious 
boyars and ruled without them. Roman gave aid to the 
villagers :~.nd enjoyed а tremendous support of the towns
people. Не aided Кіеv in the fight against the Polovtsi and 
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in 1203 dcfcated them. This was the last battle that Ukraine
Rus' had with them; they ло longer appeared ол the bouлd
aries of the state. 

Romaл turлcd down the Popc's proposШon to accept 
lhe Roman Catholic faith which Rome tried to spread ілtо 
Ukraine. 

Roman died іл battle against the Po!es іл 1205 леаr 
Zawichost. Не left two young sons- Danylo алd Vasylko. 

Danylo Romanovych 

( 1205-1264) 

After Roman's death the boyars ag11in took the upper 
haлd in the Galician-Volhyлiaл State. Romaл's wifc fled 
with her two young sons to Hungary, and later settled in 
Volhynia. The struggle for the tltrone continucd for forty 
years. Hungary алd Poland took advantage of this situation 
and began to meddle in the affairs of Halychyna. 

Prince Danylo Romaлovych, in gaining the throne, 
drove the Hungarian and Polish invaders out of Halychyna 
and subjugated the rebellious Halychyna boyars, who gained 
much power after Roman's death. Бcsidcs uniting the lands 
of southwestern Rus', Danylo also occupied Kiev and almost 
all the Ukrainian lands came under l1is jurisdiction. 

А new threat of Tatar invasions began. In 1240 а Ta
tar horde appeared in Kiev and left it in ruin. Тhел they 
began to move westward to Volyn алd Halychyna where 
they destroyed the capitals - Halych and Volodymyr. 

Danylo hoped to obtain aid from the Christian countries 
in Europe. Не made plans for а large campaign against 
the horde with tl1e help of the Роре. In 1253 he even 
accepted а king's crown from the Роре. Ніs coronation 
took place in Drohobych. The alliance never materialized, 
however, because the European monarchs were quarclling 
with оле another. Danylo, therefore, broke his relations 
with the Роре and fought the Tatars on his own 

Іл 1254 Danylo forced а Tatar retreat, but in 1259 
they attacked again and forced Danylo to destroy his for
tresses in Volodymyr, Кremyanets, Lutsk, and Lviv. 
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Danylo was one of thc most notable rulers of Ukraine. 
Не went down in history as а just, charitable, and cultural 
leader. His reign saw the development of culture and edu
cation, agriculture and trade, the church and monasteries. 
Не built the cities of Kholm, Lviv, and others a.nd ma.in
tained а. friendly rela.tionship with his brother Vasylko, 
the prince of Volyn. 

Danylo died in his beloved Kholm in 1264. Не was 
buried there in the Church of the Virgin Mary which he 
built. The Ga.licia.n-Volynian chronicle states: "This Da.nylo 
was the second after Solomon." 

After Danylo's death his son Leo beca.me the ruler 
of Ukraine. 

Petro Mohy\a 

(1596-1647) 

Petro Mohyla, а notable religious a.nd cultural lea.der 
ol Ukra.ine in the first half of the sevcnteenth century, was 
the Metropolitan of Кіеv in the years 1633-1647. Не wa.s 
the son of the prince of Wallachia and Moldavia, and rel
ated to Polish and Ukrainian magnates. Petro Mohyla first 
studied at the brotherhood school in Lviv and then went 
оп to study at various universities in Western Europe. 
As г youth he served in the Polish army and took part 
in the battle against the Turks near Кhotyn in 1621. 

In 1627 Petro Mohyla became the Archimandrite of 
the Кievan Caves Monastery and in 1633 the Metropolitan 
of Кіеv. Не defended the rights of the Orthodox Church 
and succeeded in obtaining the recognition from the Polish 
Кing of the Orthodox churches in Ukraine and Belorussia 

Petro Mohyla unfolded а new cultural, educational, 
and religious development in Kiev. Не restored the St. 
Sophia's Cathedral and the buildings of the Kievan Caves 
Monastery. Не contributed to the development of the print
ing press at the Monastery and in 1631 founded а school 
there. In 1632 he recognized the Kiev brotherhood school 
and united it with this school. Thus was the beginniпg of 
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the Petro Mohyla College which, in the регіоd of the het
manate of Ivan Mazepa, was гaised to the level of an acade
my. This academy became the laгgest educational centгe 
of Easteгn Еuгоре and educated many famous people of 
Ukгaine, Russia, and otheг Slavic countгies. 

Реtго Mohyla founded schools in otheг cities of Ukraine 
as well as in Yasi and Moldavia. Не sent, at his own ex
pense, young capable people to study at the ur.iversities 
and academies in France, Geгmany, and Italy. 

With his devoted work in гeligious, cultuгal, and edu
cational affairs Реtго Mohyla elevated Ukгaine to а spiг
itual light of all of the Slavic east and noгtheгn Еuгоре 
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ТНЕ ВEGINNING OF ТНЕ ZAPOROZHIAN 
COSSACКS 

Dmytro Vyshnevetsky (Вауdа) 

Constant Tatar attaeks weakened Ukraine. The Ukrain
ian State suffered а downfall and the lands weпt under 
the rule of Lithuania and Poland. 

Under Polish rule а part of the Ukrainian hierarehy 
went into union with Rome (in Berestia 1596). Poland's 
objective was to Catholicize and Poloпize the Ukrainian 
population. But the union did not conquer the majority in 
Ukraine; the greater part of the pcpulation remained with 
the Orthodox Chureh. The union sepвrated tbe Ukrainians 
into Orthodox and Uniates. А long and bitter struggle began 
between them. Тhе Polish said that they had "set Rus' 
against Rus'". 

The natural wealth of the southem steppes of Ukraine 
attraeted adventurous men who went there to hunt, fish, 
collect honey and who retumed, in winter, to Kiev, Кaniv, 
and Cherkasy. Тhese men constantly encountered Tatars 
and fought with them. Thus they became very popular as 
the defenders of Ukraine. They began to Ье саПеd cossacks. 
Eventually thelr numbers increased with various ranks 
from the Ukrainian population, for to Ье а cossack was а 
bigb honour. Тhе word "cossack" is of Тurkish origin mean
ing а guard at an outpost. Тhе Tatars referred to "Cossacks" 
as free, lightly-anned men, engaged in war. 

Тhе cossacks developed into а strong foree. Prince Dmyt
ro Vyshnevetsky, popularly known as Вауdа, united the 
cossacks in 1552 and Ьuilt tbeir fortress on the island or 
Khortytsia оп the Dnieper River (at Zaporizhia) under the 
name "Zaporozhian Sich" (''Тhе Zaporozhian Kozak Нокt"). 
Тhis was the Ь е g і nn і n g of tbeir mllitary organiza
tion which was led Ьу an otaman. Prince Dmytro Vyshne
vetsky (Вауdа) was the first known cossack otaman. Тhе 
cossacks sailed on the Black Sea, attacked Turklsh cities 
and liberat.ed the Christians from ТUrkish Ьondage. Тheir 
heroic feats ln these campalgns were glorified in аП of the 
Christian world of the time. 
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Petro Konashevych Sahaydachny 

А Ukrainian nobleman from Halychyna - Petro Kon
ashevych Sahaydachny, educated at the Orthodox Academy 
at Ostrih, reorganized the Zaporozhian cos~acks and became 
their leader as а hetman - tl1e highest official in the cos
sack army. Sahaydachny transferred the ~::-at of the hetmans 
to Kiev. lt is under the initiative of Sahaydachny and the 
oossacks that in 1620, in Кіеv, the Orthodox hiararchy 
(which was abolished in the union of 1596) was renewed 
Sahaydachny contributed much to the development of edu
cation and the support of the Orthodox Church in Ukraine 

Sahaydachny attained fame with his campaigns on the 
Tatars and Turks. ln 1616 he conquered the fortresses of 
Varna, Sinope, and Kaffa, and liberated г great number 
of Ukrainians that were hcld in captivity Ьу the Tatars 
and Turks. In 1621 Sahaydachny gave military aid to the 
Poles with his army of 40,000 which contributed mostly to 
the defeat of the Turks in Khotyn. Не was wounded in 
battle and died in 1622. Не bequeathed some of his pro
perty to the brotherhood schools of Kiev and Lviv. 

Sahaydгchny was hetman for eight yeгrs (1614-1622). 
Не is remembered as а dignified politician, who was capable 
of transforming the cossack ideal in support of the Ukrain
ian national Ше. In folk song he is depicted as an exem
plary cossack-knight, whose Ше was а constant war cam
paign. 

Bohdan Кhmelnylsky 

( 1648-1657) 

Poland quickly fgorgot about the cossack aid in her wars 
with the Turks and, again, began to oppress the Ukrainians 
in every aspect - national, political, religious, and social. 
The Polish nobility and the Ukrainian landlords, who had 
become Roman Catholic, took reign over the Ukrainian 
lands and introduced serfdom ( the enslaving of the peas
ants). Subsequently Ukrainian revolts began. Those who 
did not want to become serfs, escaped to Zaporozhia. Poland 
erected а huge fortres5, Kodak, near the Dnieper, with а 
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strong garrison which was to capture these escapees and 
watch thc activities of the Zaporozhian Sich. In 1635 Het~ 
man Ivan Sulyma destroyed the fortress at Kodak which 
led to war between the Poles and cossacks. The wide discon
tent among the Ukrainian populace needed only а small 
spark to start а rebeШon. 

The first national Ukrainian revolt in 1646 was led 
Ьу Bohdan Кhmelnytsky, а cossack captain in the Chyhyryn 
regiment. Не was born in 1596 of а nobleman-cossack family. 
Khmelnytsky was induced to war with Poland Ьу the op
pression of the Polish nobleman Czaplinski, who seized 
Кhmelnytsky's estate in Subotiv. Khmelnytsky went to the 
Zaporozhian Sich and there organized an army against 
Poland and made а military аШаnсе with the Crimean 
Кhan. The Cossacks elected Khmelnytsky as hetman of 
Ukraine. 

Кhmelnytsky's cossack army defeated the Polish forces 
near Zhovti Vody, Korsun, Pylyavtsi, and Zboriv. Poland 
was forced to conclude а реасе treaty near Zboriv (Sep
tember 19, 1649) which gave Ukraine autonomy, increased 
Ukraine's permanent cossack army to 40,000, and allowed 
the filling of administrative posts in Ukraine Ьу Orthodox 
Ukrainians. 

Тhе Реасе of Zboriv was of no avail. Poland would 
not agree to the autonomy of Ukraine. The cossack rights 
were limited. The peasants were to Ье returned to Polish 
serfdom. Besides this the Tatars betrayed their alliance and 
took many Ukrainians captive. 

In 1651 а new battle ensued near Berestechko in Volyn. 
The Tatars again came to the aid of the cossacks, but the 
Poles bribed the Кhan, and the Tatars betrayed the cossacks 
Ьу taking Кhmelnytsky captive. Ivan Bohun was elected 
as Ieader in his absence with the title vice-hetman. The 
battle near Berestechko ended in defeat for the cossacks 
Кhmelnytsky was released from captivity and concluded 
the Pact of Bila Tserkva with Poland. Кhmelnytsky, find
ing hiпшelf in а difficult posШon, needed an ally. Plans 
for an alliance with Moldavia failed; while the Tatars sided 
with the Poles. Thus Кhmelnytsky decided to negotiate 
with Muscovy which concluded in the Pereyaslav Agree
ment of 1654. On the basis of this agreement 
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... Ukraine accepted the protection of the Muscovite tsar 
continuing to remain а separate body politic preserving 
its own social-political and ecclesiastical order, its own 
central anl local governments, army, financial system, 
and the right to carry on independent diplomatic relations 
with the control of the tsarist government. The cossack 
army was set at 60,000 with all the cossack liberties and 
privileges in force. The hetman was to Ье elected Ьу 
free vote and Moscow was to Ье informed of the election. 

(Entsyk!opediya Vkrainoznavstva, Tom 11, р. 448) 

The alliance with Muscovy was а catastrophe for 
Ukraine. Whereas Khmelnytsky viewed it as а temporary 
political and mШtary ::~.lliance of two independent states 
against common enemies, the Poles and Tatars, the tsar 
viewed it as Ukrainian vassalage. Thus were the beginnings 
of Muscovite dominion over Ukraine. 

Khmelnytsky saw the threat to the autonomy of Ukraine 
and sought new allies. His objective was to unite all the 
Ukrainian lands in an independent Ukrainian state. 

Khmelnytsky died in 1657 as the greatest hetman of 
Ukraine. Не united the majority of the Ukraiпian laпds 
апd formed а great state which occupied а notable posi
tion in Europe. Не was а good organizer and politician, and 
а wise administrator. 

Petro Doroshenko 

(1665-1676) 

After the death of Кhmelnytsky, Ukraine entered а 
period in history known as "the Ruin". The hetman of the 
Left Bank of Ukraine, lvan Bryukhovetsky, WІІS the in
strument of Polish politics. The hetman of the Right Bank 
of Ukraine, Pavlo Teterya, served the Muscovites. Ukraine 
was in а state of anarchy. The Poles and the Tatars plun
dered and ruined the Right Вапk while the Muscovite army 
ruined the Left Bank. 

In 1665 Petro Doroshenko, ( the grandson of Hetman 
Mykhaylo Doroshenko) became the hetman of the Right 
Bank. Іп him the Ukrainian nation again saw hope of order 
and of an end to "the Ruin". 
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Petro Doroshenko was educated, talented, energetic, 
courageous, and in.spired Ьу the national ideals of Bohdan 
Khmelnytsky. Ніа aim waa to liberate the Right &nk from 
the Pole~> and the Left Bank from the Muscovites and to 
unite the two into one independent state. Doroshenko knew 
that he c:ould not go to war against two powerful enemies 
without aid, thua he eoncluded an alliance with thc Tartars 
and with Тurkey. 

Мoscow and Poland, weary from their war for Ukraine, 
finally concluded the Тreaty of Andrusiv in 1667 which 
divided Ukraine - the Right Bank was taken Ьу Poland 
and the Left Bank Ьу Russia. The Тreaty of Andrusiv an
gered the Ukrainian nation. А revolt against Мosoovy, led 
Ьу Hetman Bryukhovetsky, flared оп the Left Bank. Bryu
khovetaky finally realized that Moscow was rulning Ukraine. 
But, as soon as Doroshenko appeared with his forcea оп 
the Left Bank, the people took his side, and Bryukhovetsky 
was kllled. Doroshenko, with the aid of the Tatars, attacked 
the Musc:ovite army forcing it to retreat from the Left Bank. 
Ukraine was then united under the leadership of Hetmaп 
Doroshenko; but not for long. 

Тhе unexpected attack of the Pollsh army оп the Right 
Bank of Ukraine forced Doroshenko to а defense. At this 
time Demyan Мnohohrishny was proclaimed hetman on 
the Left Bank but was soon depoaed and Ivan Samoylo
vych took the post. Не wanted to unlte Ьoth banks under 
his rule and thus, with the help of а Museovite army, at
tac:ked Doroshenko on the Right Bank. The people of the 
Right Вank welcomed him Ьecause they were tired of the 
co.nstant wars. Besides thiз the Tatar plunderings were 
blamed оп Doroshenko's military alllanee with them. 

Тhе nation did not understand Doroshenko's plan.s and 
thus did not support him. Doroshenko finally renouneed his 
leadership (1676). Не settled in :М:uscovy where he dled 
in 1698. 

Petro Doro.shenko іІІ depicted in folk songs and in the 
work of many writers. 
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Ivan Mazepa 

(1687-1709) 

After the downfall of Petro Doroshenko only one het
man, Ivan Samoylovych, remained and this only оп the 
Left Bank, whiclt was under t!Je coiІtl·ol of Muscovy. The 
Zaporozhia was аІ:ю subjugnted to Muscovy. Even the 
Ukraini<Іn Ortlщdox Church c<tme under the jurisdiction 
of the Muscovite patriarch. Hetman Samoylovych was exil
ed to Siberia in 1687. Ivan Mazepa replaced him. Ivan Ma
zepa was an Orthodox Ukrainian of noble birth. After 
completing his studies at the Petro Mohyla College he 
studicd abroad and then wгs employed in the diplomгtic 
service of the Polish King Casimir. Mazepa returned to 
Ukraine in 1663 to сгrе for his aiJing father and after his 
death joined tlte service of Hetman Doroshenko. Here he 
occupied several administrative posts until he became а 
general. 

Ivan Mazepa was elected hetman in 1687 with the 
acknowledgement of the Moscow government. At this time 
Moscow insisted оп the Kolomatsky Agreement Ьу which 
the rights of the hetman rule and autonomy were limited 
even further. Mazepa realized this but treaded carefully 
so as not to offend Muscovy becгuse Ukraine was weak
ened гnd had по aid from any state. Mazepa stood firmly 
оп the basis of а cossack-hetman state and independence and 
unity of Ukrainian lands. Не wished to unite the Right 
Bank, which was under Polish rule, with the Left Bank; 
but Muscovy had an alliance with Poland. Mazepa gavc 
Muscovy mШtгry aid in the [irst stage of Muscovy's wars 
with the Swedes and this enabled him to gain control of 
the Right Bank (1704). 

Mazepa contributed а great deal to the development 
of Ukrainian education, culture, literature, architecture, 
and painting. Не was а great patron; at his own expense 
he built beautiful clturches in Pereyaslav, Chernihiv, ~шd 
Kiev. Не reconstructed the Kievan Cave Monastery, trans
formed the Kievan Mohyla College to an academy raising 
it to the level of the European universities. 

The culture of Mazepa's hetman court in Baturyn sym
bolized the high spiritual level of the hetmanate This 
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period saw the development of the cossack-noble elite whose 
children studied at the Kievan Mohyla Academy and went 
abroad to study in Western Europe. 

Tsar Peter І rontinued to destroy the autonomy of 
Ukraine. Не meddled in the internal matters of Ukraine 
and increasingly revealed his imperialistic politics towards 
her. Simultaneously he sent Muscovite forces into Ukraine 
and sent Ukrainian forces to faraway fronts and to work 
on canals and on the swamps of Peter's new capital St. 
Petersburg where thousands of cossacks died. 

The northern Muscovite war ( with the aid of Denmark 
and Poland) with Sweden from 1700 became drawn out 
and became а hcavy burden on the weakened Hetman State. 
The Swedish Кing Charles ХІІ having defeated Denmark 
and Poland marched on Muscovy. In order to liberate 
Ukraine from Muscovite bondage, Mazepa concluded an 
alliance with Charles ХІІ. Не expected that Sweden would 
defeat Muscovy and Ukraine would then Ье free. Mazepa's 
forces joined the Swedish army in 1709 in the Battle of 
Poltava, but they were defeated Ьу Peter І. Charles ХІІ 
and Mazepa escaped to Turkey. Mazepa died in Bendery 
in 1709. 

The Russian victory in the Battle of Poltava led to the 
complete abolition of Ukrainian autonomy. Russian pro
paganda has never stopped proclaiming that Hetman lvan 
Mazepa was а traitor. 

Hetman Ivan Mazepa WIIS а great statesman. His n11me 
became the symbol of the struggle of the Ukrainian nation 
for freedom from Muscovy and the symbol of Ukrainian 
statehood. 
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ШЕ LAST HETMANS - ТНЕ ABOLIТION 

OF ТНЕ НЕТМАNАТЕ 

The results of Muscow's victory in thc Battle of Pol
tava in 1709 were tragic for Ukraine. The Muscovite tsarist 
empire was becoming а powerful European state, which 
during the time of Peter І came t<І Ье known as Russia. 
Step Ьу step, this despotic ruler liquidated tl1e autonomous 
rights of the hetmanate. 

Pylyp Orlyk 
After the death of Ivan Mazepa in 1709, in Bendery, 

Philip Orlyk was elected hetman. This was the first Ukrain
ian government-iп-exile. Hetman О r І у k believed that 
Ukraine could Ье Jibcrated from Russian bondage. Не ap
proached Western European rulers for aid but hi.11 plans 
did not materialize. 

lvan Skoropadsky 
With tsar Peter's permission the cossacks elected Ivan 

Skoropadsky hetman of the Left Bank in 1708. Skoropad
sky complied with Moscow believing he could secure some 
гights for Ukraine, but he was unsuccessful. In 1722 Peter І 
established а so-called "Little Russian College" headed Ьу 
Stepan Veliaminov. lt consisted of six Russian officers who 
gave orders to the hetman and assumed rights over the 
Left Bank. Skoropadsky's protests against the exploitation 
went unheeded. 

Skoropadsky died in 1722. 

Pavlo PoluЬotok 
In 1722 under Peter's orders Pavlo Polubotok became 

hetman. The "Little Russian College" continued to assume 
гight.s. Pavlo Polubotok was sent to St. Petersburg because 
he defended autonomy. There he and his officers were im
prisoned. Не died in St. Petersburg in 1724. 

67 



Danylo Apostol 

In 1727 the cossacks elected Danylo Apostol as hetman 
of the Left Bank who also defended the right to autonomy 
and pressed for the liquidation of t!Je "Little Russian Col
lege". Не succeeded in bringing in some reforms in ad
ministration, justice, and finance. Muscovy continued to 
exploit the cossacks in labour beyond the bouпdarie!: of 
Ukraine which thc hetman could not prevent. 

Danylo Apostol died in 1734. 

Kyrylo Rozumovsky 

The last hetman of t!Je Left Bank was Kyrylo Rozu
movsky. Не was established as hetman in 1750 Ьу the 
tsarina ElizaЬeth, who was married to his brother Oleksiy. 
Kyrylo Rozumovsky wш; а young aristocrat educated in 
St. Petersburg and abroad. Не was distinguished Ьу high 
honours, particularly with the title of court, and headed 
the Russian Academy of Sciences in St. Petersburg. 

During his hetmanate Ukraine was also аЬІе to regain 
its autanomy. Under the influence of the hetman the Rus
sian administrators were called back from Ukraine. During 
Rozumovsky's absence the higher cossack officials governed 
the Left Bank. The Zaporozhian Sich was placed under 
Rozumovsky's control. The higher officials \Vere making 
aHempts to give the Rozumovsky family the right to suc
cession of the hetmanate. But the new tsarina, Catherine 11, 
followed the policies of Peter І, і.с., the policies of centrali-
7.ation and the Russification of all the lands under her rule. 
She forced Kyrylo Rozumovsky to denounce his hetman
ship. In 1775 Catherine destroyed the Zaporozhian Sich and 
exiled its last leader, Petro Kalnychevsky, to the Solovki 
Islands in northern Russia, where he died as а prisoner. 
Moscow renamed Ukraine "Little Russia" and included it 
into the Russian Empire. Later Moscow officially named 
Ukraine "Southern Russia". This name remained until1917. 
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Mykhaylo Hrushevsky 

(1866-1934) 

Russia's annihilation of the hetmanate and autonomy 
of Ukraine halted the development of national and political 
Ше in Ukraine. As а result of the Partition of Poland Ьу 
Russia, Austria, and Prussia (1772, l'i93, and 1795) Нa
lychyna was taken from Poland Ьу Austria ( 1772) and the 
Right Bank Ukraine was taken from Polaпd Ьу Russia. 
Russification policies led to а heavy oppression of the 
Ukrainian nation. The Ukrainian peasantry, bcsidcs this, 
was economically and socially oppressed Ьу serfdom. 

А cultural renaissancc emcrgcd in reaction to the na
tional oppression when in 1798 Ivan Kotlyarevsky publishcd 
the "Aeneid" in the vcmacul;~r Ukrainian. The Ukrainian 
language immediately became а national force. The appear
ance of the "Aeneid" was the beginning of an upsurge of 
new literary talents among which was Taras Shevchenko, 
who iщpired Ukrainians with his faith in а Ьetter future. 
This was the beginning of а national renaissance, the de
velopment of which was culminated with the Ukrainian 
national movement and the birth of the Ukrainian state
the Ukrainian National Republic, proclaimed on January 
22, 1918, Ьу the Fourth Universal of the Central Rada in 
Кіеv. 

The Ukrainian Central Rada (Council), which was the 
centrifugal force of the Ukrainian liberation movement, 
was establisl1ed in Кіеv in 1917. The historian Mykhaylo 
Hrushevsky who had just returned from his exile in Rus
sia, became its first president. Тhе Central Rada was the 
parliament and government of Ukraine which united all 
the political parties. It proclaimed four universals in regard 
to the liberation movement. The Fourth Universal of Jan
uary 22, 1918, proclaimed: "From this day forward the 
Ukrainian National Republic becomes an independent, free, 
and sovereign state of the Ukrainian people." 

The Central Rada was faced with the matter of а 
rnilitary defense against the Russian Bolshevik invasion of 
the central and eastern lands of Ukraine. The Ukrainian 
National Republic concluded the Реасе Treaty of Brest
Litovsk ( 1918) with Gerrnany, Austria, and Turkey. The 
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GermaiJ. army eiJ.tered Ukraine to help against the Russian
Bolshevik invasion. The Gcrmans clissolved the Central 
Racla and proclaimecl Gener:~.l Pavlo Skoropadsky as Het
man of Ukraine, but the Ukrainian republican forces soon 
forced the annihilation of the hetmanate. Hrushevsky encl
deavoured to re-instate the Central Rada but the Directory 
of the Ukrainian National Republic was against this. In 
1920 the Russian Communists achieved their victory in а 
battle against the army of the Ukrainian National Repцblic 
which was under the leadership of Simon Petliura. Ukraine 
fell under Soviet Russia as the "Ukrainian Socialist Soviet 
Republic". 

The moment of the liquidation of the Ukrainian Na
tional Republic marked the end of the political and states
man activities of Mykhaylo Hrushevsky. Не returned to his 
beloved educational and publishing career. 

Mykhaylo Hrushevsky was born in 1666 in Кholm. 
Не studied at the seeondary gymnasiцm school at Tiflis 
and at the University in Kiev. From 1894 until the First 
World War he was а professor of the history of Ukraine at 
the University in Lviv. Under his leadership the Shevchen
ko Scientific Society in Lviv developed into а genuine 
academy of sciences. А library and archives were estab
lished which drew eminent scholars, among which was lvan 
Franko. In 1898 Mykhaylo Hrushevsky and Ivan Franko 
founded the "Literaturno-Naukovy Visnyk" ("The Literary
Scientific Herald"); both were editors of thi.s journal. 

Mykhaylo Нrushevsky's main work is "Istoria Ukra
yiny Rusy" ("The History of Ukraine-Rus' "), started in 
1898, consisting of ten volumes and encompassing the his
tory ending with the period of Кhmelnytsky's hetmanate. 
In 1923 his seeoiJ.d great work Ьegan to appear "lstoria 
ukrayinskoyi literatury" ( "The History of Ukrainian Lit
erature") which consists of five volumes. The sixth aiJ.d 
seventh volumes remain unpublished. Hrushevsky is also 
the author of articles on ethnography, folklore, sociology, 
literary criticism, and the national-cultural movement in 
Ukraine as well as publicistic articles. 

In 1929 during the Bolshevik campaign against Ukrain
ian culture and its leaders, Hrushevsky was exiled to Mos
cow where he died in 1934. There are reasons to believe 
he was assassinated. 
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Simon Petliura 

(1879-1926) 

The rebirth of the Ukrainian State in the Ukrainian 
National Republic оп January 22, 1918, was а great event 
in the history of Ukraine. The young st..!e was faced with 
the immediate necessity of continuing its struggle against 
Rus.sia, this time Communist Russia, in ordcr to securc 
its existence. The Ukrainian National Republic appointed 
Simon Petliura as the Chief Otaman of its army; he was 
also the Secretary of Military Affairs of the Republic in the 
period of the Central Rada. 

Simon Petliura was born March 10, 1879, in the region 
of Poltava, in а family of cossack descent. Не first studied 
in an ecclesiastical school, and then at the theological se
minary in Poltava. In 1901 he was dismissed from the 
seminary because of his membership in the secret Ukrain
ian movement which gave birth to the Ukrainian Revo
lutionary Party in Po1tava. 

Petliura was captivated Ьу the Ukrainian revolutionary 
ideal and the renaissance of the Ukrainian State. Не was 
а good public speaker, who proclaimed the new ideals of 
the State. In 1904 he went to Lviv in regard to political 
organization work which was connected with the publish
ing of "Selyanyn" ("The Peasant"), the organ of the 
Ukrainian Revolutiona"ry Party. His second trip to Lviv 
was in 1906. Then he went to St. Petersburg where he be
came the co-editor of the monthly "Vilna Ukrayina" ( "The 
Free Ukraine"). In 1909 he lived in Moscow and edited 
the Russian language j о u r па 1 "Ukrainskaya Zhytya" 
("Ukrainian Life"), which continued to appear until 1917. 

The Russian Revolution of 1917 found Petliura at the 
Western Russian front as а representative of the Alliance 
of Zemstvos. In March, 1917, the first All-Ukrainian Mili
tary Conference in Kiev elected Petliura as h!!ad of the 
Ukrainian General Military Committee. That same year 
the Ukrainian Central Rada appointed him as Secretary of 
Military Affairs. In thi~ post, Petliura contributed much 
to the formation of the Ukrainian armed force~. Having 
found himself in oppo~ition to some member~ of the Cen
tral Rada, Petliura resigned his post in the govemment, 
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but continucd to organize tlte Ukrainian агmу. Petliura 
formed the Haydamatsky Юsh Slobidskoyi Ukrayiny bat
talion and was its commader in battle against the Bolshe
viks. 

In 1918, during thc hetmanate of Pavlo Skoropadsky, 
Petliura was imprisoned for his opposition to the German 
politics in Ukraine. After four months hc was freed, and in 
that same year joined forces with the anti-hetmanate re
bellion which was led Ьу the Directory, headed Ьу t!Je 
writer Volodymyr Vynnychenko. Petliura entered the com
position of the Directory and in 1919 became its president. 
In this post Petliura was an uncompromising spokesman 
for thc indcpendcnt Ukrainian State. Communist Moscow 
sent an increasing number of forces into Ukraine. At the 
same time an epidemic struck the army and the popula
tion; chaos and disorder ensued. These were the conditions 
under which Petliura, with the aid of the Ukrainian Gali
cian Army, fought against the Bolsheviks and Denikin's 
White Guard. 

Seeking military aid, Petliura concluded the Warsaw 
Treaty with Poland in April, 1920. Although the treгty 
contained the recognition Ьу Poland of the Dire1:tory of 
Ukraine, the Polish government soon broke this treaty with 
Ukraine and concluded а реасе treaty with Soviet Rus.sia. 
Тhе united armies (of the Ukrainian National Republic 
and the Ukrainian Galician Army) continued their struggle 
against the Bolsheviks. Retreating to Western Ukraine, 
however, they were interned Ьу the Poles. 

The Ukrainian Nationгl Republic was the first State 
which was occupied and liquidated Ьу Soviet Rus.sia. 

Simon Petliura lived in Poland for а while, then in Bu
dapest, then Gencva, and finally in Paris in 1924. Не was 
assassinated Мау 25, 1926, in а street in Paris Ьу а Soviet 
agent - Shwartzbart. Не was buried in Paris at the Mont
parnasse Cemetery. 
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FOURTH UNIVERSAL 
of the 

UKMINIAN CENTML МDА 

PEOPLE OF UКRAINE! 

Ву your power, will, and word а Frce Ukrainian Na. 
tional Republic was established on thc Ukrainian Land. 
The age-long dream of your- fathers, fighters for freedom 
and the rights of the working people, has come tще 

But the freedom of Ukraine was reborn in а difficult 
hour. Four years of vicious war have weakened our country 
and the population. Factories are not producing goods, 
work at the plants has come to а standstill, the railroads 
are dislocated, money is losing its value, bread has grown 
scarcer - hunger is looming. Bands of robbers and thieves 
have sprung up throughout the country, especially when 
the Russian troQps pulled back frш:n the front, causing 
carnage, disorder and ruin in our land. 

In the meantime, the Petrograd Government of Peo
ple's Commissars, in order to place the free Ukrainian 
Republic under its authority, has declared war against 
Ukrnine and is dispatching troops into our 1and - the Red 
Guard, the Bolshevik~ who rob food from our peasants 
and carry it off to Russi01 wШюut any compensation, not 
sparing even the grain prepared for planting, they will kill 
innocent people, sowing anarchy, death, and crime. 

We, the Ukrainian Central Rada, made every effort 
to avoid the fratricidal war between the two neighbouring 
nations, but the Petrograd government refuses to cooperate 
and continues the bloody fighting against our people and 
the Republic. Furtl1ermore, they very same Petrograd gov
ernment of People's Commissars is delaying the реасе ef
forts and calls for а new war, calling it "holy." Once more 
the blood will flow, again the unfortunate working people 
are to lay down their lives. 

We, the Ukrainian Central Rada, elected Ьу the con
gre:sses of peasants, workers, and soldiers of Ukraine, can
not consent to this and wШ not support any war because 
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the Ukrainian Nation dcsires реасе which should oome as 
soon as possible. 

And so that neither the Russian government nor any 
other hinder Ukraine from establishing the desired реасе 
and lead our country to order, to creative life to secure 
the revolution and our freedom, we, the Ukrainian Central 
Rada, inform all citizens of Ukrainc of the following: 

From this day on the Ukrainian National Republic be
comes an independent, subordinated to none, free, sovereign 
State of the Ukrainian Nation. 

With all neighbouring states such as Russia, Poland, 
Austria, Roumania, Turkey and others we want to live 
in реасе and friendship, but none of them can interfere 
with the Ше of the independent Ukrainian Republic. Its 
power shall belong only to the People of Ukraine and in 
its name, until the Ukrainian Constituent Assembly con
venes, we, the Ukrainian Central Rada, representatives of 
the working people- peas.ants, workers, and soldiers, shall 
govern together with our executive organ which as of today 
shall Ье called the Council of National Ministers. 

All democratic frcedoms proclaimed Ьу the Third Uni
versal, the Ukrainian National Republic reaffirms and 
separately proclaims: in the lndependent Ukrainian Na
tioдal Republic all nationalities enjoy the right of national
personal autonomy, recognized Ьу us through а law of Jan
uary 22nd. 

Whatever objectives stated in this Universal, we, the 
Central Rada and our Council of Ministers, are unable to 
accomplish, they will Ье amended and ultimately imple
mented Ьу the Ukrainian Constituent Assembly in the sub
sequent few weeks. 

We direct our citizens to conduct the elections with 
speed and energy: to take every measure to count the votes 
as quickly as possible, so that in а few weeks our Consti
tuent Assembly - the supreme governing body of our 
Land - shall strengthen liberty, order and welfare Ьу а 
constitution of the lndependent Ukrainian National Re
public for the benefit of the entire workiдg population, for 
the present and for the future. 
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Thi.s highest body i.s to decide the matter of fec!erative 
union with the national republics of the former Russian 
state. 

Until that time, we call upon all citizens of the ln
dependent Ukrainian National Republic to stand firmly 
on guard of freedom gained and the rigM<; of our nation, 
and to defend them with every effort from all enemies of 
the І n d ере n d е n t Ukrainian Republic of pe>Іsants and 
workers. 

UKRAINIAN CENТRAL RADA 

In Кіеv, 9 (22) January, 1918. 
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Натапія Когусьна 

ВИДАПП ПОСТА11 УКРАїНСЬКОІ 

JПТЕРАТУРИ 

(ВІд Котляревського до кІІІця ХІХ ст.) 

Іван Котпаревсьиий 

Україrrська література впродовж свого історичrrого 
шляху зазнавала багато перешкод, утисків і пересліду

rншь зі сторони паніІІНОЇ rмад11 над украІІІським національ

ним жнттям. Помимо того вона здобула собі рівне місце 

між nередовими літературами світу. Тарас Шевченко, Ле
ся Українка, Іван Франко, піднеслись у своїй творчості 

до вселюдських тем та ідеалів. Багато славних імен і ае

буденних талантів дала нам історія українського письмеrr

стrщ коли числити лише від доби Івана І<отлnревського. 

Він nерший почав nисати •шстою українською мовою. 

Іван Котляревський (1769-1838) народився в місті Пол
таві, 11 центрі Полтавської губернії в Україні. Бат~:.ко його 
Петро Кот.r~ярсвський був щюряниrюм (шпяхтичем) і пра-

цював у поптавському маrістраті. 

Початковою шкопою І. Кот.r~яревського була школа 

11 місцевого дяка. Опісля він учився в Катерююс.r~авській 
семіtrарії. Був вirr там вісім років, одначе цієї школи не 

закінчив. Ще в семінарії він nочав nроявлвти nоетич

ний тапант, і то11ариші за це прозвали його "рнтмачем". 

Не скіичившн ціє'і школи, І. Котляревський пішов 
працювати корепетитором (nриватним учителем) на село 

до багатих дворянських домів. Діти таких nанських ба
гатих родюr замість ходити до школи вчипися вдома, 

і дпя них наймали nриватного вчите.11я. І тут, на селі, 
Іваr1 Котляревський наблизився до селянства, ходив з хлоn

цями на вечерrrиці, на "досвітки", заnисував народні пісні, 
nриказки, nізнавав зви•шї і взагалі nобут селяrr. Тут він 

і nолюбив чисту народню мову. 
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1796 р. 'Ві11 всту1шв до війсь1щ і на вій11і (Росії з Ту· 

рсччиІюю) відзначивс~ хоробрістю. По війtrі J{отлярсІІ· 

ський повернувся до Полтавн, і тут став настоятелем ін

ституту для дворянських: дітей. 

Доба, в якій формувався світогляд Івана Котлярев· 

ського, зазнавала великих реформ. 1775 року, коли йому 
було п'nть років, вийшов наказ цариці Катерини 11 зруй· 
кувати Запорізьку Січ. Вслід за тим, J781 року, ІІастав 

стан кріпацтва ІІа лівобережжі Украї11и нід російською 
займш1щиrrою. УкраЇІІський народ там бyJJO поділено на 

два табори - військові старшини і дворяни, що були 
нагороджені землями й цілими селами, а селянство по

неволили панщнноrо. (Так звана" крепостнан зависимость" 
- така сама, що вже довгий •rac була на правобережжі 
України лід польською займаІІщнною). д там у народі ще 

11адто свіжою була пам'ять козацьких вольностей та не

вмирущою слава лицарсьна. Усе це дуже добре знав і ро

зумів Іван Котляревсьний. 

Перший твір, що його написав Іван Котляревський 

(а цей твір вийшов друком 1798 року) називаеться "Ене· 
іда". Це віршована з гумористичною вакраскою поема 

Тему до неї автор запозичив у римського поета Віргілія, 
але в суті речі він дав у ній широкі образи тогочасІЮГО 
noбyry, дав характеристику запорозького казана в поста

ті героя Енея, який ло скасупані Запорозької Січі 1775 
року r5урпакує по світі, зазнає різних пригод, про які 
розповідає з гумором. Поет таким способом розкриває 

ті суспільні й політичиі відносини, що наростали в тодіш
ній російській імперії. Та найсильніший відгоміІІ викли

кав цей твір тим, що був написаний такою щиронарод
ньою мовою - -в дусі козацького епосу, що ним зачиту
валися всі - і дворАки, і нріпаки. Це була перша украін· 

ська книжка народньою мовою. 

Крім "Енеїди" наnисав Котпярев~ький ще дві п'єси 

(бо сам він також дуже любив театр), а саме "Наталку
Полтавку" та "Москаля чарівника", що дали початок ук
раіиській новітній драматурrіі, а втім самі вони й досі не 

втратюrи ~вого чару, - то ж іх запю6юt ставлять иа ук
раїнських сценах, 
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Гриrорій Квітиа-Основ'аненко 

Ошшм з перших ло Котляревському був письменник 
Григорій Квітка-Основ'~tиеиІю (1788-1843). ВіtІ ІНІродився 

в сім'і поміщика (дідича) в с. ОсІюві (недалеко міста 
Харкова), що бу,,о ІІЛасвістю йоrо б:JтьІ(а. Це вже були 

•tacІt шшщи.ни ІІа лівобережжі України, і сслntш в Основі 

були кріпакамн пана Квітки. 

У поміщнцькій родині І{вітків панував демократич•шй 
дух, жили ще традиції козацьkиХ ВОJІьиостей. Л:о І<ріnа

ків-селян там відносилися добре, і між с!'лом та панським 
двором були найкращі вз:.ємини. До того ж родина Квіт

ків була rлнбОJ(О релігійною, шанувала віру, Церкву й зви

чаї. Тому то частим гостем у маєтку Квітків бував ман
дрівний уІ<раїнсwщй філософ Григорій Саоич Сковорода, 

якого там щиро вітали, любили й шанували. Велися там 
часті й довгі розмови з Григорієм Савичем, в ІІНХ заслу
хувався малий Григорій. 

Грнгорій Квітка у своІх дитячих роках був кволого 
здоров'я, хворів ІІа очі, і став сліпнути. І(оли йому спов

Ішлося п'ять років, віtІ поіхМІ з матір'ю на прощу до Озе· 
ринеького манвстирn і тут, коли він молився в церкві, 

ловерІІуося йому зір. Uя подія зворушила всю родину, 
і вона позначилася великим впливом на душу днтини та 

поглибила його релігійність. 

Учився Григорій вдома- в домашнього вчнтелв, нко· 

го батьkи наймали на кожен шкільний рік. Це й був спо
сіб початкової освіти в nанських домах ло селах. Коли 

ЙОМу СЛООfІНЛОСЯ 12 років, ВіІІ ВИЯВИВ бажаНІІІІ ВСТуПИТИ 
до манастиря, одІШче батько тоді відрадив t'toмy. Але цей 

замір Григорій ]{вітка здіt'tснив пізніше, коли йому бупо 
23 роки. У маиастирі він пробув послушинком чотири ро· 
ки, і він доповнював там також свою освіту. Залишивши 
манастир, ві11 виїхав до Харкова і там улаштувався на дов· 

ший час. Там nін почав дописувати до часописів, опісля 
став директором театру та був опікуном інституту дво
ряІJськнх дочок. Крім того він брав участь у громадсько

му житті. 

Григорій Квітка-Основ'яненко, так само як і Котля
ревський, знав село, любив життя на селі, і тому ІІавіть 

назву рідного села ("Основа") дописав до свого nрізви· 
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ща. Історія украінської літератури записала його як бать

ІШ української прози. Він був nершим українським лись
мешшиом, що ночnв лисати прозою в народ11ій мові. Де

пні його оловідаІІНЯ насичені гострим гумором і сатнрою. 

Перший його твір українською мовою - "Салдать
ськнй партрет" - вийшов друком 1833 р. Інші його кра

щі повісті та оповіданшІ - це "Маруся", "Перекотююле", 
"Сердешна Оксана", "Козир-дівка", "Мертвецький Велик
день", "Конотоnська відьма", "Божі діти", "Добре роби, 
добре й буде". З драматичних творіn відома його "Щира 
любов" та комедія "Сватання на Гончарівці". 

Високо оцінив писаІшп Григорія Квітки-Основ'яненка 

Тарас Шевченко, і тому nрисвятив йому свою поему 

"Б'ють пороги, місяць сходить". 

Останні свої роки прожив він у рідному селі, Ос

нові, з дружиною ГаІІНОІо, пка поділяла ііого думІm, була 
йому близькою духом людиною, з нко1о він буп щасливий 

ІІЗ СВОЄМу ЖИТТЬОВОМу ШЛЯХ}'. 

Марио Вовчои 

Марко Вовчок (1834-1907) - це літературний псевдо

нім письмеІшнці Мnрії Марковичсвої з Віліись1шх. Вона 
була в нас nершо10 жіниою-письменнице10. Гі народні оло

відання оповиJІи ії постать широким розголосом і сМІВОЮ, 
а в наших •tacax ВОІШ вважаються зразком чистоі украін
ської народньоі мови. 

МарІю Вовчок жила в тій добі, що була подихом ча· 
рів духового й 11аціоиал~;ноrо пробудження України, -
в добі Шеnченкового генія, в добі народження нової літе
ратурної музи. 

НародиласІ. Марія Марковичева в маєтку своїх бать
ків-поміщиків, Олександра і Парасиевії Вілінських, у селі 

Єкатеринівцях, Єлецького повіту, Орловської губернії. 
Початкову освіту вона набула в м. Орлі; оnісля вчилася 

в nриватному інституті в Харкові, що був тоді осередком 
украінського культурного житти в Украіні. 

У школі Марія Вілінська відзначалася великими здіб· 
НОСТІІІІІИ. І тут пона зокрема залюбки вивчала чужі мови, 
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і придбала собі оснооне знаннп французL.коі мови, що 

в тих часах було ознакою доброго тону о усіх шляхет
ських (nанських) домах. Усіх мов вона знала вісім, і мог
ла кожІІОю з них свобідно говорити. 

По закіІІ'ІСІШі інституту в Харконі ооІІа nовернулася 
ДО ШО€Ї ТіТКИ, хрсщеІІОЇ матері К. П. МордОВіtІОВОЇ, ЩО 

жила в Орлі. Баrа•а 1ітка займалася ннховшшям своєї 

плсмішшці, бо ІІа шос•ім році її життн помер Гі батько, 
а мати 11друrс виr1шла заміж. 

Вихованка Харківського інституту, красуин Марія Ві

.1іІІСька, nриіхuла до тітки з уже вироблсним своїм сві
тоглядом. Тут ІІОНа зустрілася З украЇІІСhІШМ ПИСІ>МеІІНИ· 

ком, молодим Оланасом Марковичем, і відчула в собі спо
ріднення з його духовістю. Онанас Марковн•І жив в Орлі, 

відбуваючи кару заслання за свою приналежність до І(и
рило-Мефодіївськоrо Братства. Як заслаІІець, він був під 

наглядом поліції. 

Року 1851-го Марін Вілінсьна, на 17 році життя, одру
жується з Опанасом Марковичем - проти волі своєї тіт

ки, з якою вона зрщзає свої роднині взаЕмини і виїжджає 
з •юловіком в УкраїІІу -спочатку я ЧерІІіrів, а далі о Ки

їв, а опісля на деякий час вони зупинилися в Нсмирові, 

де Олексаtщер Маркович став учителем гімназії. 

І тут, серед чудової природи в околицях Немирова, 
Марія Марковичева пізtІає жнття свого народу, його по

бут, звичаї, його мову; і з-під іі пера появляються, наче 
коштооtJі перлини, її nерші ІШродІJі оповідаtшя - за під

ІІИСОм "Марко Вовчок". 

Першим літературним критиком, що високо оцінив 

талант Марка Воо•ша, був письменник Пантелеймои Ку
ліш, який навіть не знав, що автором цих народніх опо

відаю, була жінка. У домі Марковичів у Немирові збира

лися кращі представники передових українців. Тут про

читувалнеп (на клаnтиках паперу) nоезії Шевченка; тут 
уже були твори Костомарова, КотляревсІ>кого, КвітІ<и-Ос
нов'яненкз, Гулаки Артемовського. 

1857 року заходами П. Куліша nоявився друком пер
ший том народніх оnовідань Марка Вовчка, і він викликав 
собою живе зацікавлення серед украіІІСьких культурних 

кругів. Героями оповідань Марка Вовчка були переважно 
жіночі постаті закріпощеиого села. АвторІ<а чітко малює 
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стан їхніх лочуван~.о, насвітлює в Ішх вершини душевної 
краси, шляхеТІІости, терпінь, свмовідрс•Іення й вірного 

кохання. Навіть вільна козач1ш, заІ(охавuшсь у хлопця-крі
пака, виходить за нього заміж, і таІ( сама стае кріпачкою, 

щоб ділити з коханим його долю, бо ж любов вище ба-

гатства, а навіть вище самої волі. 

Творча манера Марка Вовчка своєріднn, властива П 
власІІому етилені; і цим вона глибоко зворушила серце 
ІІашого великого 110ета Т~раса Шевченка, ЯІНІЇІ лрнсuІІТІІп 

їй од11у із своїх лоезій та назвав ії "кратким лророком 
і обличятелем жорстоких"- (тобто обвинуватив тих лJо

дей, що були жорстокими). 

1860 рану Марко Вовчок, вже як відома українська 
лнсьменннця, з сином Богданом виїжджає з України у 

Францію. Тут вона ЗfІайомиться з широким літературним 
світом Европи, робить переклади, дописує до часолисів, 

листується з друзями в Украіні. З Франції вона їде в Іта
лію, і знайомиться з тамтешнім світом, що вабив її своею 

високою культурою. І вже тілhКи на схилі свого віку во
на nовертаетм:ІІ в Укр~їну. По смерти свого чоловіка, 

Марковича, вона вдруге виходить заміж - за М. Лоба
ча-Жученка. Останні роки свого життя вона nрожила 

в Нальчиках. 

Народні оnовідВІшя Марка Вовчна наскрізь nросякну

ті гуманністю, співчуттям до nокривджених. У тих простих 
оповіданнях глибоко внутрі наявний nротест nроти того 

суспільного ладу, в 11кому "властІ.о імущі" ІІануютІ> у розко
шах - J(ОШтом горя, сліз і нужди мільйонів рабів-кріла

ків. 

Тарас Шевчени.о 

Найбільший унраіиськІІЙ поет Тарас Шевченко (1814-
1861) народився в сеJІі Моринцях, Звенигородсьного по

віту 'іfВ І<нівщнні. Мати КатернІІЗ і батько Григорій Шсn
чеикп бу.m кріпакамн поміщика Енгепьrардта. Тарас був 
у іхніА сім'і третьою з рЯду дитиною. 

Коли Тарасові було два рони, родина Шевченків пе
ресеJІилася в сусідне ceno КирюІів/(у, яке належало тому 
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самому паІІові. Там і nроходило вбоге дІІТИІІСтво поета, 

про яке він опісля так •Іасто згадував 

На восьмому році життя Тарас Шеочешю пішов до 

дЯІНІ Губського Ішв•Іатисн грамоти. Зп часів п:~нщиии не 

було в Унраїиі шкіл для сслш1ських дітей; то ж у деяких 
селах навчали охо•шх дяки за малу плату. Тарас був дуже 

здібним учнем, і він скоро засвоїв собі початки грамоти. 

Коли Тарасові сповнилося д~в'ять років життя, по

мерла rіого мати, залишивши шеr.тсро дрібних дітей. 
Батько вдруге одружився і в дім прийшла із своїми діть· 

ми мачуха, яка не злюбила Тараса. Та ще більше горе 
ждало його, коли, через два роки 110 смерти матері, по

мер і б:~тько, ІІІІНЙ любив Тараса, дбав про його освіту. 

По смерти батька Тарас еліті пас громадську череду, 
а вз1ші вчився грамапІ в дяка Богорського, який також 

знущався 11ад хлопцем. Тарас усе ж таки вивчив тут гра· 
матку, Часослов і Псалтир, і все це -- цериовно-слов'яи

ськоІо мовою. !(рім того любив Тарас малювати, і йому 
дуже хотілося в•штися малярства. Коли йому обридла на· 

ука в дяка Богорського, він покинув його і почао шукати 
собі іншого вчителя. 

По довгому блуканні та різних роботах, які де трап

лялися, він попав до вчителя-маляра в селі ХлоІІІІівці. 
Учитель зажадав від Тараса документа від пана про до· 

звіл навчатис11 малярства, бо ж він був кріпаком. Ось 
тут і nочалися круті життеві шляхи майбутнього поста. 

А тими шляхами, здавалося, кермував сам Промисл Бо
жий. Дозволу від паІІЗ ІШ науку малярства Тарас не ді

став. Пан натомість забрав його до своїх покоїв на ноаач

ка - nослугача. У той час йому було 14 років. Бажання 
малювати не nокидали Шевченка; і тут, у панських nока· 

ях, він використовував ус11кі нагоди для рисування, за що 

часто був караний. 

1829 року Енгельrардт, виїжджаючи до столиці Лит· 
ви, Вільни, а опісл11 до Варшави, бере з собою Шевчен

ка, а року 1831-го зупиняється в Петербурзі. Пан нарешті 
таки nомітив у Шевче11ка малярський талант і, бажаючи 

мати впасного маляра, віддав його на науку до маляра 
Ширяева в Петербурзі. У того маляра Шевченко r1робув 

чотири роки. Тут його також використовували, заставля-
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ли малювати паркани та інше. А все таки життя в Ширя
єва було куди вільніше як у nашІ в noJ<oиx. 

Майбутнього маляра й поста цілІ<ом випадJ<ооо оід

І<рив украінець Іван СошеІІІ<О. Це сталось однієї теnлої 
ночі в літньому саду в Петербурзі. Шев'!СНІ<о, виІ<раошись 

уночі з горища в Ширяєtщ nотай зрисовував статуї 
в парJ<у. Тут його побачив СошенІ<о, заціІ<авився ним й 

ОІІісля лознайомив його з поетом Євге1юм Гребінкою. 
І вони вдвох зайнялися долею Шевченка. 

Долею молодого кріnака, Шевченка, зацікавився 
ширший гурток видатних людей з Анадемії Мистец"!'ІІ: та

ких, як славний художник Карло Брюлов, поет Жуков
сьюІй, Іван Сошенко, Євген Гребінка та інші. Цей гурток 

вю:упнв Шев•ІеІІка з кріпацтв3, заплативши Енгельгард
тові 2,500 рублів. Сталось це 22 нnітня 1838 року. Шев
'Jеннові було тоді 23 роки. 

Перед винуплеким з кріпацтва молодим Шевченком 
відкрився цілном інший світ. його прийняли в Академію 

Мистецтв, він учнвсц малювати, доповнював свою освіту, 
знаходив собі нових друзів, і nочав ниеати nоезії. Пер

ший його "І<обзар" появився дру1юм 1840 року. У ньому 
було JІише 8 nоезій. 

Навесні 1843 року Шевченко лоіхав в Україну, побу
вав у Києві, Яготині, відвідав рідне село Кирилівну, Ка
чанівку, побував у своєі рідні. Тяжко вразив !ioro, віль

ну людину, той нріnосннцький лад, що там пануnав; убо
гий, неграмотний, закріnащений люд, і тут же безжурне, 

розкішне життя nанів. Болем ІІаповнила душу nоета така 
діЙСІІісТЬ. 

1844 року Шев•Іенко nоверІІуВСІІ до Петербурrу, за
кінчив Академію Мнстеuтв із званням художника, і під 

вражеиІІЯМ баченого ним в Україні захоnився nнСВІІИЯМ 
лоезНі. 1845 р. Шевченко, цк художник, їде в подорож 

у спужбовнх справах по Україні; побував на Кнівщнні, 
Полтавщині, Чериіrівщнні й Вопині. Тут він з доручення 

Археолоrічиоі Комісії в Кневі робив рисунки старовинних 
церков й іІІших будівель. Того ж року він nовернувся до 
І(иєва і вступне до Кирнло-Мефодіівсьного Братства, -
до того нелегального товариства, членамн якого були ук

раїнські nередові нультурні діячі. Шевченка тут уже зна-
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JІИ ак поета, бо ж в :Украіні вже буJІИ відомі такі йоrо по· 
езіі ак "Гайдамаки", "Кавказ", "Сон" та інші. 

За nрІшапежність до І{нрнJІо-Мефодіівського Брат· 

ства і за напнеанни таких поезій як "Сон" та "Гайдамаки" 
ШевчеІІКО був арештований і засуджений на заСJІІІНнп СІІJІ· 

датом до Орської кріпости за Уралом з забороною писати 

й ма.ІІювати. Такий засуд був важким ударом ми Шеа· 
чеІІка, як поета, і не меншим ударом д1111 нього, як ма

JІяра. А в :Украіні почав ширитися Аого "Кобзар" - спов· 
нений духом АПВНОЇ снаи Шевченкового генія. 

Друзі Шев•ІеІІка не переставали КJІопотатися йоrо до· 

JІею, наnоJІег.ІІиво .ІІ.Омаrааися іІ:ого звільнення. Але щойно 
по 10 роках ІІево.tі, повевіринь повернувся пост із заслан· 
ня. В :Україні йому не ,ІІ.озвопнлн жити. Шевченко приїхав 

до Петербурrу хворим, a.te все ж таки таким самим обо· 
ронцем свого нароJІ.у, яким він був до часу засІІанни. 

Помер Шевченко в Петербурзі 8 берсани 1861 року 

- на 47 році житти. Друзі подбали про те, щоб т!по 
поета бупо nерсвезе11о в Украіну та поховано на Черне· 

'Ііі!: горі,- так, ак він собі бажав. Тисичілюдей ві,цвіду· 
ють могкпу Шевче11ка в Каневі Іtа.ІІ Дніпром . 

.,Кобзар" Шевченка став д,ІІЯ кожноrо украінського 
.ІІОМу ІІаЦЇОН8ЛЬІІОЮ бібЛіЄЮ. 

Крім поезій Шевченко написав низку повістей та ОПО· 
ві.Аань: "Наймичка" - 1845, "Варнак" - 1845, ,.Худож· 
ник" - 1856, .,Бпизнята" - 1855, ,,Мандрівка з nриємніс
ТІО та не без мораJІі" - 1856, "Ккягиня" - 1853, "Музи
ка" - 1855, .,Каnітанwа" - 1855, ,.НещасниА" - 1857, 
,.ЖурнаJІ" - 1862. З драматичних творів - .,Назар Сто
дО.ІІн". Перше вНJІ.Вння ,.Кобзаря", що сКJІадавси тіпькн 

з 8 11ерших поезіА Шевченка, внйшпо друком 1840 року. 
Відтоді понвкJІоси велике число різ11нх видань "Кобзаря", 

икніІ: став Іtастіаьною книгою кожної націона.ІІьно cвi.Jr.o· 
мої української людини. 
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Мариівн Шашиевич 

Поет- пробудитель Маркіян Шашкевич (1811-1844) 
на шляху до своєї світлої мети ступав по тернях, і віді!'і· 
шов з життя пк передчасно скошениА цвіт. його заслуги 
не в великій скількості наnисаrшх ним творів, а в nослі
довrJій праці борця за права рідtюї мови й необхідність 
вияву національної думки в пітературному й національно
му відродженні уrфаінського народу в Галичині в nершій 
ПОЛОВИІІі ХІХ ст. 

Маркіян Шашкевич народився 11 селі Підпіссі, в Га
личині, в домі свого діда - священика Авдиковича. Бать
ко поета був священиком на парафіі в Княжому. Почат
кову освіту Маркіян набув у місті Золочеві і (потім) 
у Львові. До гімназії ходив він у Бережанах. Писати по
чав він ще тоді, коли вчився в гімназії. Це бупи короткі 
вірші, писані по-польському. Польською мовою тоді роз· 
мовляла в Галичині украінсьиа іrrтелігенція, включно з ду

ховенством. По-українському говорило тільки село, а в 
школах у тих часах дуже ма.по навчали по-українському, 

чи, як тоді там казали, "по-руськи". А втім, тоді не було 
там і жодиоі літератури, написаної по-українському. 

По закінченні гімназії в Бережанах молоднА Маркіян 

вступив до духовІюго семінари у Львові. Одначе аа ведо

держанrrя якогось незначного правила його виключшІи 

а семінари. Батько зустрів цю подію велиt~нм гнівом, і від

мовнn синові всякої дальшої матеріяльноі доnомоги. Мар

кіян оnинився в скрутому матсріяльному положенні, і то
ді віr1 постановив здобути собі освіту власними силами. 

Це рішевня відІ<рило перед ним новий, досі невідомий йо· 

му світ. 

Маркіяr1 почав шукати знання в міських та універси

тетсЬІ<их бібліотеках у Львові. І тут він познайомився 

з творами слов'яІІсь~о:их письменників. Приятелі постача

ли йому кращі зразки польської й чеської літератури. 

Прочитав він і ,.Енеіду" Котляревського та збірку народ

ніх пісень Максимовича. І так ось у Маркіяна Шашкеви· 

ча зродилося бажання nрацювати д.'Ія справи створення 

рідномовної літератури для нашого народу в Гаnнчнttі. 

І він одушевлена взявся аа це велике діJІо: 
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сувати народні nісні, nерекази, приказки, зацікавився на-
родньою мовою та народніми звичаями. 

Року 1832-го Маркіян Шашкевич засновує так звану 
,.Руську Трійцю", що складаласн з тр1.ох осіб: Якова Го

ловацького, Івана Вагилевича і його самого - Маркіяна 
Шашкевича. Це були ті nерші, •;ссмілиnі проблиски пер

ших носіїв національно-духового СІJітла, що мало розбу
дити й просвітити свідомістt. народу й зрушити його до 

боротьби за створсиня иаціот'І.льІюї літератури, писаної 
рідною мовою. 

По смерти батька в 1833 році Шашкевич знооу був 
прюlиятиfі до духовного семінари у Львові. І тут ІІіи став 
провідником поспідовпиків цієї Іювої ідеі серед молоді. 

У розгарі цієі nраці він зустріося з ворожим відІюшениям 
поляків, впливи яких були сипьні в австро-угорській мо

нархії. Неприхильно зустріло такі думки й старше пока 
ління ,.русьиоі" (украінської) інтелігенції. 

Поборюючн всякі труднощі, гуртон молодих людей 

під nроводом Маркіяна Шашкевича зладив альманах "Ру
салка Диістровая", яку було надруковшю аж в Угоrшині 

- 1837 року. Це була перша украЇІІомовна публікація 

в історії українського народу в Гали•ІИІІі. Молодий гурток 

пародників одушевлепо nривітав ,.Русапку Дністровую". 

Ane старше nокоління вороже ІJОСТаІІилося до цієі справи, 
зокрема ворожим було відношення до цього із боку влас

тей духовного семінаря. І Маркіян Шашиевич знову з бо

лем у серці залишае духовний семінар. "Цвітка дрібнзя 

молила не11ьку - nоnідоміІяе nоет у сuоєму вірші "Вес
нівка". Ця Aoro заява була символом доJІ.і моJІ.одої літе

ратури, якій загрожують "морози"- чужі зазіхання А не-

рідні вnливи. 

Оце А був початок відродження уираінсьиоі літерату

ри в Галичині. Тодішнє суспільство ще не було свідоме 

того великого діла, що його започаткував Шашкевич. Пе

реслідування nоляками й злобна критика своіх лідриовли 

його здоров'я. І навітt. тоді, коли він одружився і став 

свнщени!(ОМ на nарафіі, духаона влада відносилася до 

нього неnрихильно, nерекидала його з одної nарафіі на 

іншу. Одначе він не здавався, не "ломив" свого nepa. 
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З жалем до власного сусnільства, пнснажений nрацею 

іі 11едугою - сухотою, помер Мuркіян Шашкевич в с. Но
восілках на 33 році життя. 

Серед пос,·и•ших творів М. Шашкевича, особливо з лі
рики, визначаеться його снмволічио-програмовиіі вірш 
"ВеснітФ", u даді -"Сумерк вечірній", "Лиха доля" т. іІІ. 
А в його пасмах -·· "Побратнмові", "Болеслав Крнво
устий під Гали•Іем", "Погоня", .,Налиоайко" - теми 
сусnіль11і тu історичні. Написав оін і одне оповідання -
"Олена". Але понад усе це nідноситься маєстат його аль
маІіаху "Русалка Дністровая" - з його еnохальним зна

ченням іІІіціятшщоrо характеру. 

Пантепеймон Кvпіш 

Найвидатніший письменник доби Шевченка, літера

турниИ критик і nост ПантелсИмон Куліш (1819·1897) ІІЗ
родився в місті Вороніжі, ЧерніrіІІської губернії. Походив 

він із старого козацького роду. Батько його, Олександер 
Куліш, був влаСІІНком невеликого земельного маєтку, 

в якому сам ві11 господарив. Мати Кулішева, КатершІа, від
значалася вдачею старосвітської козачки, розмовляла тіль
ки по-українському, вміла цікаво оповідати про буваль

щину, знала силу-силенну всяких приказок, а nонад усе 

любила співати народІІі лісні. А знала вона їх дуже ба-

Співуча вдача матері, яка, на жаль, у молодому віці 
иомерла, залишила чималкй вnлив tІа душі майбутнього 

письмекинка. Коли померла його мати, шляхетний вплив 
іншої жінки позначився на душі й на дальшому життьо

вому шлнху юного Куліша. Це був вплив Уляни Кужнпов
ської, поміщиці - сусідки Кулішів. Це за їі порадами 

батько Куліша погодився лослати енна до гімназії в Нов
город Сіверський. 

У гімІІазії (хоч там і пануваJІа російська мова) моло
дий Куліш познайомився з творами Квітки-Основ'яненка, 

Артемовського-Гулака, збіркою народtІіХ пісень Михай
ла Максимовича. Тут і почалася літературна діяJІЬІІість 
письменника. А проходнла вона по хресних дорогах зма
гань, захоnлення, впсртої nраці, розчарувань і досягнень. 
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Після гімназії, якої ш: міг закінчити через недостатІ\и, 
загальну освіту здобув самостійно, і згодом заІ\інчив Ки

ївський університет. Перше оповідання Куліща, "Циган"', 

було ІНІдруковане 1841 року в альманасі "Ластівка". Учи
телював він у гімназіях ІІЗ Воливі, в Луцьку та в Рівному, 

а в 1841-1845 рр. nроживав у Києві. Як учитель одної з ки
ївських гімназій, він, із стаІІG!шща сяоеї професії, багато 
подорожував по Україні, лосліджував архіви Київської гу

GерІІіЇ і т.ІІ. У таких подорожах він зустрічався з кобза
рІІми, заnисував ·від них козацькі думи і збирав матерія

ли, на ОСfІОІ.Іі яких він згодом оnращоьав ,.Заnиски о !Ож· 
ІІОЙ Русі". 

У Києві Паителеймо11 Ку.r~іш познайомився з Тарасом 

Шевченком, Миколою Костомаровим, Василем Білозер
ським, Михайлом Максимовичем, Оnанасом Марковичем 

і поетом Артемовським-Гулаком. Гурток цих молодих 
ідеалістів, що боліли сумною долею ;~акріtющеfюго укра

їнського селянства, згодом заснував 1846 року таємне то· 
вариство, Кирило-Мефодїів<:ьке Братство, мстою якого 

було нести українському народові просвіту й боротися за 

скасування кріnацтва. 

По рокові свого існування Кнрило-МсфодіІвськс Брат· 

ство було викрнте владою, і всіх його членів nокараю:t 
тюрмою й засмнням. Сталося це 1847 року. П. Куліш тоді 
нращовав у Петербурзі в Академії Наук, а звідти мав їха

ти на дальші студії слов'янських мов. Куліша, який саме 
тоді одружився, і вже їхав до Евроnи, по дорозі арешту

ваJІи й носадили в тюрму. Згодом його поиараJІи заслан

ням до російського міста Тули, де він nробував три роки. 

Разом з ним nоїхаJІа туди і його молода дружина Олек
сандра, що nізніше стала відомою як nисьменниця Ганна 

Барвінок. Відбуn:ночн кару, Пантелеймон Куліш не кидав 

пера. Він nостійно працював над собою, вивчив n'ять чу· 
жих мов, задумував nрацювати над перекладамн кnисич

ної літератури на украінську мову. 

1850 року П. КуJІішеві дозволили nовернутисА до Пе
тербурrу, але своє місце в академії він уже втратив, і 
йому довелося змаrатиси з недостатками. Він nочав доли• 

сувати (під nсеьдоиімом) до російських <щсописів, і так 
бідував три роки. Після тоrо він повернувся в Украіну -
на хутір Мотроніоку на Чернігівщині АJІе довго він там 

89 



не сидів. Року 1855-ro Ky11iw був 3НОВу в Петербурзі. І це 
був час його найп11іднішої 11ітературної nраці. А було це 

по смерти царя Миколи 11, ІЮЛИ в Росії повіяло вільні

шим духом. 

Саме тоді nовернулися 3 заслання Тарас Шевченко А 
Микола Костомарів. Гурток летербурзьких українців за
шншував видnвати рідною мовою журнал і книжки для 

народу. Куліш зnхолився ціею думкою. Він заснував свою 
друш1рню, і тут же вийшли друком його етнографічниі"і 

3бірник .,Заrшскн о Южной Русі", історичrшй роман .,Чор
на рада", Аого "Граматика для народу", оповідання Мар
ка Вов•rка та irr. 1860 року віа організує іі видае альманах 

"Хата", в якому друкував твори Шевченка, оnовідання 
Марка Вов•rка, Ганни Барвінок і свої власні твори. 1861 
року Куліш стае головrrим співробітинком журналу "Ос
нова", в якому він друкував і свої твори. 

Жива вда•rа Іrеnосидючого Куліша ю-rдала ним з од
ного місця на друге, від одної праці до другоі. 1864 ро
ку Куліш виїжджає за границю. Він побував в Італії, Ні
меччиrrі, у Відні й Празі, а в Галичині нав'язnв контакти 

з тамтешніми провідними людІ>ми. Ідея правди для Укра
їни була провідною зорею жипя й праці П. Куліша. 

Була в Куліша одна тиха пристань- хутір Мотронів

ка, скромна маєтність його дружини Олександри з Біпо
зерських. Повернувся письменник до ціеї nристані по ба

гатьох Іtегодах і переживакиях та вімався там своїй твор

чій праці. 

Літератур1rа творчість П. Купіша багата й рі3нородна. 
Під деякими своїми творами він підппсувався лсе!Ідоні

мами: Панько Казrока, Даннло !Ос, Хуторянин, Іродчук, 

Павло Рата~. Вишняк та ін. Поетичні твори Куліша - це 
JІірика, історичні nоеми, такі як "Маруся Богуспавка", 
.,Магомет та Хадуза", козацькі думи. Він також автор 

оповідань і повістей на історичні теми. Найкращі з них 
- це ,.Чорна рада" А .,Орися". РІого драматичні твори 

- .,КІІtязь БаІіда Вишневецький" й "Петро Сагайдачний". 
Він nерекладав Біблію, Гомерові твори .,Іліяду" й .,Оди

сею". А крім ц~>ого він писав багато критичних статтей 
на актуальні теми тодішнього часу. Він же А перший ви

давець повного "Кобзаря" Шевченка. 
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Іван ФРанко 

На літературному оGрії 70-их: років ХІХ ст. на захід

міх землях України Gлискучою зіркою засяяв небуденний 

талант nисьменника Івана Франка (]856-1916). В його осо
бі nоЕдналися nоет, nоnістяр, nубліцист, учеІші!-дослід

ник, громадський діяч 1 борець за кращу долю свого на
роду. 

Народився Іван Франко в селі І-ІагуЕвн•Іах (тепер село 

Івана Франка) Дрогобицького поніту, в Гали•шні, в роди· 
ні сільського коваля Якова Франка. Перше замітне вра

ження на Івана Франкn в його дитячих роках зробила 
батькова кузня. Тут яін nроснджував годинами, пригдяда

ючись батьковій праці. Сюди, до кузні, сходидиея rаади 
з цього села, тут велися різні цікаві розмови, до яких 

ммшІІ: хлоnчина ув<1жно nрислухався. Про ці ро1ш flІ"ІНІІІ>о
rо дитинства nисІ>менник опісля згадує у своїх творах 

" У кузні", ,.Малий Мирон" та інших. 

Допитливого шостирічного сина батько сnочатку від

дІІІІ до школи в сусідній Ясеииці Сільній, а згодом послав 
його до нормальної ШІ(ОЛИ оо. Василіян у Дрогобичі. Тут, 

у цій школі, Іва11 Франко вперш(': иідчув свій соціяльииn 
стан "хлоnської дитини". Поцуття nриниження, яких він 

зазнавав від нелюдяних учителів, спалахнуло в серці бун
том проти насилля, і воно вже не nокидало його вnро

довж усього· дальшого його життя. Батькова передчасна 
смерть 6yna болісним ударом для Франка. ЗдаnаJІося, що 
це вже буде кінець освіті, якої він таІ( прагнув. Одначе 
завдяІ(И вітчимові Гаврилюкові (Aoro мати вдруте виі!:шла 
заміж), Фраю\0 мав можJІивість учитися далі, і він з від· 

значенням закінчив гімназію. 

Вступивши (1875 року) до Львівського університ(':ту 
ІІа факультет фіпософіі, Франко захоnився літературною 

дінпьністю та живим громадським рухом. Щоправда, nи

сати почав він ще раніше- в гімназії. Спершу писав вір· 

ші, а nотім - короткі нариси. Ще в гімназії сильне вра· 

ження на Франка зробив Шевченків "І{обзар", що його 
подарував і!:ому вчитель 8(':рхратсьІ(иА. Згодом анаnомить

ся він з оnовіданнями Марка ВовчІ(а й повістями Панаса 

Мирного. Успів він таІ(ОЖ прочитати Д(':ЩО й з творів 
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найбіJІьших Іюльських но~тів - Словацького И Міцкеви-

ча та твори деяІ<их німецьких кnясиків. 

ПриІхавши до Львівського університету, РіfІ привіз 

з собою кілька зшІІТКів своїх ра.иніх творів. Були це по
езії, оновідВІІІНІ, драми, твори на теми Святого Письма, 

переІUІади творів Гомера та інше. Між студентамн йшли 

гарячі дискусії на теми ІІаціонаJІьІІі, мовні й суспільні 
Фраш<О встуІШв у члени студентського товарнетва "дка
демічниА І{ружок", і тоді почав дописувати до літератур
ного журкаnу .,Друг" під nсевдонімом .,Джеджелнк". 1875 
року Франко стає сnівредактором того жур11алу, а двома 

ронамн пізніше, в липні 1877 року, його та всіх членів 
редакції журІІаJІу ареuІтували. Цей арешт важким тяга

рем уnав і ІШ все дальше життя поета. Вісім тижнів nро

сидів він у слідчій тюрмі між злодіями. А вже що най
більше дошкульно ''Відчув він, - це був той факт, що 
коли він оніішов з в'язниці, то побачив, що чимало, зда
валось, кращих друзів відсахнуJІнся від нього, щоб не по

шкодити своїй 1\ар'ері. 

ВиАшовши з тюрми, він зно-ву поринув у працю. 
Зростав він духово fШ очах своїх ровссниІ\ів, дальше нав

чався в університеті, писав, друІ\ував свої твори. Після 

розв'язання журналу "Друг" Франко разом а Михайлом 
Павликом заснував часопис "Громадський Друг". А вла

да переслідувала і fюго за "соціялістичІІі думни". Після 
розв'язІНПІя А цього •шсопнсу Франко почав видавати 
.,Дрібну бібліотеку" і дописував до nольських •rасописів. 

1880 року він був удруге rюкараний - тримісячною тюр
мою. Але й навіть тут, у тюрмі, він відкрив людюІу, за

нnутану в тенетах, і на осиові цього він написав олові

даІІНЯ "На дні". 

Ян у літературній, так і в громадській nраці Фран
ко (лодіб1ю, ян це чинив був Шевченко) виступив проти 

пануючих над Ного народом чужинців-поневолювачів 

і глитаів, засуджуючи іх за визиски і!: злочини, 3анли
каючи народ до освіти, до організованости та єдности. 

Життьові шляхи !вана Франка встелені терням, по яких 
він ступав з гострнм болем у душі й серці ян вірний 

син свого народу. Долю свого народу nоет зобразив у по

емах "Наймнт" і "Каменярі", а своЕ життя, працю А ідео
логію - в архнтворі "Мойсей". 
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На могилу Франка 1916 року в день похорону україн
ське громадянство омало тернові вінки. 

Велику літературну спадщину лшuнв ло собі Іван 

Франко. Повне виданІІІІ творів І. Франка було видане в 
:УкраІні 11 19 ТОМІ!Х 1964 року. БуІІИ таІЮЖ різні ВИДаИІІЯ 

окремих творіu. його прозові твори--- це nовісті- "Бо
рислав сміється", "Боа констріктор", "Перехресні стеж
ки", "Захар Г.сркут", "Великий шум', "Основи суспіль

ства" й низка оnовідань. У ланці поети•шаї творчости -
"Зів'яле листя" (лірика) і поеми "Наймит", "Беркут", "Ка
менярі", "Іван Вt~шснський", "Мойсей". Твори для дітей· 

"Коли ще звірі говорили", "Лис Микита" та ін. Писав він 
і драматичні твори - "Сон князя Святослава", "Учитель", 

"І{амяна душа" й "Украдене щаст11" (що були кількара
зово поставлене на сценах театру). ВелиІ<у скількістt. праць 
написав він 111< nубліцист, у•Іеинй і ~ітературний критик. 

Іван Нечуй-Левицьиий 

В історію украІнської літератури Іван Нечуй-ЛеІІнць

кнА (1838-1918) увійшов як видатний лнсьменник-nовіс
пІр, воІІодар художнього СІІОва, знавець селянського nо

буту А народнього життя. 

Народився Іван Левицький у старій священичіА ро

дииі н містечку СтеблоІІі (тепер Шевченкі11ськоrо ра

йоtІу, Черкаської области). Батько письменника, свяще
ник Семен ЛевнцькнА, був загально шанований, освічений 

і добрий пастир. У родині, в якій ІІиростав майбутній пись
менник, панував демократичний дух і пошана до вільної 
думки. Своерідним впливом на вихованні сина nозначився 

хараІстер його матері, Ганни, життєрадісної, говіркої, спі
вучої жінки. Вона знала дуже багато різних народніх 

пісень, елівала їх завжди при хатній щоденній праці, ша
нувала староІІиІtІtі народні звичаї та релігійні традиції. 

І так батькові оповідання про старовину, материні пісні 

й розмови про Шевченкового "Кобзаря" в юнацькому 
віці формували й визначили життьовий шлях письменнн-

Учився Іван Левицький у духовній школі, - спочатку 
в Богус11аві, а опісля - в духовній семіяарії в Киеві, 
а з 1861 р. - в Київській академії. 
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По закін•tенні Київської академії (1865 року) Левиць
кий став учителем у духовній семіtІаріі в Полтаві. По 
рокові праці в семінарії ni11 залишає її. його вабить інша 

сфера духового життn та праці, а саме - письменство. 
1867 року Левицький уже був учителем у гімназії в Ка

ліші, далі -у Седлцях, а згодом - у Кишнневі. У гімttа
зіях він засівав зерно наuіональtюї свідомости й праці 
для свого народу. 

Доба, в якій жив і працював tшсьмевник, позначнла
СІІ особливими зміtшми. Uc був час 110 сt<асуваtші nанщи
ни (1861 р.). !тоді tю•tали творитися ІІОІІі форми суспіль

ного життя. Укрnівський народ, особливо ж селянство, пе
реживав тоді тяжкі часи. Шн був без проводу, незоргані

зовшшй, виснажений nанщиною, затумаиюваний nонево

лювачами. Усі ці кривди зроджували й бунти серед на
utого народу, а це знову ж спри•tюшло ще більше тер

піння. 

Письменник Нечуй-ЛевнцькнІі журиться долею сво

го народу, боліє його терnінням, і саме з такого дже
рела зроджуютьСІІ його твори "Мююла Джеря", ,.Гори· 

славська ніч", "Бурлачка" та інші. Оновідання з селян

ського життя, nобут, барвисті описи нрироди й живих лю· 
дей, сердечний гумор і краса народньоі мови - усе це 

надало його творам ве11нкої популярности. Він став уІІІо6-
ІІеним nисьменвиком не тільки завдяки темам з народиьо· 

го життя на селі, а й також з життя української інтелі
генції. Зміст його творів - це широка картина його епо

хи -неповторної доби в житті україttськоrо народу. 

Іван Нечуй-Левнцький заІІншна по собі велику лі

тературІІу спадщину. Кращі з його повістей національно

суспільні - це ,.Хмари", "Причепа", "Старосвітсьні ба
тюшки і матушки", "!(айдашева сім'я", "Микола Джеря", 

"Не той став", "Дві московки", "Поміж ворогами"; а на 
історичні теми - "Гетьман Іван Виговський." і "Князь 

Єремія Вишневецький". Писав він також і драми - "Ма
руся Богусдавка", "В диму та полум'ї", "На кожум'яках". 

Від 1885 року письменник Іван Нечуй-Левицький жив 
у Києві, і тут ааймавсR пітературною працею. Дожив він 

до великих подій. -до відtювлення українськоі Держави. 
Багато праці вімав він своєму народові. Жив самітньо, 

помер убоrим у JІікариі (1918 року) і був nохоронений. 
за кошти уряду Українськоі Народиьої Ресnублінн. 
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Леонід Глібів 

Український поет - дірик і байкар Леонід Г.11ібів 

(1827-1893) народився в се.11і ІЗсседому Подолі на Полтав
щині в сім'ї управителя шшськоrо М!1€ТІ(У Івана Глібова. 

Дитячі роки й рання юність Глібова nроминули в седі 
Горбах ІІЗ КрсмеІІчуж•ІиНі. Учився він у По,;таnській гім· 

назії, а свою освіту завершив 1855 року в Ніженському 

ліцеї. Спочатку вчителював на Поділлі, а з 1853 року був 
учителем у Чернігівській гімназії. 

Леонід Глібів був одним з тих українських культур

них діячів, що творили ошище ріщюго культурІюго жит
тя. А до цієї праці СІІонукуuалз іх любов до Украіни, а 

звідси й почуттn морального обов'язку здійснювати цю 
любов своєю працею. А в цій праці вони завжди мусіли 

"оrлцдатнся", щоб 'іх діцльности бува ме відкрили "власть
імущіх". За допомогою Номиса й Пантелеймона Куліша Л 

Глібів почав 1861 року редагувати і видавати жур11ал "Чер
нігівський Листок", в якому друкуиаJІнСІ> худож11і т~;~ори 

й матеріяди з історії Украіни та обговорювалися суспіль
но-громадські nитаmІЯ. По двох роках nлада заборонила 

видавашІЯ цієї газети, з редактора звільнила з nраці в гім

назії за його українсьJ(у діяльність. Іншої nраці не було, 
і тому настали роки труднощів і матеріяльних недостат
J(іВ. Щойно 1867 poJ(y Леонідові Глібову дали посаду ди
ректора Чериігівської Земської Друкар11і, і на цьому ста

новищі він пробув до кі1щя свого життя. 

Багато уваги приділяв письменник справі nедагогіч

ної освіти а школах. Він також домага·вся введенпц укра
їнської мови в школи, виступив проти фізичної кари 

в школах і т.д. Усі його віршовані байки, загадки й при
казни насиченні любов'ю до дітей. 

В українській літературі Леонід Глібів уперше висту
пив 1853 року, НадруJ(уВаВШИ J(ЇЛЬКа баі'ІОJ( у "Чернігів
СЬJ(НХ Губернських Відомостях". Оnісля дру\(увався в жур

ІІалі "Основа", в "ЧерtІіrівськім Листку", а зrодои - у 
жур11алах у Галичині - "Зоря" й "Дзвінок". Під деякнии 

~~;!~~.~~~:~~~: .. ,в~~;,;~:;~с~:аі:~я nсевдонімами "Іван Ке-
Леонід Глібів ІІаnисав nонад сто віршованих байок, 

багато ліричних nоезій, nоему "Перекотиполе", J(азки, за

гадки, акростихи. І'Іого ліричні поезії nройняті смут-
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ком-тугою. його "Журба", або "Вечір" персйшли в улюб
JІеІІі народні ніскі. П'єсу ,До мирового" М. П. Старнць
J(ИЙ ніз11іше rrереро6ив на "Я/{ ~-:ов6аса та чарка, то ми

неться й сварка". 

Байки Глібова дуже nоnулярні. І в нанrих •racax на 

сценах дитячих театрів їх інсцені3ують, деклямують. Діти 
їх радо rн.конуrоть тому, що вони nройняті духом щирос

ти, гумору й JІЮбови автора до дітей. 

Степан ~ансьиий 

Видапrий україІІський поет Степан Руданський (1834-
1873) народився в ceni Хомутннцях (тепер Житомирський 
район, Вінницької обJІастн) у свящеиичій родині. Спочат
ку він учився в Шарrородсtокій парафіяJІьній шкоJІі, а опіс

JІЯ в духов.иій семінарії н Кам'янці ПодіJІьському. 

Батько майбутнього поета бажав, щоб син продовжу

вав традицію свого священичого роду, і щоб став свяще

ником, одначе той відчув інше покликання. У нього зроди
JІОСЯ бажаfrня бути співцем свого 3НедоJІеного, закріпаче
ного народу. Батько РудаІrськоrо вороже ставився до вся

кого народоuецького руху. Не nодобаJІОСD йому, що син 
3ахоnлювався сеJІом, що записував народні лісні й звичаї, 

розмоВJІнв з сеJІянамн "по-мужицьки". З тієї nричшrи син 
та батько опиннJІися в протиJІежних, напружених аж до 

стану ворожости, двох таборах. 

Року 1856-го С. Руданський виїжджає з України до 

Петер6урrу і там встуnає на медичний факультет місце

вого університету. Без засобів до життя вів гірко бідує 

і nробуЕ самостійними снJІами оскrнути бажану освіту. 

Він відчував глибокий жаль до батька, аJІе й також від
чував правоту свого становища, і в одному з листів до 

брата він пис:rв про це так: 

"Заказують мені рідну мову. Заказує батько. АJІе в ме
не був прадід і ПІ?аnрадід, вони мені не заказаJІи. Не 
елухаЕ батько моеі мови, зате мене і по смерти може 
посJІухають мільйони моїх однодумців". 
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1861 року Стеnан РудансІ,кий закінчив у Петербурзі 

меди•Іно-хірургічний факультет, але, виснажений исдоідаІІ
ІІПМ і nрацею, ві11 захворів на туберкульозу. Щоб попра

вити своє здоров'я й позбутися недуги, ві11 виїхав у Крим, 
до Ялти, і там по•Іав лікарську nрактику, а одночасно чим 

тільки міг допомагав бідним людям. У вільний від лікар

ських зайнять час він займався літературною nрацею, а 
зокрема - робив переклади з інших мов. 

1872 року в Криму настала велика nошесть холери 
(чуми), з якою Руданський завзято боровся. Тяжка лікар
сьJ.са практикn, трагізм недібраного подружжя, фізичне 

ЗІІесилення, духове осамітнення - це був стан, в якому 
він nомер - ІІЗ 39 році жипи- 11 Ялті, там він був і по

хований. 

Перші nисання С. РудаttСЬІ(ОГО nоявилися друком 1859 
року - в журналі "Основа", що виходив у Петербурзі 
заходом місце11оі україІІської громади. Були це баазди 

(лірично-еnічні nіршовшtі твори), написані ще за студент
ських часів в Украї11і 1851-1854 рр., - такі, як "Розбій

ник", "Вечорниці", "Упир", "Люба". Почерез ці твори він 
спочатку етап підоммм серед українських читачів. Але 

найбільшої СJІави його творчому талантові принесли nо
го співомовки, віршовані приказки f.l мініятюрні сатиричні 
жарти, в яких поет висміює загребущих І<уnців, хабарии· 
ків та зарозумілих ІJаиuів і лідnаиІ<ів, і ставить вище них 

морально здорову духовість се:ляиина-госnодаря. 

Звичайно, внетупав він і проти І<ріпач•шни, - в тво

рах "Над иолнсІ<ою" (1857), "Не кидай мене" (1860) і ін. 
"Наука" (1860) - це твір, в яІ<ому nоет протиставляє 

одного одному два типи суспільної моралі. 

ТИn нової громадсr.І<оі JІюдини змалював nоет в обра
зі могутнього дуба - "Hexan гнеться: лоза ... " На жа.пь, 
поетові не судилося за життя побачити свої твори вида
инмн, не судилося •ІИтати рецензій, nuтори яких давали 

ім внеоку оціНJ<У. 
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Юрій Федьиович 

Найбільшим 11идатннм nоетом і прозаїкам захію1ьої 

Украіни 60-их років ХІХ ст. був Осип Юрій Федькович 

(1834-1888). Народився він у ceni Сторонці-ПутІІЛОІІі на 
Буко11ині. Батько Юрія, АдаJІ~оберт ГордшІськиіі·Фсдько

вич, був управителем мдєтків Ромашкана в ПутиJІові. 

Ще аа дитячих років Юрій заслухувавсА в казки та 

народні nic11i своєї старщої сестри МарШки. Оповідання 

про бувальщину та ріані народні nовір'я будили 11 душі 
нідJІітІ<а nорив до тайн незбагненного світу. ТаІ<ому на

строєві його душі сприяла могутня !!раса Гуцульщшш -
а ії заІ<вітчаними nолонинами та горами, сnовитими буй-

НИМИ, ІІЇ'ІНО·аелеННМИ лісами. 

Юрій ФедЬІ!ОВИЧ УЧИВСЯ В ІІИЖЧіЙ реальніЙ ІІІКОЛі В 

Чер11івцях. Потай nід людей він nисав юнацькі nоезії і мрі

яв бутн nоетом. По скікченІІі ціеї школи 15-ріцний юнак 

лоїхав у Молд<Іоію і там nоаІІайомився з малярем Рудоль

фом Роткелером, перед яким звірився з своєю задушев

ною тайtІою, і вручив йому для оцінІ<и свою збірку вір

шів, nисаних иімецьІ<ою мовою, яІ<ою в тих ч11сах навца

пи в шкапах Буковини. Маляр Роткепер позитивно оцінив 

поетичний талант ФедьІ<овица, і познайомив його з кра-

щимн творами німець~<:ої літератури. 

На 19-му році життя Юрій Федькович, на бажання 

батьІ<а, вступив до війсьІ<а (аастріАсьІ<оrо), в якому про· 

був 10 років, хоч він і не пюбив військової служби. У вій

сьІ<у він дослужився ранги офіцера, брав участь у війІІі 

Австрії з Іта.rzією. У війську, noaa службою, не переставав 
цікавитися літературою, а навіть дещо писав. Апе туга 

за рідним краЕ!м, за !!расою рідних могутніх rip, аа роди
ною й друаями була нсаідпучною його супутницею. 1863 
por<y Юрій ФедьІ<ович звільниаси з аійськової спужби, по· 
вернувся в рідне село і там віддався піт!'ратурній та гро· 

мадській праці. 

Перший евіЯ твір (.,Нічліг") украінсь~<:ою мовою на· 

писав Федькович ще у війську (1859 року). Писати по
українському ааахочували його Антін КобилянськнА та 
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Кость Горбаль. Місто Чернівці було ш1і'ібільшнм культур· 

Ішм центром українціu на Буковині, і nоет 11е раз тут зу

nиюІІІСЯ, коли приїжджаІІ 3 11ійська ІІа відпустку в рідні 

сторони. Ще за часів СІІОЄЇ військоuої служби Федькович 

nознайомився був з творами Шсв•ІеfІКа, Марка Вовчка 

та Квітки-Основ'яІІенка. І танож ще за часів військової 

служби він написаu сuою першу nовісті. ("Люба - згу
ба"), що друJt:увалася в журналі "Вечорниці". 

Після nовер11ення з військової служби nоет деякий 

час жив у селі Путилові і тут nомагав матері в господар

стві. ОднrаІJся nін так, як одягалися селнии · tуІtУЛІІ. По 
смерти матері він nереїхав до Черновець, і там nоринув 

у JІітературну прrщю. Працював Федькович і на педаго

гічній ниві. Він же й склав букваря живою українською мо

вою - за фоІІетичІшм правописом. ОдІІа•Іе ані шкільної 

Львівської ради, rші Черновецької православtюї консисто

рії він не міг цим вдоволитн. Був він і шкільним інспекто

ром (усього Вижницького повіту), а водночас працював 

для Товариства .,Просвіта" у Львові. 

1886 року українське громадянство влаштувало Федь· 
ковичеві ювілей 25-літгя його літературної діяль1юсти. 

Признання громадниства й тепла оцінка його творів ще 

більше скріПИJІН духа поета і скріпили його віру у влас

ний талант, і він ще більш наполегливо працював на ниві 

літературної творчости. По двох роках nісля ювіJІеІО Федь

кович, на 54-му році життя, залишив цей світ. 

Юрій Федькович заJІишив по собі поважну JІітератур

ну сnадщину: "Жовнярські думи", ,.Дезертир", "Довбуш", 

"Серце не навчити", "Опришок", .,Дністрові кручі", "Праз

ник у Такові", "Король Гуцул". Кращими з його опові

дань е "Люба-згуба", "Оnришок", "Три, як рів.иі брати", 

"Безтапанне кохання", .,Сафат Зінич". Крім поезії та по

вістей писав Федькович і драматичні твори. Серед них 

особливо вирізняються "Керманич" і "Довбуш". Цей ос

такній був поста'ВЛений на сцені в театрах у Галичині й на 
Буковині в 1877 і 1888 роках. 
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Панас Мирвий 

Панас Мирний - це літературний псевдоttім Опанаса 

Рудчеttка (1849-1921). Народився він у місті Миргороді на 
Полтавщині в сім'ї скромttого урядника Якова Рудченка, 

ЩО був нащадКОМ СЛаВІЮГО КО38ЦЬКОГО роду Руд•ІеНКіВ. 
У родині 3берігалися деякі істоrичні nам'ятки й живими 

там були традиції нредків-t{озаків. 

Опанас Рудченко спочатку вчився в Миргороді. Оnіс

ля закінчив ловітоuу щколу в Гадячому (1862 року). Че
рез матеріялWJі недостатки в родині в нього не було 

можливости nродовжуІІати освіту, то ж на 14-му році 

життя він nоступив писарем на урядову службу. Пращо
nав він pit( у Гадячому, два роки- в Прилуках, а згодом, 

від 1867 до 1871 року, - в Миргороді. Того самоrо року 
він nереїхав у Полтаву, як державний урядовець. Тут спо

чатку nрацював бухгалтером (юшговодом), а потім зай
мав різні nосади в держаоrtій nалаті. Року 1914-го дослу

жився чину дійсного статського радtІого. 

Бувши на становищі державного урядника, яким він 

став ще в роках свого юнацтва, Панас Мирний постійно 
працював над доrювfІенням своєї освіти. Велике вражеюtя 

на письмсиннка зробили поезії Шевченка й оповідання 

Марка Вовчка. Він також був постійно пов'язаний з по
діІІМИ в громадському й національному житті свого наро

ду. його близька здруженість з письмеІІІІнком Іваном 
Нечуєм-Левицьким доповнювала його світогляд. Ніхто 

з властей не підозрівав в особі державного урядника то
го nисьменника П. Мирного, який своїми творами засу· 

джував безправ'я й суспільний лад, оснований на царсько

російському гнеті. 

Перше оповідання Ііанаса Мириого ("Лихий попу
тав") появилося друком 1872 року. Письменник Мирний 

жив у тій добі, що починалася після скасування nаІшtини, 
в добі великого соціпльного гніту, визиску й безправ'я, 
що їх ІJЗйбільше зазнавало село. У художній формі своіх 

оnовідань nнсьмевник внетуnає nроти цього насильства 

бунтом і протестом своїх героїв. 
НаАбільше слави приніс Мирному його роман з на

родиьоrо життя "Хіба ревуть воли, пк ясла повні", або 
інакше - "Пропаща сила". Співа·втором його був його 
брат Іван Білик (Рудченко). У літературному дорібку Па-
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наса Мирного є й мистецькі зразки малоі форми: опові

дання, нариси, новелі, nк - "Лихий ПОІІутао", "Лихо дав

не у сьогочасне", "Лихі люди", "Як ведеться, так живеть
ся", "Морозенко", "Лови". Писав він і поезії в ранньому 
nеріоді своєї творчости; писав і п'єси для театральних 

вистав, з яких найбільш nonyлнptta драма "Лимерівна". 

Усі твори Пattaca Мир11аго разом були видані (в 7-ох 

томах) у Києві 1971 р. 

Борис ГРінчеиио 

Письмешшк, громадський діяч, педагог, мовознавець 

- все це гармонійно поеднаttе в культурній діяльності 
Бориса Грінченка (1863-1910). Ploro літературні псевдо

німи; Василь Чайчстщ 11. Вартовий, Б. Вільхівськнй. 

Народився Борис Грінченко на хуторі Вільховий Яр 
на Харківщині в панській сім'ї. Батько письменника був 

відставним офіцером і вдома в нього щоденною розго

вірною мовою була російська мова. 
Борис Грінченко вчився в гімназії в Харкові, але 

він 11е закі11чив їі, бо був звільнений за читання украін
ських книжок. Відомо, що 70-ті роки ХІХ ст. були хреСІІОЮ 

дорогою для українського лисаного й друкова11ого слова. 
Це було ІІЗ початках так званого .,Емського указу" (1876 
року), яким цар Олександер 11 заборонив писати й друку
вати по-украіtІсьному. Не вільно було також допускати 

будь-яких книжок, що друкувалися за кордоном. А вже 
тим більше карали за читання украінського друкованого 

слова в школі. Такі були часи в Украіні під царсько-ро
сійською владою, коли Борнеові Грінченкові, учневі Хар

ківської гімназії, попали в руки .,Енеіда" Котляревського 

й "Народні nриказки" Гребінки. Чнтаю•ш іх, він почав 
дедалі більше відчувати силу й красу рідної мови. А ще 
більше враження зробив на нього Шевчен~<:ів .,Кобзар", 

я~<:ий заполонив іІ:ого душу й надхнув прагненням працю· 

вати .nля свого народу. 

Опинившись поза мурамн гімназії, двері якої перед 
ним зачинились назавжди, він відчув велику кривду, що 

було заподіяно йому і його народові. Тоді він кинувся 
самотужки доповнювати свою освіту. Почавши з 1881 р., 

Б. Грінчен~<:о вчителював по селах в різних місцевостях 
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Украіни. Тут він мав нагоду пізнати село, наблизитися до 
народу; туг постановна боротися 3 соціядьним гнітом, 

який 6yn запарою иа шдяху, що мав вести наш на
род до розвитку. Одним з його гарячих прагнень було 

наблизити інтелігенцію до седянства, і таким чином роз

винути національну свідомість народніх мас. 

1894 poJ(y Б. Грінченно почав nрацювати в ,.Чернігів· 
ськіи Листну"; писав і видавав популярні книжечки для на

роду. 1902 року письменнин nереїхав до Киева. РедаІ\ція 
"Київської Старовини" доручила йому вnорящсувати слов
ник українськоі мови, що відомий під назвою "Словар ук
раінсьІ(Оі: мови" Б. Грінченка. Був він також редактором 

часопису "Громадська Думка" та журналу "Нова Грома
да". 

На ниві пітератури виступив він 1880 року, і спо

чатку писав поезії, короткі оnовілання, такі як ,.Дядько 
ТИмоха", "Опеся", .,Ксеня", "Сестриця Гадя". Більш відо
мі його nовісті на суспільно-громадські теми це "Серед 
темної ночі", "Соняшиий промінь", .,Під тихими верба
ми", "На роsпутті". Писав також драматичні твори: "Я:с
ні зорі", "Серед бурі", "Арсен Я:воренко". Поза тим ве
лика скількість публіцистячних та історично-пітератур

них nраць. Робив і перекпади чужих творів: Шімера, 
Гайне, Гете, Ібзена - разом з своею дружиною, nись

менницею Маріею Загірною, літ. псев. Марії Грінченко. 

Ганна БсrDвіиои 

Ганна Барвінок - це літературимА псевдонім Опек
сандри Купішевоі 3 Білозерських (1828-1911). Писати во· 
на noчana тоді саме, що й Марко Вовчок, отже А вона 
напежить до перших жіиок-письменниць Украіни. 

Народн.ІІась Ганна Барвінок в селі Мотронівці, Борз
иенського повіту, на ЧерніrівщинІ, в родині багатих по

міщиків ш.ІІяхетського роду (дворян) БіпозерсьІ<Их. Бать
ко письменниці, Михадпа Білоsерськиfr, був також позі
товим комісаром І маршs..ІІком wт~хти. Мати Ганни лохо
дкда з козацької старшинської родини. Два сини Біпозер· 
ських, Васюrь і МикоJІа, і дочка Надя належапи до відо
мого украінського тромадського руху доби Шевченка. 
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Одександра Білозерська разом із своею сестрою ви
ховуваJІася в приватному пансіоні Козакової (вдови по 

полковнюшві Козакову) в селі Кропивному, а потім у пан
сіоні Лринцляйна в місті Конотопі. Тоді це був наАІ<ра
щнй спосіб лрищепJІювання дівчатам освіти на Намиі
прянщині (в ХІХ ст.). Як в одному, то так і в другому 

пансіоні царнла оновлена уІ<раїнсьм дуиІ<а. А Коно
топський пансіон влада згодом і закрила через його "ма
зепинсьЮІЙ дух". Обидві дівчата набуJІИ там потрібну, 

на рівні тодішніх часів, освіту, Зокрема ж вони навчипнся 
там фраицузьІ<ої й німецької мов. 

1845 роІ<у Опе«сандра Бімзерська знайомитьсв з пись
меннииом ЛаитеJІеймоиом Кулішем, який приїхав був з їі 

братом Василем на хутір на літкі nакаціі. Двома роками 
пізніше (1847) Олександра Білозерська виходить заміж 

за письменника Купіша. На цьому весіплі дружбою моло
дого був Тарас Шевченко. Незабаром, по весілпі, москов

ська БІП!.Да арештуе П. Куліша за приналежність до Кири

JІо-Мефодіівського Братства й засуджуе його на заСJІання 
в місто ТуJІу в МосІ<овщині. Олександра Кулішева їде 

з чоповіком і там ділить з ним його допю. Ло трьох ро
ках заСJІання вони повернупися в Украіну. Згодом вони 
часто проживали в Петербурзі, де була духова е.літа уІ<ра

інсьІ<их діячів. 

Ганна БарвіноІ< вийшпа на пітературне поле 1860 ро
ку, копи в журналі "Хата" появипися її два оповідання: 
"Лихо не без добра" й "Русапка". Але писати вона поча
ла дапеко раніше. Більшу частину свого серця вона при

святиJІа доІtі свого чоловіка, письменника Панька І<уІІіша, 
який зазнавав різних утисків від вдади то. невдач. Ганна 

Барвінок завжди стояJІа поруч нього, розуміючи завдання 

свого чоповіка, як українського письменника, - пюдини 

з шІлІ<ою вдачею, через яку він чвсто попадав у конфпікт 

з своїми товаришами-однодумцями. 

Час, що запишався ій пісІІІІ щоденних і господарсьІ<Их 

турбот, вона присвячуама nисанню оповідань в народ

нього життя. Найвідоміші з них - це "П'яниця", .,Моло

деча боротьба", "Восени літо", "Квітки з спьозами, СJІЬОЗИ 

в І<Вітами", "ДомО'Н'І'ар", "Вірна пара", .,Не буJІо змапку, 
не буде А до останку" та ін. 
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У ювілей 40-піття літературної праці Ганни Барвінок 

(1900 роІ<у) Борне Гріи'ІенІ<о назвав її поетом жіночої до· 
лі. Письменниця прийняла це яІ< велнІ<е призю1ння, бо ж 

вона була сІ<роМІНою й невідступІЮю "тінню" свого чопо· 
віка, П. Куліша, який високо оцінював П цю самовідда· 

нkгь і працю. 

Михайn:о :К:оцюбинсьипй 

Михайло КоцюбинсьІ<иІ!: (1864-1913) - разом з Ле· 
сею УкраінІ<ою та Іваном Франком - належить до най· 

видатніших письменників кінця ХІХ й nочатку ХХ ст. На
родився він у сім'ї урядовця в м. Вінниці на Поділлі. По

чаткову школу заІ<інчив у м. Барі та вступив до Шарго· 
родеької духовної семінарії, яку закінчив 1880 року. 

Михайло Коцюбинський сnочатку заробляв собі на 

прожиток приватними лекціями. Ще за своіх студентських 
часів він захоплщвався літературою, самотужІ<н студію

вав фіпософію, був близьким до ЖІ-!ТТІf свого часу. Сюtь· 
не враженнІf зробиnн на молодого письмеНІшка твори Шев· 
чепка, Марка ВовчІ<а й Панаса Мирного. 

У Вінниці Коцюбинський заснував непегальний гурток 
молоді, члени якого знайомилися з творами Шевченка та 

працювали для свого народу - по пініі його ус.відомJtен· 
ня. ЗовнішніІ!: тиск російсьІсоі урядової цензури сковував 

усякий рух, і не давав можливости розгорнуrи працю. За 
розпорядженням жандармського управління, Коцюбни· 

ський попадає на список політично nідозрілих осіб. 1890 
року він іде "за кордон" - до Львова. його вабить Га
пичина, де все таки можна було вільніше розгорнути пра

цю. 1 там таки розгортаJІося куJtьтурие життя його народу. 
Тут Коцюбинський познайомився з Франком, побував у 

нього в гостях у Криворівні і поробив зв'язки з іншими 
унраїнськнмн нультурними діячами Галичини. Повернув· 

шись додому, він почав надсилати до Львова свої перші 
літературні твори. 

Повернувшись до Вінниці, Коцюбинський снлав учи· 
тельсьниІІ: іспит, і поїхав на сеJІо вчителюватн. Село ДJІя 

кожного народника мало свої приваби - наближення до 
народу, пізнаннR його життя та розуміння його потреб. 
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І тут Коцюбинський, ЯJ< учитель, нав'язав контакти з се
ІІЯНСтвом. Зібравши гурток молоді, він давав їм читати 

заборонені книжки, збирав етнографічні матеріяли, запи

сував nісні й перекази. По11іція й тут nечада пересп:іду
вати nисьменника, а до того ж ще й матеріядьні недо

статки дошкуnяди йому. Усе це змушувало його поки
нути вчитеnювання. Упродовж деякого часу Коцюбин

ський живе в Басарабії та в nівденних районах Криму, як 
дослідник філоксерії, - в склалі комісії, що працювала 

над уздоровленням виноградної лози. Через недугу ревма
тизму nисьменник запншив і цю працю, і 1890 року апаш
тувався в Чернігові у статиетичному бюрі Чернігівської 
земської управи (місцевого адміністративного самоуряду

вання). 
Від 1900 року nочапи nоявлитися в різних часописах 

новелі й оповідання Коцюбинського. Письменник залишив 

чимаау літературну спадщину. СпочатІlу внйшди друком 
його коротші новелі й оповідання - такі як "П'ятизпот

ннк", "Для загального добра", "Ціпов'яз", "У путах шай
тана", "У грішний світ", "Поєдинок", "Деб'ют". А пізні
ше появляються й інші його твори, в яких він з'ясовує 
соціяльні проблеми українського народу: "Фата моргака", 
"Сміх", "Персона грата", "Коні пе винні", "Дорогою ці
ною", "Інтермеццо". його чудовий твір "Тіні забутих 
предків" иааіІІ'НИЙ невимовною красою народ'Ньої nоезії, 
побуту гуцулів та досі неб)І'Валкми в нас описами гір

ськоі nрироди й таємних містичних вірувакь людей. 

Упн:иа Кравчен::в:о 

Видатна письмеtшиця галицьких земель України Уля· 
на КравченІlо, літ. псевдонім Юлії Шнайдер-Нементовськоі 
(1860-1947), народилася в м. Миколаєві, Жидачівського 
повіту (тепер Львівської об..tасти) в родині урядовця ав
стро-угорської монархії, Юлія Шнайдера. fi мати, Юлія 
з Лоnушанських, була дочкою священика з Бойківщини. 

Свою- освіту доловкюва.ла У. Кравчен«о у Львівській 
учительській семінарії, і тоді вона жила ·в домі свого 
дЯдька, Миколи Устияновича, передового куаьтурного ді
яча й nисьмеН"Ника, вnлив якого безперечно позначився 
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на формуванні світоrпяду цієї моподенькоі вродливої дів· 
чини. 

Той nеріод часу, коли Упяна Кравченко вчипася в се
мінарії, в ГаJІичині, був добою Н. Кобринської, доб01о nо

чатків жіночого руху й боротьби за права жінок на вищу 
освіту. Це були змагання за визнання жінки як самос:тій

ноі дюдннн. І цим живим рухом захоnлюе"І"ься У. Кравчен

ко. ОпіСJІІІ ВСе це СИдЬНИМ ВідГОМОНОМ ПрОЯВЛІІЄТЬСЯ В їі 
nоезіях, як, 11anp., у ,вірші "На новий шлях" "J"a ін. 

"Жінки в нашому роді не мали вдачі рабинь, не бу
ли невільницями моди ні церемоній", - nише поетка, 
- не гнупися перед пихою долею - вони були сипьиі 
індивідуалістІGІ, буди все собою". 

По закінченні вчительськоі семінарі! (1881 рОІ'У) Уля· 
на Кравченко йде в народ, йде вчнтелювати. У своїй ніж
ній душі, сповненій любов'ю до свого народу, вона несе 
велику віру до тієї само і великої ідеї, якій також служив 

Франко, творами якого nоетка захоплювалася. Призначи
ли її на вчнтепьську nосаду в Бібрці. Поетка nізнає туr 

тоІІ: світ, що стоіть ка шляху до nокращання долі народу. 

Ії мрії служити своєму народові - нести йому освіту -
зустрілися з твердою дійсністю. Це був nерший великий 
удар на шляху її самостійного житrя, до якого вона так 

щиро змагала. Ці подіі Уляна Кравченко змальовує у "Спо· 

гадах учительки". У них насвітлене важке становище ук· 
раінськоі школи і вчителів за часів австро-угорської мо

нархії. Мі.ІІКИЙ і понурий світ у Бібрці, зневаrи з боку то
варишів-учителів до їі світу, легковажне ставлення до обо
в'язків учитмя- усе це бу.110 болісне, nригнобІ'Іиве. Усе ж 

таки вона залишається собою, готова боротиси з тни пи
хом задЛя добра інших - sa виховання МОJІОдого свідо
мого себе покопіиия. І на ті/1 запущеній ниві вона довгі 
роки служила народові. 

Уляна Кравчеяно- це небуденний талант. Крім цього, 
в неї бу11а широка літературна освіта. У домі батька була 

велика біб11іотека. Та й сам батько був високоосвіченою 
ЛJОдиною; був одним з кращих представників тих родин 

німецьких колоністів, що зайшJІи в Україну й nоселилися 
на БоІІ:ківщині. Поетка дуже теnло згадує свого батька, 

особливо ж його духовий світ. То ж ще вдома, в Микола
вві, вона познайомшrасІІ з творами євроnєйських кляснків; 
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знала твори Гайне, Шіллера, Ленау, ШевLІенка, Франка. 
Цей останній для nоетки був сnравжнім ідеалом, mоди· 

ною-борцем аа долю інших, аа доJІю свого народу. 
І. Франко nерший відгукнувся на і1 поезії, порадив, 

поміг. Перший вірш Уляни Кравченко nоявився друком 

1883 року в журкапі "Зоря", редаК'Гором якого був Іван 
Франко. Прият~ювання поетrш з Франком тривало довгі 

роки; та й no смерти він иазавжди залишився для неі іде· 
алом і вепикою людинОІО. 

Перша збірка поезій Упяни Кравченко, n. з. "Pri.rna 
vera", появилася 1885 року, а дальші: "На новий шлях" 
- 1891 р., "Проліски" - 1921 р., "В дорогу" - 1921 р., 

"Шелести нам, барвінку"·- 1932 р. "Сnогади учнтеJІьки" 
(nроза) вийшли друком 1934 р. - По смерти поеткн ви
йшла (в видавництві Миколи Денисюка в Чінаrо, 1961 р.) 

П автобіографічна nовість ,.ХрюІантеми", а в Державному 
Видавництві Художньої Літератури" в Києві 1958 р. по

явився один том n.н. "Вибрані твори" Уляни Кравченко. 
З пізніших творів поетки хто ме пам'ятає тих містично

релігійних віршів, що були окрасою багатьох сторіно!С 
журналів, юшх світ, мабуть, уже й не побаLІнть. 

Опена Пчіп:в.а 

Письменниця А громадська діячка Олена Пчі.11ка (літ. 
nсевдонім Ольги Косач, 1849-1930) народилася в місті Га
дячому на Полтавщині в сім'ї Драгоманових. Вона ж і ма
ти Лесі Украінки і сестра Михайла Драгоманова. 

Батько nисьменниці, Петро Драгоманів, був дворяни
ном і мав невелику посілість у Гадя1.1і, тобто на хуторі не

дапеко міста Гадяче. Мати письменниці, Єлисавета, - ре
лігіАна, добра й тиха жінна - nоходипа з полтавських 
хуторян Цяцьків. У родині Драгоманових був деиократич
ниіі дух і жили ще свідки Гетьманщи-ни. У Гадячім був 

ще давній замок - колишня резиденція гетьмана Кири;zа 
Розумовського. А Полтава - це ж батьківщина Івана Кот

ляревського. 

Олена Пчілка виховувапась nід олікою свого освіче

ного, інтелігентного батька, якого вона у своіх спогадах 
згадуе з великою пошаною. Спочатку вчилася вона вдома, 
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а середню освіту пабуnа в павсіоні АJІЯ шляхетних дівчат 

у Киеві. Другим П "вчителем" був П брат МнхаЙJІО Драго
манів, старший за неі на вісім років. його вплив виразно 

позначився на формуванні її світогляду. Брат її був про
сякнутий украіжьІшмн народніми ідеями, які в тих часах 

нуртуваJІи серед молоді, а урядом буJІи заборонені. 

Більш самостійну діяльність nроявила Олена Пчілка 

вже на Волю1і, коли була дружиною Петра Косача. Одру· 

жилися вони 1868 року, і їі чоловік того ж рону був nри· 
значений мировим посередником у Новгород Волинський. 
Родина Косачів сnочатну жила в Зв'яrелі, оnісля в Луць· 
ку, а згодом нупила собі дім у Колодяжному. 

Першу свою діяльність проявила Олена Пчілна в ет· 
нографії: запнеувала пісні Волині, досJІіджувала народній 

орнамент, виготовила й видала 1876 року збірну народніх 
узорів у двох кольорах. У родині Оле-ма Пчілна найбіль

ше уваги присвятила вихованню дітей. Бажаючи навча· 

ти іх рідною мовою, вона сама приготовипа для них бун
варя, бо таних nідручнинів в Унраіні тоді не було. Вона 
танож цінавитьсп літературою, робить переклади з інших 
мов, і доповнюе свою освіту. Особливо цікавила ії літе

ратура, і сама вона почаnа nисати - сnочатку поезії, 
а згодом і nрозові твори. 

1872 року Одена Пчілка їздиnа а Л~сею Унрзінкою аа 
кордон - до Відня; вони побуваnн і в rаnичині і тоді 
у Львові зустріл.ися з Іваном Франком та з Натадією Коб· 

рииською. Олена Пчілна nричииилася до видаиня "Пер· 
шого вінка", що появився друном 1887 року; у ньому ж 
бу.rІО поміщен~ довше оповідання Олени Пчілки - л.з. 

"Товаришки". Це ж бо були початки жіночого руху в ra-
JІИЧИНЇ. 

1890 року родина Косачів з Волині переїхапа до Ки· 
єва. Тут для nисьменниці відкрилися ширші можJІивості 

праці. У них збиралася мо;rодь Києва, влаштовувалися 
пітературні вечорі, росли нові надійні сили, а між ними 

видіJІялася своїм бдискучим талантом Леся - дочка Ко· 
сачів. Хмаркою смутку малягав на душу матері стан зда· 

ров'я Лесі Укра інки. Цим вона завжди найбільше турбува· 
лася, і чиннла все можливе дnя nідсиnепня іі здоров'я. 

У Києві близькими друзями й однодумцями Косачів були 
роднии Лнсент<ів та СтарицЬІ<НХ. 
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1905 рік був nовним неспокою, заворушень, бунтів, 
Пол:іu.ія переаідуІІа~а за будь-яку діяяь:вість, частенько 
заrо~~ндапа і в дім Косачів. Toro ж року О.пена Пчі.11ка буаа 
мhк деп.еrатами, що ізди.11н до Петербурrу ..а:о міністра Віт
те .аомаrатис:я с:кас:ування заборони друкованого украіи· 
с:ькоrо с:JІоаа. ДозвіJs бупо здобуто, і тоrо самоrо року 
О. Пчіп:ка вже працюе. в Киu~ в місцевій пресі; ре.цrуе 
часопис: "РідинА КраА", а оnіСJІя "Мол:оду Украіну" -
аж до 1914 року, до nершої світової війни. 

У тяжкі часи ревоаюціі Олена Пчіпка nеребуваІІа у 
с:воеі дочки в Гада•Іому. Не бу.ио вже в живих чопавіка 
(Петра Косача), брата Михай.Іа, сина Михай.11а А .11очки 
Лесі. 

3 1924 роху (вже за часів радянської ападн) О.иена 
ПчіІка працювапа в Киsві в Академіі Наук - у віддІ.п:і 
етноrрафіі; опрацюва.в:а кіо1ька розвіJr.ок про o1ere!WI й 
пісні та про стінне маJІюаании. 

Кращі з їі оnовідань- це "За nравдою", "Товариш
ки" та "СвІтпо правди І пюбоВІІ". 1884 року вона напис:а
.~:а Jtpaмy в 5-ох діях "Світова річ", видма збірник СJОЇХ 
віршів "Думки-мережанки", роби.в:а перек.u:а.ди з Інших 
мов, nоміщувма свої етаnі в часописах на .11ітературві те· 
ми, писа.па про українські КОЛ:ІІАКИ і т. !он, З їі етноrрафіч
них nраць иайваЖJІнвіwою е пубо~ікаціі ,.УкраіиськиА ор
намент'' (1876) і ,.Украінс:ькі взори" (1912). 

Леса Украівиа 

В історіі українськоі nітератури Леси Украінка (.ІІ.іт. 
псев..а:онім Лариси Косач, 1871·1913) ааАмае. місце поруч 
Шевченка й Франка. Дух іі творчости - r.ІПІбоко націо
нuьинА, а сипо1о cooro та.11анту вона nі.Інес:;~~ас.я на вер· 

шини -до рівия: ~и~яснків світового зиачеикя. 

Наро..а:ипася: ЛесJІ УкраіІІкІ в м. Зв'JІrеІІі на ВD.Іині. 
Батько ЛІ!сі, Петро Косач, буа .цержавним урцовцеv 
на ВоІІині. Мати іі, Опьrа Косач, - це наша відома пнсь
меннкцІіІ Опека ПчіІІка. Зростап:а Леси Украінка в ку.иьтур
ІІОМУ родинному середовищі, де царив дух украінс:ькоrо 
патрІотизму й атмосфера широкого заціхав:кеннп ІІітера
турою та громадським рухом. Атмосферу цьоrо рІ..цвоrо 

оrнвща. СТІІОрювu:а мати, рІ.цна сестра Мнхайп. Драrома-
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нова, - О.~~:ена Пчілка. Серед лошесті москеофідьства, що 
ширипася в лонурій атмосфері заборони унраїиського CJIO· 
ва й ЮІнжни, вона зуміпа охоронити свою родину перед 

цими загрозливими впливами та ещеnити своїм дітям nю· 
бов до рідної мови і взагалі любов до свого народу та 

всього свого рідного. 

На розвитну тапанту Лесі Украінки також значився 
вплив П дЯдька, яІШЙ за свою наукову й громалс.ьку ді· 

япьність був nересJІідуваиий царсько-рос.ійсь11им урядом, 
- так, що він мусів виїхати s України, і жив у Вашарії 

ЯК ПО.ІІЇТИЧНИЙ емігрант. 

Дитячі роки Лесі Украінки nроходили в селі Колодиж· 
ному на Волині, куди nереїхала родина Коса•Іів. Леся тут 
nізнавала життя волинського села, бавилася а сеІІянськи
ми дітьми, тут і полюбила чудову вопинську природу. 

Час до часу роднна Косачів виЇЖдЖала в родинний хутір 
матері в Гадяче на Потавщнні, або взимі - до Киева, 
головно тоді, коли підросли діти, і nочали ходити до ви
щих нляс гімназії. Дружи.n:и Косачі з родинами Лисенків 

та Старицьких, що бул:и відомими нультурними огнища

ми. 

Шні.:~~ьну освіту набула Леся УнраїнІ<а -вдома, - вчи
лася під оліною матері. На 12 році життя Леся :Унраінна 
3ахворіла на туберкульозу, і ій треба було окремої опіни. 
Високонультурна атмосфера сім'ї Косачів швидно апли

вuа на інтелектуальний розвиток Л~сі. Мати дбаJІа про 
те, щоб Леся перше познайоми.п:ася з рідною літературою, 

а вже потім із світовою. Систематичним читанням добір
ної леюурн Леся Українка осягнуJІа високий рівень осві

ти, а одночасно навчилася інших мов: німецької, фран
цузьної, ангJ[іЙСЬІ<ОЇ, італіІ!сьної, грецької, латинсьної, 

польсьІ<ої та болгарської. Знання інших мов віднрюrо їй 
доступ до мясичної (грецької й латинсьноі) літератури, 

мистецтва та філософіі Ії улюбленою ниигою була Біблія, 
з яноі вона черnала знання старовинного світу s його ці· 
навими подіями. Копи їй було 19 ронів, вона написала 
для сестри підручник "Стародавня: історія східніх наро

дів". 

У Лесі бупо танож замилування до музИІ<И, і вона вчн
п:ася rрати на піяніно. Одначе через недугу вона мусіла 
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залишити це. Так само не можна було їй мал:ювати, хоч 

ции вона захоnлювалася ще від дитинства. Зате багато 
уваги nриділяла вона народнім nісням, заnисувала 'іх з уст 

народу, а навіть (ane вже значно nізніше) разом із своїм 
чоJrовікои, Кянментіем Квіткою, видала збірник народніх 

пісень. Любила Леся Украінка вишивати украінсьІ<ими вза
рами, і часом одягалася в свій народній одяr. 

Через недугу мусіла Леся УкраїнІ\а час до часу nоЮІ
дати рідні сторони А виЇЖдЖати в І<J>ІlЇ з теnлішим К.ІІіиа

тои, особливо озимі. Вона побувала в Німеччині, Італії 
та Єгиnті. Була вона і в Галичині, і там зустрілася з Іва

ном Франком і Михайлом Грушевським, а на Буковині -
з Ольгою Кобилянською, з ЯІ<ОЮ нав'язала дружні взае-

Писати почала Леся Украінка досить рано. Перший 

ri вірш ("Конвалія") був налрукований в журнаJІі "Зоря" 
1884 року, а nерша збірка П nоезій ("На крилах nісень") 

вийшпа друком 1893 р. Крім поезій писала Леся УІ\раінка 
nрозою - оповідання; nисала й вірші для дітей. 

Твори Лесі Українки (вони видані в 12 томах) - це 
справжні nерлини її літературної спадщини. У них зібра· 

но іі ліриІ\у, оnовідання, листувания й еnічні nоеми -та

кі як "Русалка", "nодорож до моря", "Самсон", "Місячна 
JІеrенда", "Роберт Брюс", Давня ка3ка", "Одне слово", 
"BiJІna посестра" й "ІзолЬJІ.а Білорум". За ними слідують 
драматичні твори: "fu!акнтна троянда", "У пущі'', "Одер
жима", "Вавилонський попон", "Касандра", "Руфін і Пріс
ці.r.rа", "У катаІ<омбах", "На nоні крови', "йоганна жінка 
Хусова", "Адвокат Мартіяи", "Бояриня", "Лісова пісня", 
"Камінний госrюдар", "Оргія". Усі ці твори явМІють со
бою не тільки ідейну, але також високу мистецьку цін-
ність. 

Робипа Леся Українка й nереклади з інших мов і nо
міщувала в часоnисах свої статrі на суспілwо-rромадські 

та JІітератур:ні теми. 
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JІюRМЮІа Старицьиа-ЧернІІХівсьиа 

Визначна nисьменниця й громадська діячка Людмюrа 
Старицька-Черняхівська (1868-1941) -це одна з найтра
гічніших постатей о історіі боротьби за культурне А на
ціональне визволення Украіни. Народи.11ася Людмила Ста

рицька в родині культурних українських діячів; батько 
-славний український nисьменник Михайло Старицький; 

мати їі, Софія, - це рідна сестра КОМІ10ЗИтора Миколи 
Лисенка. 

Старицькі, Лисенки, Косачі - ці три роднии в Києві 

в другій nоловині ХІХ ст. творили осередок українського 
ку.оrьтурного й національного огнища. А такі огнища зав

жди були nід забороною царсько-російської влади в Ук
раіні. У такому середовищі виростала й виховувалася 

Людмила Старицька. Училася вона в гімназії разом із 
своєю старшою сестрою Марією та кузннкою Валерією 

О'Конор-Вілінською. По закінченні гімназіі Людмила Ств

рицька одружилась з лікарем Олександром Черняхівським, 
і вони разом вкшочилися в літературний та громадський 

рух. Лшдмила С.-Черняхівська папежала до нелегального 
Товариства Українців-Постуnовціо, і за це не раз була 

nереслідувана ВJ[адою. Вона зокрема деякий час працю

вапа в газеті "Рада", що П видавав Є. Чикаленко. 
Перший свій вірш ("Панахида") надрукуваJІа Л. Чер

няхівська в жіночому альманасі "Перший вінок" (1887 р.). 
ОпісJІя друкуваJІася в "Правді", "Житті й Слові", "Дзвін· 
ку'' та в "Літературно-Науковому Віtнику". У "Правді" 

друкувався її роман "Перед (5урею" ( спіпьне з батьком 
авторство); написаJІа вона й кіпька історичних nоиістей 

та оповідань, nерекладЗJІа поеаіі з Гайне й nиcaJia кри
тичні ста."Гrі на теми літератури. Працювала оона також 
длІІ українського театру Садовського, уКJІадапа піберет

то для опер Лисенна, та і!; сама nиcaJia драми. 

За часів відновленнІJ Украінської Держави 1918 р. во
на ВКJІючилася в працю "длІJ Украіни". Була обрана в чле

ни У~<:раінськоі Центральної Ради, і там nрацюва.ІІа в куль
турно-адмі-ністративних органах. По закінченні війни во
на залишилася в Києві, і вступяда в члени непегадьноі 

організації - Спітси Визволення Украіни (СВУ). 

1930 року Л. Старнцька-Черняхівська, їі чо.JJ:овік д-р 
О, ЧернІІхівський та інші члени організації (47 осіб) опи-
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ІІИлися на лаві підсуд11их, бо організацію бупо викрито. 

Усіх їх судила больwевицьна влада за "український націо
налізм", так само як раніше судив царський уряд за "укра

їнофільство". На судовому nроцесі в Харкові Л. С. Чер
няхівську та її чоловіка засудИШ! на 10 літ ув'язнення -
умовно, тобто замінили кару до&tашнім арештом. 

Родина Черняхівських далі буJІа під лостійним полі
ційним наглядом. Одинока дОЧІЩ красуня Рона, жила та
Ішми самими ідеалами, якими жили її батьки. 1938 року, 
за часів червоного сталінського терору, дочку Черняхів
ських, Рону, арештували й заслали невідомо куди. Мати 

їздиJІа на розшуки по різних тюрмах, зазнаючи всяких 
nринижень у системі новітніх неронів. І ось надійшла 

вістка, що дочка ие видержала знущань, збожеволіла, 
і вже tІе живе. Toro cnмoro року помер чоловік лисьмен
ниц~ і вона залишилась сама. 3 рідних була ще сестра 
Оксана Стешенко. 

1941 року, nід час відступу большевиків 11 Києва, 

Людмилу Старицьку-ЧерІшхівську та Ії сестру Оксану Сте
шенко органн ГПУ арештували і разом в іншими ув'язне

ними розстріляли в Дарянці біля Киева. 

Українська РадяtІСька Еицнклоледія не помістила про 
неї жодної зrаД](И, не зважаючи на те, що вона заслуже

на в українській літературі. 
Твори Людиили Старицькоі-Черняхівської: "Перед бу

р~ю" (історичниА роман у співавторстві з М. Старицьким). 
Драми: "Останній сніп", ,.Гетьман Петро Дорошенко", 

"Богдан Хмельницький", "Мипість Божа", "Розбійню' Кар
мелюк", "Каїн і Авель", ,,Напередодні", "Жага". 

Натсtпів: Коб"Рина.иа 

Письменниця, громадська діячка та правідниця жіно
чого руху в Галичині, Наталія Кобринська (1855-1920), 
народилася в с. Беленуї о свящекичій сім'ї. Батько Коб
ринсь](О~ свящ. Іван Озаркевич, був nослом до nарлямен

ту в Відні. У тих часах Ганичина була під володінням Ав
стрії. 

Початкову освіту набула Наталія вдома - nід nра
водом доиашиьоrо вчителя. Потім вона доnовнювала її 
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самас'!'ійно - читанням кращої літератури. У тих часах 
і не було жод.них вищих шкіл д.r!Я дівчат. До гімназій 

та університетів дівчат ;оді не прийиuн. 

У ранньому періоді свого життя Наоалія захоплю· 
ється чиоанням оворів І<ращих авоарів - Міщ(евича, Го
голя оа деяких німецьких клясиків. У домі Озаркевичів 
збирапаси студеноська молодь, - особливо тоді, копи 

на вакації приіжджuи соуденои ОзарІ{евичі - брати На

оалії. 
На 20 році житоя Наоаля Озаркевичівна одружиnася 

з теологом, інтелігеІrІ'ИИМ народником Теофілем Кобрин
ським, що піддержував П зацікавлення діоераоурою оа 

громадським рухом. А цей рух ооді д~дапі більше зростав 
у ГWІнчині. По 6-ох роках щасливого подружнього життя 

Н. Кобринська залишається молодою вдовою. Не мавши 
жодних маоеріяльних засобів прожитку, вона мусіла nо
вернутися до баїЬ)(івськоrо дому в Болехові і оу; прожи
ла майже до )(інця свого життя. 

По смерти чоІІовіка Наоалія Кобринська їде з бать
ком до Відня. Бать1ю аиайомить іі а провідними діячами 

,.Січі" та висилав іі разом з Софіє1о Окуневською до 
Швайцарії, Софія Оку!Іевська буJІа в Швайцарії на сту

діях медицини. Н. Кобринська знайомиться з МихайJІом 

Драгомановим, який відкриває ій багато нових і цікавих 
думок та радить їй зайнятися працею над ліднесенням сус
пільного рівня украінсьІ<оrо жіноцтва. Він оповідає ій про 

жіночий рух і змагання жінок у країнах Европи й Амери

ки за рівні права: за право 'ВСтупу в університети, за кра
щу осаіту й за незалежність та за nраво вибору професій. 

Повернувшись додому, Кобринсью!. кидаеться в вир 
rромадсЬІсої праці, і ось, нарешті, їй таки вдаеться зорrа· 
кіауваои перше укрзінське жіноче товариство. Вона часто 

проиовлие на зборах, дописуе до часолисів та пише опо
відання. 

Перший твір Кобринської - оповідання "Пані Шу· 
микська", або "Дух часу" - був надрукоnаний у першо
му жіночому збірниІ<у п.н. "Перший Вінок" (1887 р.). Бу· 
.11а вона оакож ініціятеркою того апьманаху, при якому 

вона згуртувапа найкращі поступові жіночі СИІІИ - такі 
як Уляна Кравченко, О. Бажансь)(а, OJІel!a Пчілка, Леся 
Україн)(а, Ганна Барвінок, Дніnрова ЧайІСа, Ольга Фран

ко, Людмила Старицька·Черняхівська та іи. 
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Інші оповідання Кобринської - це "Задлн кусника 

хліба", "Суддн", "Як стара Янова ixana запізницею", "ВИ· 
борець", "Жидівсьt'а дитина", "Перша учитепька", "Св. 
Микопай", "Ядзя та Катрусн", "Відьма", "Рожа", "Чор
тище", "БІІудний метеор", "Омен". Крім цього вона е 
авторкою чиспенних nубліцистичних праць, рефератів, 
nромов. 

Та найбіJІЬШі засJІуги КобринсЬJ(Оі nолягають в ії гро· 
мадській діяJІьності, бо це вонз внес.пв позитивні напрямні 

у сферу ЖИТТfl українського жіноцтва і вказала йому шлн
хи змагань за свою самостійність, за вищу освіту - і за 

nовноправність у людському сенсі цього с.пова; і це вона 
вказала нашому жіноцтву шпяхи с.пужеиня своЕму наро

дові. 

Пройшла Кобринська тверду життьову дорогу. Нові 

іде~ хоч би й які вони були добрі, не так то скоро прий
ИВІОТЬСfl. Доводилося їй змагатися навіть з власним сус

пільством, - поборювати такі заскорузлі погшuUІ, що, 

мовляв, "місце жінки - вдома". Діяли також чужі СИJІИ, 
щоб не дати можливости украінСЬ](іЙ жінці бути вчитель
кою і свідомою виховницею свого народу. 

ВаСЮІЬ Оrе<І>авии 

Видатний укрвінський письменник і громадсьний ,а,іяч 
Васипь Стефаник (1871-1936) народився в сеJІі Русові, Сни
тниського nовіту, в Галичині. 

Батько nисьменника був заможини господарем у се~~:і. 

Побачивши в снив зацікавлення А охоту до науки, батько 
(кми сни снінчив початкову шкоJІу в сеJІі), послав fіого до 

гімназії в КоJІомиї, звідки він зrодом переїхав до гімназії 
в Дрогобичі. Здавши (1892 р.) мвтуру в гімназії, він 

того ж року вступив иа факультет медицини Ягайл:оисько· 
го уиіверtктету в Кракові і занінчив його 1900 р. 

ГромадсьІ<Им рухом почав Стефаник ціІ/авнтиси ще 
за своїх гімназійних часів у Дрогобичі. Це ж буда доба 

Івана Франка, доба народження "каменярів", метою яких 
буJІо "мостити правді путь". Провідні унрвінці в австро· 
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угорській імперії амагапнея за права ДJІЯ свого народу. 

Великнин привіпеими в Гаnи'ІИні тоді користувапись ПО· 

ІІЯКИ, і ВОНИ WКОДНІІИ ВСЯІСОИУ украЇНСЬКОМУ рухові. Ва· 
сипь Стефаник тоді виступае в статтими в часописах на 
захист прав украінського народу. 

1903 року він їздив на відкриття пам'ятника Котля
ревському в Поптаві. Наддніпрянщина була тоді відме· 
жована від Га.11нчиин російсько-австрійським кордоном. У 
По.11таві Стефаник познайомився з Михайлом Коцюбин
ським, МихвАлом Старицьким, Оленою Пчі.ІІКОІО та інши· 
ми нультурними дівчами Надиіnр1!11щини. Стефаиик саме 

тоді також їздив до Канева ПОКJІонитися могкпі вІ!;rикоrо 

співця Украіни - Тараса Шевченка. 

1908 року Василь Стефаник був від сепяи Прикарпат
тя обраний послом до австрійського парпяменту в Відні, 
і був ним до 1918 року. У цьому періоді часу він мусів 
частково проживати в Відні, але він часто навідувався до 

своїх друзів і однодумців у рідних сторонах. По перші!!: 
світовій віІ!:ні він повернувся в рідне село на батьківщину 
і тут ціJІком віддався громадській та пітературній творчос· 
ті. А nисав він своі твори ті.11ьки поtсутським дімектом. 

Васипь Стефаник користувався вепикою поnулярніс
тю як автор мініятюрних новель та оnовідань з селянсько

го життя. Цінність іх nолягає в іхІній оригінальній худож
ній формі. Письменник иасвітпюе соціяпьну несправедпи· 

вість, гніт та визиск українського сепянииа, що на С!Іоій 
багатій рідній землі завжди rоподний, убогий, визискува

ний чужими й понижуваний тими, що панують над ним. 

Бпискуч.им діямантом нової теми засяяв його твір "Сини" 
- про тих синів сеnянина, що йдуть від батька, щоб бо

ронити "якусь" Україну. 

Перша збірка новепь (,.Синя І<нижечка") вийшла дру
ком 1899 року. Дані з-nід пера письменника виходять та
кі художньо-бпискучі мініятюриі оповідання ІІК "КамінниА 

хрест", ,.Дорога", "Кленові .nистки", "Мое сJІово", "Земпя", 
.,Новина", "Катруся", "Папі!!:", "Марія", "Стратився", "Си
ни". 

116 



Ольrа Кобипв:исьиа 

На літературному обрії західніх земель Украіни на
nрикінці ХІХ ст. появився талант молодої письменниці -
Ольги Кобилянської (1863-194~)·.~ Народилася вона в міс
течку Гура-Гуморі на БуJСовнні. Батько !і, Юліян Кобнляи
ськнА, був скромиим державним урядником. Мати ОJІьги 
nоходила з національно-мішаної (з німцями) родини. Хоч 
батьJСо nисьменниці визнавав себе українцем, то все ж 

таки в його сімі, в домі урядника австро-угорської монар
хії, nанувала німецьна мова, а почасти й німецька куль

тура. 

Дитячі роки Ольги Кобнлякської проходили в Гура

Гуморі, а шкільний вік і ІОНість-у місті Юмnолюизі, ку
ди батько письменниці був переміщений на посаду секре

таря nовітового староства. Тут Ольга Кобилянська закін· 
чила чотириІUІясову нормальну школу. На nродовження 

освіти, якої вона так прагнула, не було надій. У родині, 
крім неї й сестри, було ще п'ять хлопців, яfСі таJСож учи

лися в школах. 

Ії гарячому бажанню вчитися стояли на перешкоді не 

тіJІЬІШ матеріяльні обставиtІи, але також і те, що вона була 
дівчина. А дівчині, - як тоді було nрийнято думати, -
освіта не конче nотрібна. Усе це викликало глибокий жаль 
в П юній душі і спонукало Кобилянську замислитися над 

положенням жінни та їі зал~ністю ІІід людей чоноІІічоі 
статі. Саме в тих часах nроіtJНали буни перші заклики 

Наталії Кобринської до змагань за nраво жіноfС на універ
ситетську осІІіту. Бо ж .цесь там у широкому світі - в Ан

глії, Америці. Франції - вже десятиліттями йшли змаган
ня жінок за рівні nрава s чоловіками. 

І ось молоденьха О.11ьrа КобилянсьJСа постановлає со

бі здобути освіту СJІОЇМИ власними силами. Щоnравда, 
обставини в Кімnанюнзі не були пригожими для цього, 

бо містечко знаходилося в глухому видолинку буковни
ських Карпат, І тут не було відповідної лектури, не бупо 

бібліотеки взагалі, - ба, не було навіть соціяльного 
життя, тільки буііна І<раса rірсьJСоЇ nрироди, що наповню

вали душу своерідним змістом. На щастя, на зустріч ба
жанням О.пьrи :!Ішли її брати, що вчилися в шкоаах. Це 

вони почали nостачати ій потрібні книжки. А під час фе-
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рій, ко;rи вони приїжджвди додому, вели з нею цікаві роз

мови та oniCJІR приснаали ій відповідну аектуру. 

Природній талант і допитдива вдача породжують у 
ній бажання писати. Вона мріе стати nисьменницею, щоб 

видити ка nапір своі думки та мрії, що таи хвидюють її. 
Із своїми думками воиа найбільше таї.пася nеред своїм 

батьком, бо ж вона знада його консервативний світогдяд. 
Письменниця часто згадує про це у своій автобіографії. 

Писати короткі новелі почапа Опьга І<обипянська до

сить рано. Спочатку писа.па їх по-німецькому, і щоАно 
виаспідок свого знайомства з передовими украЇІJСьними 

діячками - Софією Окуневською і Наталією Кобрин
ською, - під їхнім впдивом вона nочао~~а писати по-укра

їнському. Отже КобидянськіІІ довелося вчитися української 
мови. І щойно тоді, коди родина Кобю:rянських папостійне 
переіхал:а в Чернівці, що буди осередком І<ул:ьтурноrо жит· 

тя на Буковині, обставини Ольrи покращали. Бупо це 1891 
року. 

Багато невдач і огірчення, а навіть зневіри у свій влас· 
ний тадант, зазнао~~а бупа Ольга Кобил:янська, і то таки 
від своіх передових людей, які не розуміли письменниці, 
не розуміJІИ іі нових напрямних у літературі. І аж 1894 ро· 
ку nерший твір Кобилянської ("Людина") почав друку· 
ватнея в часописі "Зори", редактором якого був Осип 
Маковей. Двома роками пізніше в журналі "Буковина" 
почала друкуватнея більша повість - "Царівна". 

Про те, які вражений викликали ці твори Коби.nян
ськоі, читаємо в листі М. Шаповап:а: "Коnись влітку 1902 
року я виnадково в Харкові зустрів книжку, що мене спов

ннnа веникою радістю- це була "Царівна". Почув уперше 
гарне ім'й: Ольга КобИJІинська". 

О. Кобилянська дала поважний вкпад в українську JІі· 
тературу. Вона ввійшла в історію .11ітератури як одна з иаА

тапановитішнх письменииць Украіни. Більші її твори -
це "ЗемJІя", "Царівна", "В недіп:ю рано зіпп:и копала", "Че· 
рез клодку", "Ніоба", "Людина", "Апостол черні", "Мелан
хо.чіАииА вальс", "НекуJІ:ьтурна", "Битва". Написапв вона 
й низку новепь. У більших її повістях провідною думкою 

є питання жінки ІІК людини, її запежности, її місце в сус· 
пільному житті, іі nрагнении до освіти, до самостійности, 

до їі rідности як п:юдиии. А втім, ці теми лягли в основу 
майже кожноrо іі твору. 
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НаАбі.пьwим: здобутком в украінсьхо-канадській nіте
ратурі е тритохова повість з життя перших українських 
посе.:rенців у Канаді - "Сини аемп:І" Ім:! Кирінка, 

J.u:я КиріНК (1888-1955) нарОАИВСR В СетІНСЬКЇЙ сім'Ї 
в с. Завмо~~і, Сннтинсьхого повіту, в Гапнчині. Початкову 
WKOJIY закінчив він у своему еиі. Тому що не бу.:ао надії 
на прод:овженни науки в wкOJiax вищоrо рівни, допитп

внR юнак по денкому часі виіхав до Канади з заміром за
робити rpoweй та повернутиси додому, в Украіну. У Ка

наду приїхав він віеJмнадцитиліnrім юнаком. 

У Канuі в початховнх роках він, ик емігрант, працю
вав фізично - 11а заіІізничних w.:rиxax, у шахтах ("копапь
нях"), у :nicax. у А})укарні. У таких сt:редовищзх L КИрінк 
зустрічавсІІ з рІавімн .ІІюдьми, з різиімв поrJІЯд&мн та 
з різиІми характерами mодеА. Бувши а nрироАИ баrато 
обдарованим. він, на підставі nрожитих nерших 6-ох ро
кІв на чужині, зумів сформувати собі світоrпяд, - світо
rт~д украІнської ;&:JОДИНи-ідеаиіста. 

По щоденній важкій праці вік знаходив час на само

освіту. Читав він баrато добірної nітератури А періОЮІЧ
иу пресу. 1912 року Іапя Киріяк заnисався а Веtреви.:а, 
в провінції А.11ьберта, до ШІСОІІ:И. А згодом, 1919 року, він 
закінчив. учитепьську семінарію й піШО'В учитеІІювати 

в nубІІічних WKOJ[SX в Ап:ьберті. 
Як учитVІЬ, Імя Киріяк зустрівся з життвм та з тим 

громадським рухом українських посе.пекців, що зrодом 
оформився в орrанізацІю Союзу Укрвінців Самостійни
ків. А що Aoro призначуватt на вчите.:rьську посаду в тих 
око.пщях, де чиСJІово переваЖІШи укрзінські посаенці, 
то, звичаАво, иін в~а:~ючаиси в місцеву просвітню працю. 
давав nоради, орrаиіауиав, пом:аrав р,е бу.11о треба, і тим: 
зааужив собі пошану серед: своіх тодей. Особ.11иво про
ВОlІИВ він довrі веч:орІ на розмовах у родинах своїх зна

йомих, І там засІІ}'хуиався в оnовідання про піонерські 
часи, про переживання наших JПОдеА-посае:вців. 

3 rрокадською дімьиістю І. Киріяка зустрІчаемось 
вже у 1914 році. Це тoJd він у "Просвіті" на Шевченків
ських РоковИ'ІtЗх: у Веtревип прочитав доnовідь про Поета 
- украінсьІСою та анrо~~Ійською мовами. Він браз участь 
у театрмьннх аматорс.ьхнх виставах, дописував .1.0 "Укра-
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інського Голосу" про громадську діяльність, писав статті 

на nоточні актуапьні теми. 

1936 роІіу І. КпріЯІі Залишає ВІІИТЄJlІОВВННЯ, і За;ІІИШS.
ЄТЬСЯ в Едмонтоні. Того самого роІіу на з'їзді Союзу УІі

раінців Самостійників він був обраний секретирем ціеі ор
ганізаці~ що відограпа дуже важливу рО;~tЮ не тільІіи в 

житті укрвінців Канади, але 11: також у ході історичних по
дій уІіраїнсьІіого народу за цасів двох світових воєн. Не
забаром після цього І. Киріяка запросипи на становище 
ректора Інституту ім. Михайл.а ГрушевСьІіОГО (теnер Св. 

Івана) в Едмонтоні. На цьому становищі він пробув до 
1942. Опісля він nрацював урЯдНИІіОМ на залізниці, і хоч 
зміняв nрацю, то все таІіи постійно був у зв'яЗJсу із своїм 

народом, якому не переставав с~rужити. Був він одним 
з тих славних самостіАників (тобто членів СУС), для яких 

праця для свого народу не мала "закінчення", бо ж вона 
бу~rа ціллю, ідеалом у ЖИ71'і свідомої украінської nюдини. 

Свою письменницьку діяльність Ілля Киріяк почав 
з ПОКJІикання, а не з професії. Він писав короткі оnовідан
ШІ з життя уІіраінських поселенців, писав і поезії, а іноді 

в сатиричиіІІ: формі висловтовав nогляди на актуальнІ 
проблеми. 

Повість "Сини землі" (у трьох томах) - це мону
иента;ІІьний внелід nраці багатьох р01сів. Перші два томи 

появиlІ.ися 1939 р., а третій - 1945 р. Поява ціеі nовісти 
викликала теnлий і широкий відгук серед .літературних 

кvугів еміграції і в Евроnі. О. Бочковський, проф. Поде
брадської академії назвав іі наІІ:кращою еnопеєю з жит

тя українського народу nоза м~ами Украіни. 
Літ!':ратурна сnадщина І. Киріяка все ще не уnорядко

вана; десь nовинна бути його (недрукована) автобіогра
фія, nоразкидані по сторінках часоnисів його оnовідання 
й nоезії. 1959 роІіу вийшла друком у nерекладі '()~'Лучко
вица на анrnійську мову (в однім томі) його nовість "Си
ни землі". 
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Natcrlia Kohuska 

SELECТED LUМINARIES OF UК11A1NIAN 
LIТERAТURE 

(fтот Kotliaret~вky to thв end of the 
XIXth сепtш-у) 

In the eourse of its history, Ukralnlan Uterature has 
known many aЬstacles, pressurн and oppression from the 
ru11ng classea which dominated Ukrafn1an national life. In 
spite of thfs, it reached а level of excellenc:e comparable 
with other outstanding world Jiteratures. Тaras Shevehenko, 
Lesia Ukralnka, and Ivan Franko treated universally sig
nifi.cant themes and ideals in their writing. From the time 
of Кotlian!vsky alone, Ukrainian literature has produced 
а number of illustr:ious names and extraordlnary talents. 
Кatliarevsky was the first Ukrainiaь author to uae his 
native language when wrltlng. Until then, Ьооkа bad Ьееn 
written tn the literary lantualfe of the day, that ів, in what 
was e.вsentiaUy 01d Chureh Slavonie. 

lvan Кotllarevsky 

Ivan Кotliarevsky was born in 1769 in the city of 
Poltava, the C!S.pital of the prov1nce of Poltava, 1n Ukraine. 
His father, Petro КoWarevsky, was а noЬleman, who work
ed as а govemment oftlcial in the courts of Poltava. 

І. Кotl!arevsky's first schooUng was administered Ьу 
the local cЬurch cantor. Не then went to the Seminary of 
Кaterlnoslav. AlthOUJ'h he studled there for eight yea:rs, 
he did not graduate from thiв school While at the Seminary, 
Ье Ьegan to demonвtrate а talent for writiDg poetry and 
Ьів frfends niclmamed hirn the "rhythm-mak:er", 

Кotliarevsky suЬ.sequently began tutorlng the chlld
ren of wealthy noblemen in varlous villages. Іо those days, 
the clilldren of wealthy fвmilies were educated at hom.e 
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rather tьan being sent to school. In these villages Ivan 
Kotliarevsky beeame aequainted with the orclinary Ukrain~ 
ian peasant - he would go out with the "boys" to the 
"Vechornytsi" or "Dosvitky" (working Ьееs combined with 
partying which were organized Ьу the village young people 
in fall a.nd winter); he recorded folk songs, and proverbs; 
he became familiar with the customs and way of Ше of 
the peasants. Here also, he learned to love the vernacular 
idiom. 

In 1796, he joined the army and fought in Russia's war 
with Turkey. Не was commended for bravery. After the 
war, Kotliarevsky returned to Poltava and became head
master at an institute for students from upper-class families. 

Ivan Kotliarevsky's outlook upon tье world was shaped 
Ьу the many reforms which were introduced during his 
lifetime. ln 177:5, when he was five years old, Catьerine 
the 11 issued an ediet to destroy the Zaporozl1ian Sich. As 
а result, in 1781 serfdom was introduced to the Ukrainian 
lands under Russian domination on the left bank of the 
Dnieper. There, Ukrainians were divided into two camps: 
anny offieers and noblemen, on the one hand, (who were 
given tracts of land and entire villages) and the peasants, 
on the other hand, ( who were subjugated Ьу these over-
1ords). (Тhis was the so-called "krepostnaya zavysymost" 
which had already been in place for а Iong time on the 
right bank of the Dnieper under Polish domination.) On 
the left bank, the memory of cossack freedom and glorious 
chivalry was atill fresh. All of this was well understood 
Ьу Ivan КoШarevsky, and although he himself belonged 
to the upper class, Kotliarevsky was deeply sympathetic 
to the plight of the enslaved peasants. 

Kotliarevsky's first work ( which appeared in print 
in 1798) is entitled Ern~jida (Aeneid). It is а versified poem 
tinged with humour. lts theme was borrowed from the 
Roman poet, Virgil, but essentially, it presents а panorarna 
of the everyday life of Kotliarevsky's time. In the figure 
of the hero, Aeneas, Kotliarevsky described the quint
essential Zaporozhian cossack who, after the destructlon of 
the Sich in 1775, wanders about like а vagabond and has 
numerous adventures. Тhese are humorously related Ьу 
the autьor. Thus, the poet reveals the social and political 
relations which were then developing in the Russian Em~ 
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pire. And the great effect of thiз work on its readers was 
due to the purity of the vernacular idiom in which it was 
written. In the m>anner of the cossack epos, this work was 
read and enjoyed Ьу all Ukrainians, noblemen and serfs 
alike. Aeneid was the first Ukrainian book written in the 
vernacular. 

Besides Acneid, Kotliarevsky \Vrote two plays (he 
himself greatly loved the theatre) - Natalka Po1tavk4 and 
Moslwl Chativ1iyk (The Mщcovite Magician), which marked 
the Ьeginning of modern Ukrainian drama. Тhеу have not 
lost their appeal and are willingly staged even today. 

Hryhory Kvitka-Osnovianenko 

One of the first notable writers to follow Kotliarevsky 
was Hryhory Kvitka-Osnovianenko (1788-1843). Ніs father 
was а landowner in the villnge of Osnova (near Кharkiv). 
Ву this time, serfdom existed on the 1eft be.nk of the 
Dnieper, so the peasants of Osnova owed allegiance to Mr. 
Kvitka. 

Тhе democratic traditions of cossack times were still 
practised Ьу the Kvitka family. Good relationship had been 
established between the Kvitka family and its serfs. In 
addition, the Kvitka family was deeply religious, venerat
ing the Church and its traditions. А frequent guest at their 
estate was the itinerant Ukrainian philosopher, Нryhory 
Savech Skovoroda, who was well loved and respected Ьу 
the Kvitkas. Не was always warmly welcomed. The little 
Нryhory Kvitka was an avid listener to the long conversa
tions hls parents had with the philosopher. 

As а child, Hryhory Kvitka was sickly and his vision 
was very poor. At age five, he made а pilgrirnage to the 
monastery of Ozerjan with his mother, and there, while 
praying, his sight was restored. His entire family was moved 
Ьу this event and the boy's religious feelings deepened. 

Нryhory had а tutor, hired Ьу his parents. This was 
common practice in noble families in those days. When he 
was twelve years old, Нryhory asked that he Ье allowed 
to enter а monastery, but his father discouraged him from 
so doing. However, when he was twenty-three, his wish 
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was fulfilled. Не was а novice for four years, at the same 
time furthering bis education. Не then left the monastery 
and establisbed himself for some time in Кharkiv. Here he 
began making contributions to various journals. Не sub
sequently ь~аmе the director of а theatre and later, the 
principal of an institute for noblewomen. Не also parti
cipated in community Ше. 

Hryhory Kvitka-Osnovianenko, like Kotliarevsky, 
knew and loved village Ше. Не even added tbe name of his 
native village to his surnam.e (Osnovianenko having been 
from "Osnova"). In the history of Ukrainian literature, he 
is known as the "Father of Ukxainian Prose". Не was the 
first Ukrainian writer to create prose in the vernacular. 
Some of his stories are im.bued with sharp wit and humour. 

His first published work appeared in 1833 and was en
titled Saldatskyj ратtтеt (Ротtтаіt of а Soidieт ). Some of his 
best novels and short stories include: Maru.sia, Perekoty
PQle (Тuтbkweed), Seтdeshna 0/wana (Wтetched Oksana), 
Kozyт-divka (The Ттuтр Gat), Meтtvetskyj Veiykden (Еа.;t
ет of the Dead), Konotopska vidma (The Witch of Комtор), 
Bozhi dity (God's Childтen), DоЬте тоЬу, dоЬте j bude (Do 
Good, and Good WШ Pтevail). Of his dramatic works, bis 
Schyra Iiubov (Ттие Love) is wlill known, as is his comedy 
Svatannia na Honchari.vtsi (Matc1иnaking in Honcharivtsi). 

Taras Shevchenko admired the writing of Нryhory 
Kvitka-Osnovianenko and dedicated to bim. his poem "Biut 
porohy, misiats skhodyt" ("ТЬе rapids rwnble, the moon 
rises"). 

Kvitka-Osnovianenko spent the final years of his life 
in his мtive village. Не shared these years with his wife, 
Нanna, who was а kindred spirit and brought him happiness. 

Marko Vowchok 

Marko Vowchok (1834-1907) is the pвeudonym of tbe 
first Ukrainian female author, Maria Мarkovycheva Vilin
ska. Нег stories about real people eamed ber а glorious and 
widespread reputation. Even today, they are considered 
classic examples of pure Ukrainien vernacular. 
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Магkо Vowchok's life spanned the period of Ukrainian 
history which included а renaissance of the national spirit 
of the Ukrainian people, the ега of the genius of Shevchen· 
ko, and the birth of а new kind of Ukrainian literature. 

Maria Markovycheva was born on the estate of her 
landowner·parents, Alexander and Paraskevia Vilinsk.i, in 
the village of Yekaterinivtsi, Yeletsky district, in the prov
ince of Orel. She began her education in the city of Qrel; 
later, she entered а private institute in Кharkiv which was 
then а center of Ukrainian cultural life. 

Maria VШnska exhibited great talent at school. Among 
other things, she willingly studied foreign languages and 
gained а fundamental knowledge of French (а language 
which was considered essential to the proper education of 
the upper classes of the day). In all, she studied eight lan
guages and spoke each fluently. 

Upon graduating from the institute in Кharkiv, Maria 
went to live with her aunt and godmother, К. Р. Mordovi
nova, who lived in Orel. This wealthy woman undertook 
to complete the upbringing of her niece, whose father had 
died when she was only six and whose mother had re
married. 

The beautiful, recently graduated student of the Кhar
kiv Institute, Maria Vilinska, arrived at her aunt's with 
an already well developed philosophy of life. Here, she met 
а young Ukrainian writer, Opanas Markovych, with whom 
she felt а spiritual affinity. Opanas Мarkovych lived in 
Orel as an exile under police supervision becauw he had 
been а member of the Brotherhood of Cyril and Methodius. 

In 1851, at the age of seventeen, against the wishes of 
her aunt, Maria Vilin.ska married Opanas Markovych. Sev 
ering relations with her aunt, Maria travelled with her 
new husband first to Chernihiv, then to Kiev and finally, 
for а time, they lived in Nemyriv where Markovych be
came а high-school teacher. 

And here, in the beautiful natural surroundings of Ne.
myriv, Маrік Мarkovycheva became acquainted with the 
daily life of the native people, their ma.nners and customs, 
and their language. Here, she produced her firзt short 
stories under the pseudonym Marko Vowchok. These were 
small gems, reflecting her keen observations. 
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Тhе first literary critic to manifest hi.gh esteero for 
the talent of Marko Vowchok was Panteleymon Kulish, 
himself а writer. Не was not aware that the author of 
these stories was а woman. 

Тhе home of the Markovychs in Neroyriv was а gath
ering-place for some of the most progressive Ukrainians. 
Тhе poems of Shevchenko, written on scraps of paper, were 
read aloud. Here too, was already а collection of the works 
of Kostomariv, Kotliarevsky, Kvitka- Osnovianenko and 
Hulak-Artetnovsky. 

In 1857, thanks to the efforts of Р. Kulish, the first 
volume of Marko Vowchok's stories was published. It pro
voked lively interest in Ukrainian cultural circle.s. The 
protagonists of these stories were usually female serfs. The 
author clearly describes their emotions and shows her hero
ines to Ье capable of great spiritual beauty, nobility, pati
ence, selflessness, and true love. One of her characters, а 
free noblewoman, fall.s in Iove with а serf and marries him, 
becoming herself а serf in order to share her life with the 
man she loves, for love is greater than wealth or even free
dom. 

Мsrko Vowchok writes in а singula:r, distinctive man
ner. Her style of writing deeply moved the great poet, 
Taras Shevchenko, who dedicated а poem to her and called 
her "а warm and gentle prophet and exposer of tl1e cruel" 
(condemning those who were cruel). 

In 1880, Marko Vowchok, an already famous author, 
travelled to France with her son, Eohdan. Here, she became 
acquainted with the extensive litera:ry scene in Europe. 
Неrе, she did some translation, contributed to journals, and 
corresponded with friends in Ukralne. From. France, she 
proceeded to Italy, which charmed her with its lofty culture. 
In her declining years, she returned to Ukraine. After the 
death of her husband, she married М. Lobach-Zhuchenko. 
Her fiлal years were spent in Nalchyky. 

The short stories of Marko Vowchok a:re transfused 
with compassion, with sympsthy for the down-trodden. 
Within these simple stories lies а poignant protest against 
the ruling class of the day, whase Ше of luxury rested 
upon the sorrow, tears, and destitution of mlllions of serf
slaves. 
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Tales Ьу Marko Vowchok are: "lnstytutka" ("The Stu~ 
dent of the Institute"), "Kozachka" ( "The Cossack's Daugh~ 
ter"), "Ledaschytsia" ("The Good~for-nothing"), "Vykup" 
("The Ransom"), "Horpyna", "Dva syny" ("Тwо Sons"), 
"Sestra" {"The Sister"), "Мarusia", "Karmeliuk", "Vid 
sebe ne vtechesh" ("You Can't Run Away From Yourself"). 

Тспаs Shevchenko 

The greatest of all Ukrainian poets, Tarns Shevchenko 
(1814-1861), was born in the vШage of Morentsi, Zvenyho
rodsky District, in the province of Кіеv. Ніs mother, Ка~ 
teryna, and father, Hryhory Shevchenko, were serfs of the 
landowner, Engelhardt. Taras was their third child. 

When Taras was two years old, the Shevchenko family 
moved to the nearby village of Kyrylivka. It was also 
owned Ьу Engelhardt. Тhere, Shevchenko spent the desti~ 
tute boyhood to which he later often alluded in his writings. 

When he was eight, Taras Shevchenko went to the local 
cantor, Hubsky, to learn to read and write. In feudal 
Ukraine, there were no schools for the village children, but 
in some towns, the cantor was willing, for а small fee, to 
teach those anxious to leam. Taras was а gifted pupil and 
he soon mastered the rudiments of literacy. 

When Taras was nine years old, his mother died, leav
ing six small children motherless. His father remarried 
and his stepmother brought with her into the Shevchenko 
home her own children. She did not care for Taras. Worse 
still, within two years, Taras' father, who loved the Ьоу 
and encouraged his education, died also. 

Thereafter, in the summer, Taras shepherded the CQІn~ 
munity flocks and in winter, he studied under the cantor, 
Bohorsky, who ridiculed him, as did his stepmother. How
ever, Taras did leam to read and write well, and he also 
m.astered his catechism and the Psвlm Book. The literary 
language of the day was, of course, Old Church Slavonic. 
Taras was also interested in leaming how to paint. When 
he grew tired of Bohorsky, Taras left him to seek another 
teacher. 
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After а long period of wandering and of taking on 
various jobs, Taras discovered an art instructor in the vil
lage of Кhlopnivtsi. This man demanded that Taras provide 
him with а document from his overlord, Engelhardt, grant
ing hlm permission to teach the young man. This was the 
beginning of Taras's real troubles. It seemed that the hand 
of God steered him along these difficult paths. Permission 
was not granted. Instead, Engelhardt hurried him back to 
his own luxurious rooms to Ье а servant-boy. Taras was 
fourteen years old. Still, the desire to paint never left the 
Ьоу and he often seizєd upon an opportunity to do some 
sketching, for which he was punished when caught. 

In 1829, Engelhardt travelled to the capital city of 
Lithuania, Vilna, 811d thence to Warsaw. Taras accompanied 
hlm. In 1831, Engelhardt visited Petersbшg, where he 
finally recognized the artistic ability of Taras Shevchenko. 
Desiring а persQnal painter, he had Taras study under Sher
ajev in Petersburg. ShevchenkQ remзined here four years. 
During this time, he was to some extent exploited. Не was 
set to painting fences and so on. However, he enjoyed 
greater freedom in the home of Sherajev than he had in 
the service of Engelhardt. 

Shevchenko, the future painter and poet, was discover
ed quite Ьу accident Ьу а fellow Ukrainian, Ivan Soshenko. 
It happened one warm summer night in an orchard in 
Petersburgh. Shevchenko had stolen out of his attic room 
at Sherajev's to secretly sketch the statues in the park. 
Soshenko noticed him there, became interested ln hlm. and 
later, lntroduced him to Yevhen Hrebinka, the poet. Тhese 
two men began to shape Shevchenko's future. 

An even wider cl:rcle of artists recogni%ed Ьу the Acad
emy of Fine Arts began to take an interest in the fate of 
the young serf. Among them were: Carl Brulow, the famous 
artist; the poet, Zhukowsky; Ivan Soshenko, Yevhen Hre
binkв, and others. This group bought Shevchenko his free
dom Ьу paying Engelhardt 2,500 rubles. It was April 22, 
1838. Shevchenko was twenty-three years old. 

А whole new world opened before young Shevchenk~ 
now а free man. Не was accepted Ьу the Academy of Fine 
Arts as а student of paintiDg. Не also had the opportunity 
here to broaden his education, make new friends, and begin 
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to write poetry. The :first edition of Kobzar (The Balla:deer) 
appeared in 1840. It contained only eight poems. 

In the spring of 1843, Shevchenko made а voyage to 
Ukraine. Не visited Кіеv and Yahotyn, his native village 
of Kyrylivka, Kachanivka, and spent time with his relatives. 
А free man, Shevchenko was struck Ьу the inequities of the 
feudal system there. On the one hand, he saw the poor, 
illiterate, enslaved serfs, and on the other, he saw the care
free life of Iuxury of the overlords. His poet's soul was 
filled with pain in the face of this reality. 

In 1644, Shevchenko returned to Petersburg and 
completed his studies as an artist. Then, greatly moved Ьу 
what he had seen in Ukraine, Shevchenko busied himself 
writing poetry. In 1845, Shevchenko, the acknowledged 
artist, travelled to Ukraine on official business. Не visited 
the provinces of Kiev, Poltava, Chernihiv and Volyn. Не 
had been commissioned Ьу the Archeological Commission 
of Kiev to make sketches of ancient churches and other old 
structures. That same year, upon returning to Кіеv, he be
came а member of the Brotherhood of Cyril and Methodius, 
an illegal society, whose members were leading Ukrainian 
cultural activist:8. ShevclJenko was nlready respected among 
them as а poet, for they were familiar with Hajdamaky 
(Fтeedom Fighters), Kavkaz (Caucosus), Son (The Dтеат), 
and other of his poems. 

Because of his membe:rship in the B:rotherhood of Cyril 
and Methodius and because of the content of such poems 
as The Dream and F1·eedom Fighters, Shevchenko was ar
rested, tried and sentenced to а military exile in the Orsk 
fiefdom beyond the Ural, where he was forb1dden to write 
or paint. This sentence constituted а severe blow to Shev
chenko as а poet, and no less а blow to Shevchenko, the 
painter. Meanwhile, in Ukraine, his Kobzar was becoming 
widely read, а work brimrning with the aweзome powe:r 
of Shevchenko'в genius. 

Shevchenko's friends continued to concern themselves 
with his fate, struggling pe:rsistently to obtain his f:reedom. 
Нowever, the poet spent ten grievous yea:rs in exile Ьefore 
he was freed. Не was strictly forbidden to go back to 
Ukraine. Shevchenko went instead to Pete:rsburgh, and 
although he was ill, he showed himself to Ье по less а 
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fighter for the cause of his people than he had been before 
his arrest. 

Shevchenko died in Petersburgh on March 8, 1861, at 
the age of forty-seven. His friends saw to it that his re
mains were brought to Ukraine and buried on the "Cher
necha Hora" (Mount of Monks), as he had requested. 
Тhousands visit the grave of Shevchenko in Kaniv above 
the Dnieper. 

Kobzar became а national bible in every Ukrainian 
home. 

Aside from poetry, Shevchenko wrote а series of novels 
and short stories: "Najmychka" ("The Peasant Girl", 1845), 
"Varnak" (1845), "Кhudozhnyk" (''Тhе Artist", 1856), 
''Вlyzhniata" ("The Twins", 1855), "Mandrivka z pryjem
nistiu ta ne bez m.orali" ("Vagabondage for pleasure and 
not without а moral", 1856), "Кniahynia" (''Тhе Queen", 
1853), "Muzyka" ("Music", 1855), "Кapitansl1a" ("The 
Captain's Woman", 1855), "Neshchasnyj" ("The Unfor-. 
tunate", 1857), "Zburnal" ("Journal", 1862}. One of his 
dramatic works was Nazar Stodolia. The first edition of 
Kobzar containing the first eight of Shevchenko's poems 
was published in 1840. Since, many editions of Kobzar have 
appeared and it has become а standard handbook in the 
home of every patriotic Ukrainian. 

Markian Shashkevych 

Тhе poet-edifier, Markian Shashkevych (1811-1844), 
followed а thorny path through life as he strove for his 
illustrious goal and met а premature death. His contribu
tion to Ukrainian literature Hes not in the quantity of his 
literary output, hut in his steadfast battle for tbe right to 
use the Ukrainian language and for his insistence upon the 
manifestation of patriotlsm during the literary and political 
renaissance of Ukrainians in Halychyna Province in the 
first half of the nineteenth century. 

Markian Shasbkevych was born in the village of Pid
lissia, in Halychyna, in the home of his grandfather, the 
prle.st, Avdykovych. Ні.s father was а priest in the parish 
at Кniazhy. His early education took place in the city of 
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Zolochiv and later, he went to school in Lviv. Не attended 
high school in Berezhany. Не began wrШng at this time. 
Ніs first works were short poems written in Polish. Polish 
was the language used then among the Ukrainian intelli
gentsia and priests in Halychyna. Ukrainian was spoken 
only in the villages at that time. Little, if any, instruction 
was given in Ukrainian in schools of the day, or in "Rus", 
as the language was then called. Furtheпnore, no Ukrainian 
Iiterature existed in Halychyna in those day:o.. 

After graduating from high school in Berezhany, young 
Markian entered а seminary in Lviv. However, he was ex
pelled from this institution for having broken some insig
nificant rule. This made his father very angry and he re
fused the young man any further fiмncial support. Marki
an found himБelf in dire material straits and he resolved 
to edur:ate himself somehow using his own resources. Тhis 
der:ision opened а whole new world to him. 

Markian began to frequent the municipal and univer
sity libraries of Lviv. Не became famШar with the writings 
of slavic authors. Friends supplied bim with the best ex
amples of Polish and Cxech literature. Не read Kotliarev
sky's Aeneid and а collection of folksongs Ьу Maksymo
vych. Thus, мarkian Shashkevych was inspired to encour
a.ge the development of а Ukrainian literary language in 
Halychyna. Inspired, he embarked upon this great task -
h.e began to record folksongs, legends, and proverbs of the 
Ukrsinian oral tradition and became very intere:oted in his 
native tongue and in folk customs. 

ln 1832, Markian Shashkevych :founded the so-called 
"Ruska Trijtsia" (Rus Тrіо), made up of three persons: 
Yakiv Holovatsky, Ivan Vahylevych and himself. Their 
efforts represented the first faint gleams of the light of 
nationalism which was to awaken and enlighten the national 
consciousness and move it to create а national literature, 
written in the na.tive Ukrainian. 

After the death of his father in 1833, Sha.shkevycl\ was 
a.ga.in a.dmitted to the seminary in Lviv. Here, he became 
а leader among the young adherents to this new idea. Тhе 
passion with which he pursued his goal met with the d.is
approval o:f the Poles, whose influence wa.s great within the 
Austro-Hungarian Empire. Even the older generation of 
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Rus (or Ukrainian) intellectuals wa.s ill-disposed towardз 
h1s movement. 

In spite of all their dlfficulties, а group of young people 
under Shashkevych's direetlon produced an almanac en
titled Rtш1k~t Dni.Rrotoa.j~t (Тhе Npph of thє Dnielter) 
which was publiвhed in faraway Hungary in 1837. It was 
the flrst Ukrainian-language puЬllcation ln the history of 
the Ukrainian nation in Нalychyna. А group of young 
Ukralnian populists enthusiast1ca11y welcomed R u s 111 k І! 
Dn.i.rtrovelja. Нowever, the older generation was hostile to 
lts appearance, as were, in particular, the administrators ot 
the seminary. Onee apin, his heart heavy, Мarkian Shash
kevych, had to leave the seminary. "А fragile flower pray
ed to its mother ," wrote Shaahkevych in his poem. "Spring 
Song". Тhis expressed his view of the pll,gbt ot the пвw 
young literature, menaced Ьу "frosts" - foreign intrusioпs 
апd iDfiuences. 

Тhis was the begiпning of the rena!Ssance of Ukrainiaп 
llterature in Нalychyna. Тhе people of the day were UD

aware of the great deed begun Ьу Shuhkevych. Тhе per
secutlon of him Ьу the Poles апd vicioua c:riticism of hi.m 
hy fellow Ukrainiвns eaused а deterloratlon in Shashke
vych's health. Even after he had mвrried and had become 
а parish priest, the clerical administrators continued to Ье 
Ul-disposed towards him, transferring hlm frequeпUy from 
one parish to another, Neverthelell!l, he did not surren.der; 
he did not abandon writing. 

Grleving for hfs own society, exhausted. Ьу overwork, 
and iU with consumption, Markian Shashkevycl1 died in 
the vШage of NovosUky at the age of thirty-three. 

Among his works, partleularly among his lyric poems, 
outstanding is his symbolic programm.ed verзe "Vesnivka" 
("Spring Song"). Other lyric poems are: "Sumerk v~hir
nij" ("Тwilight at EveniDg'') вnd "Lykha dolia" (''111 
Fate"). Socl81 апd historical them.es predominate in his 
poems "PoЬratymovi" ("То my chum"), "Boleвlav Кryvo
ustyj pid Нalychem." ("Вolesiav Кryvoustyj at Нalych"), 
"Pohonia" { "Тhе Chase"), and "Nalyvajko" ( ''Тhе Pourer''). 
Не wrote опе short story, "Olena". Нowever, bis master
piece remains the almanac, Rшolka DnistnltJC!jІZ because of 
the epoch-maldnj: inltiation Ьehlnd tts publicati.ao.. 
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Pantelejmon Kulish 

The best-known w.riter of Shevchenko's time, а lite.rary 
critic and poet, Pantelejm.on Kulish (1819-1897), was born 
in the city of Voronizh, in the province of Chernihiv. Не 
was of ancient coзsack lineage. His father, Alexander Kulish, 
was the owner of а fair-sized estate which he hlmself 
farmed. Kulish's mother, Kateryna, was unique in that she 
had retained the personality traits of an Old World noble
woman - she spoke only in Ukrainian, knew how to tell 
tales of the past, knew countiess proverbs, and, above all, 
loved to sing folk songs. Of the latter, she knew а great 
many. 

Most unfo.rtunately, Kulish's mother died young, but 
her musical nature had а great influence upon the soul 
of the futu.re writer. After his mother's death, Kulish was 
influenced Ьу yet another fine noblewoman. Тhе Kulishs' 
neighbou.r, Uliana Kuzhylovska, а landowner herself, ad
vised Pantelejmon's father to send his son to the gymnasium 
(high school) in Novhorod Siverskyj. 

At the high school ( even though Russian was the pre
dominant language), young Kulish became familiar with the 
works of Kvitka-Osnovianenko, of Artemovskyj-Hulak, and 
with the collection of folk songs Ьу Mykhajlo Maksymovych. 
It was here, that Kulish's literary activity began. Тhis ac
tivity сапіеd him along criss-crossing paths, through com
petltions, periods of great enthusiasm, of steadfast work, 
through disappointments, and on to achievements. 

Following high school (which he could not finish due 
to а lack of funds, Kulish completed his education indepen
dent1y and soon graduated from the University of Кіеv. 
Kulish's first short story, ''Тsyhan" ("Тhе Gypsy"), was 
published in 1841 in the almanac entitled Lttstiwka (The 
Swa.llow). Kulish taught in high schools in Volyn, in Lutsk 
and in Rivne, and from 1841 to 1845 he lived in Кіеv. As 
а teacher at one of the high schools in Kiev, Kulish travelled 
extensively throughout Ukraine in а professional capacity. 
Не searched for archival materials for the Province of Kiev, 
and so on. During his travels, he rnet numerous kobzars, 
whose ballAds about the cossacks he jotted down. Не also 
collected other materials from them which !Oon became 
the substance of his Zapysky о youzhnoj Ru.si. 
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In Кіеv, Pantelejmon Kulish became acquainted with 
Taras Shevchenko, Mykola Kostomarov, Vasyl Bilozersky, 
Mykhajlo Maksymovych, Opanas Markovych and the poet, 
Artemovsky-Hulak. This group of young idealists, grieved. 
Ьу the sorry plight of the Ukrainian peasant-serfs, formed 
а secret society in 1846 called the Brotherhood of Cyrll 
and Methodius, whose objective was to enlighten the Ukrain
ian people and to fight with them for the abolition of serf
dom. 

After one year, the existence of the Brotherhood of 
Cyril and Methodius was discovered Ьу the then govern
ment and its members were either imprisoned or exiled. 
Тhis occurred in 1847. Р. Kulish was working in Petersburgh 
at the Academy of Arts and Sciences, and he was to have 
left to further study slavic Janguages. Kulish, who had just 
been married, was arrested en route to Europe and was 
thrown into prison. Soon thereafter, he was sentenced to 
three years exile in the Russian city of Tula, where he 
spent three years. His young wife, Alexandra, (later to 
become well known as а writer under the pseudonym, Ran
na Barvinok) accompanied him. During this period, Pan
telejmon Kulish did not give up writing. Не continued to 
try to improve himself, learned five foreign languages, and 
planned to work at translating the classics into Ukrainian. 

In 1850, upon returning to Petersburgh, Kulish found 
that he had loвt !Us place at the Academy, and it became 
his lot to struggle against poverty. Under а pseudonym, 
he began to write articles for Russian newspapers, but 
for three years, he remained destitute. After this, he re
turned to Ukraine, to the farm-stead at Motronivka in 
Chernihiv. But he did not stay long. In 1855, he went once 
again to Petersburgh, and so began the most prolific literary 
period in Kulish's life. This occurred just after the death 
of Tsar Nicholas 11, when Russia experienced а relaxation 
in government rule. 

At the same time, Taras Shevchenko and Mykola Кos
tomarov returned from exile. А group of Ukrainians living 
in Petersburgh made plans to publish а Ukrainian-language 
journal and books for their nation. Kulish was most en
thused Ьу these plans. Не established а printing shop where 
the following were published: Kulish's ethnographic col-
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lection Za.pysky о youzhмj Rusti (Notes оп. South Rш), 
his historical novel Chorna rada (The B!ack Council), his 
Hramatyka dlia narodu (Graтmar for the Nation), the short 
stories of Мa:rko Vowchok, etc. In 1860, he organized and 
edited the almanac Khata (The Наше), in which he puЬ
Hshed the works of Shevchenko, the short stories of Мarko 
Vowchok, Hanna Barvinok and some of his own pieces. 
In 1861, Kulish became the main collaborator of the journal, 
Orn.ova, in which he also published bis own material. 

Тhе llvely spirit of the restless Kulish drew hirn from 
one place to another and from one job to another. In 1864, 
Kulish travelled beyond the Russian border to Italy, Ger
many, Vienna, Prague and to Halychyna, where he met 
with leaders in the community. Тhе idea of justice for 
Ukraine was Kulish's guiding light throughout his life and 
work. 

Kulish's single quiet harbour was the farm-stead at 
Motronivka, that modest estate belonging to his wife, Alex
andra, nee Bilozerska. Не often returned to this place when 
foul weather and difficult experiences threatened, and, 
there, was able to concentrate on creative writing. 

Р. Kullsh's literary works are nume:rous and wide
ranging. Some of his works appeared under the pseudo
nyms: Panko Kaziuka., Danylo Yous, Кhutorianyn, Irod
chuk, Pavlo Rataj, Vyshniak, etc. Ніs poetry was lyrical, 
or historical as in "Marusla Bohuslavka" or "Mohamed 
and Кhaduza", his cossack ballads. Не also wrote short sto
ries and novels with historical themes. The best of these 
are ChO'/'na таdо. and Orysia. Ніs dramatic works entitled 
Knio.z Ba.yda Vyshnevetsky. (Prince Ba.ydo. Vyshnevetsky) 
and Реtто Salшydm:hny. Не translated Т h е В і Ь 1 е and 
Homer's The Itiad and The Odyssey. In addition, he wrote 
many editorials on contemporary topics. Не was the first 
to publish Shevchenko's КоЬzат. 
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Ivan Franko 

On the literary horizon of the Weatem Ukraine in the 
1870's, а glitter1ng star rose in the form of the extraor
dinary talent of Іvвп Franko (1858-1916). Не was а poet, 
noveltst, pubUcist, scholar-researcber, comm.unity leader 
and fighter for а Ьetter fate for Ьіs people. 

Franko was Ьorn in the village of Nahujevychi (now 
caUed "the village of Ivan Fraпko), Drohobytskyj District, 
Бalychyna Provinoe, tbe son of а blackзmith, Yвkiv Fran~ 
ko. The first notable influence on the boy's Ше wu the 
amhiвnce of the blacksmith's shop. Не sat here for hours, 
ohserving his father's work. Тhе homeowners of the village 
often gathered in the smithy, and little lvan would eaves
drop on many an interesUng conversation. Не refers to 
these early childhood experiences in works such as U Кшnі 
(ln the Sm.ithy), Malyj Myron (Little Mynm), and others. 

Мr. Franko sent bis inquisittve six-year-old son to 
sclюol, first 1n the neighbouring village of Yasenyts1a Silna, 
and thence, to а normal school at the monastery of the 
ВаsШаn monks at DrohoЬyclt. In the latter school, Ivan 
Franko felt for the fint tlme what it meant to Ье the child 
of а "mere villager". Тhе humiliatian he endured at the 
hands of insensitive teaclters spurred him to rebellion 
against eonstraint of any kind, and this bec:ame an innate 
feature of his cha.racter. His father's untimely death dealt 
Frвnko а hard Ьlow. It seemed to ring а death knell lor 
the further education he so coveted. Нowever, thanks to 
his вteplather, Нawreliuk (his mother remarried), Franko 
wu able to finish high school with dtstinction. 

In 1875, Franko enrolled at the University of Lviv, 
Faculty of Philo&ophy, where he immersed himself in lit
erary purвuits and eommunity affairs. Actually, he had 
begun to write in high scltool. His first p!eces were роеmв 
and then, short essays. Нв had been struck Ьу Shevchenko's 
Кobza:r, а сору of which he'd received u а gift from his 
teacher, Verkhratsky. Soon, he had also farnШarized him
self with the short stories of Мarko Vowchok and with 
the nove1s of Pвnas Myrny. Не took time to read some of 
the great Polish authors, Slovatski and Мltskevkh, and 
aJso some of the claas1c:al German writers. 
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Franko brought with him to the University of Lviv 
а number of notebooks filled with his early writing. Тhеу 
included poems, shoгt stories, ple.ys, works with Bibllcal 
themeв, translations of Homer, etc. At the time, wtiversity 
students had passionate discussions on national, social, snd 
linguistic topics. Franko joined а student club known аз 
the "Acadernic Circle" and began contributirlg to а literary 
journal called Druh (Friєnd) under the pseudonym, Dzhe
dzhelyk. In 1875, Franko becarne co-editor of this journal, 
and two years later, in July of 1877, he and all the mem
bers ot its staU were arrested. Нів imprisonment was to 
affect him for the rest of his life. For eight weeks, he 
remained in а detention cell am.ong thieves. But he suf~ 
fered even rnore upon leaving prison, when he found that 
seern1ngly rnany of his former friends refused to aвsociate 
themselves with him for fear that they rnight jeopardize 
their own careers. 

Не again submerged himself in work. Не grew spir
itually in the eyes of his peers, continued his studies at 
the university, wrote, published his works. Mter the demise 
of the journal Dтuh, Franko and Mykhailo Pavlyk founded 
the newspaper, Hтom«dsky Druh (Т~ Fтi.єnd of the Com,.. 
тunity). Govemment oppression fell upon this paper as 
well, due to its "socialist ideas". Following the demise of 
this newspaper, Franko began to publish Dribna BiЬiioteka 
(Тhе Little LіЬтату) and he began to contribute to Polish 
journals. In 1880, he was again punished with а three
month jail sentence. Even here, he used his powers of ob
servation to discover humans tangled in the nets of li:fe 
and wrote а short story based on the e:x:perience called "Na 
dni" ("At tbe Bottom"). 

ln community work, as in his literary works, Franko 
(as bad Shevchenko before him) spoke out against the 
ruling class in Ukraine, foreign oppressors and exploiters, 
and he condemned their exploitation and evil deeds. At the 
same time, he exhorted his people to educate tьemselves 
and to u~ite and organize them.selves in response. Ivan 
Franko proceeded along а thorny path through li:fe with 
а heavy heart and spi:rit, а faithful son of Ukraine. Не il~ 
lustrated the plight of his people in poems such аз Najmyt 
(Тhе Hireling) and Катеnуаті (Тhе Stonecutteтs). Ніs own 

139 



Ше, work and ideology are singularly represeпted in Mojвej 
(Mater), his masterpiece. 

On the day of his funeral in 1916, the Ukrainian people 
placed wreatha of thoms on his grave. 

Ivan Franko's legacy wав а treasury of literary work. 
А complete set of his works was puЬlished in Ukraine in 
Nneteen volumes in 1964. There also exist numerouв other 
editions of his various works. Ніs prose includes the novels: 
Boryrlav вmijetsic (Boryrlav гmі!гв), Воа Conmietor, Pe
rekhremi stezhky (Cтorsed PtІ.thr), Ztzlchtl.r Berlcut, VelykJІj 
1hum (Тhе Gтetl.t Noise), Овnо1ХІ sшpi1rtv4 (Тhє ВІІВіз of 
Society), and а series of short stories. Ніs poetry includes: 
"Zivjale Lyltia" (Withered Leaves), а lyrie poem, and 
Na,jmyt, ''Вerkut", Кamenyari, "lvan Vyshenskyj", and 
Mojsej. For chlldren, he wrote Коtу rhche :wiri h.ovoтyl11 
(When Animcdв Could Talk), Lys MykyttJ. (Mykyto. the FrYZ), 
ete. Не also wrote dramatie works - Son Knilиttl. Sviato
sla114 (The Dream of Prince Sviatoslav), U с h у t е 1 (Тhє 
Тєш:hет), Катіоnа DШiha (Strm.e Soul), and UІс,.ІLdЄ1ІЄ 
shchaatitl. (Stolen HІLppi?UW). Тhese plays were presented 
а nwnЬer of times. Franko аlво wrote а great many articles 
as а puЬlicist, as а seholar, and as а literary critie. 

lvan Nechui-Levytsky 

Ivan Neehui-Levytsky entera tnto the history of 
Ukrainian literature as а renowned wrlter--noveliat, master 
of the arti!ltie word, and expert on the life of the peuants 
and on native eustoms, 

Не was born !nto the family of а pclest (many of h1s 
forefathers had heen pri.ests) 1n the village of Steblo (поw 
іп the Shevehenko Distriet, Province of Cherkass). Нів 
father, Father Semen Levytsky, was аа honourable, well
reapeeted and ealighteпed pastor. А вpirit of democracy 
and respect for freedom. of thought thrived in the famUy 
wherein the writer was raised. Levytsky was singularly 
iпflueneed Ьу his mother, а gay loquacious woman, full of 
Ше and soпg, She lmew а great man:r folk songs, whl.eh 
she saпg u she dtd her household ehores, and зhе oЬserved 
the old fo1k. eustoms and rellgious traditions. So it was, 
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that hts father's tales of the days of · yore, his mother's 
songs, and conversations in his youth regarding Shevehen
ko's КоЬZІU" moulded the character of the young man and 
determ.ined the path he was to follow as а writer, 

Ivan Levytsky attended an eccles!astical school fir&t 
in Bohuslav, and later, in Кіеv, where he was enrolled at 
а theological seminary. After 1861, he attended the Kievan 
Aeademy. 

Upon graduating from the Кievan Academy in 1865, 
Levytsky Ьесаmе а teacher at the theological semlnary in 
Poltava. Не spent only а year bere, as а different sort of 
spiritual llfe began to appeal to him - that of а wrlter. 
Ву 1867, Levytsky bad become an :lnstructor at the bigh 
school in Кalish, then at the ІЩ!;h school in Sedltsi, and 
soon thereвfter, at the high school 111 Кyshyniv. In these 
schools, he sowed the seeds of national enllghtenment and 
of а life of work devoted to his people. 

Тhе era in which he lived and worked knew many out
standing changes. lt was the period just after the aЬolition 
of serfdom (1881). New forms of ~ocialll:fe were evolvtng. 
Тhе Ukrainian people, JII08t notably, the peasants, endured 
many hardships in the course of this societal upheaval. Тhе 
peasants were wfthout leadership, disшganized, spent from 
the1r work under unrelenting mвsters, befuddled Ьу tho!e 
who had enslaved them. All of these injustices trJ.uered 
riots whlch only served to create worse clrcurnstances for 
the people. 

Worried and touched Ьу the plight of his people, Ne
chui-Levytsky wrote such wшka as "Mykola Dzheria", 
"Нoryslavska Nich" (''Night in Нoryslav"), "Burlachka" 
(''ТЬе ll'emale Vagabond"), etc. Шs stories about vUlage 
life and customs, his colourful descr1pt1ons of nature and 
real people, h1s endearing senн of humour, and the beauty 
of the vernacuiar in which he wrote, comЬined to make 
hls works very popular. Ніs writing was well loved not 
опlу for his portrayal of the life of Ukrainian villagers, 
but also for hls portrayal of the llfe of Ukrainian tntellec
tuals. ТЬе content of bis works reflects the broad spectrum 
of llfe as it was during his tlme, а never-to-be-seen-again 
sllce of Ukrainian history. 

Ivan Nechui-Levytsky left а huge lepcy of literary 
works. ТЬе best of his nationalist-sociological novela are : 
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Kh.mмtl (Ciouds), Ртусhере (Тhе ВuUy), Staтo.soitsfn Ьa-
tiшhky і tмtushky (Old World priest.s and theiт wives), 
Кajdallhew Sітіа (The Kajdвshevs), Mykole Dzherts, Ne 
toj stav (lt's not Тhat Ом, 'l'hllt Rose), Dut moslcooJcy (Тшо 
Muscovttes), Poтizh voтohmny (Among the Enemy). Ніs 
Ьest historical novels are: Hetman Ivan Vyhovsky а n d 
Kniaz Yetemia. VyshflЄ'IIetlky. Не also wrote the plays: 
Merusia. Bohu.sШoke, V dym.u t11 polu'll'l# (In the Smoke t&Rd 
Flatn~~s), and Nct kozhum.iD.kakh (In thг Tenneriвs). 

From 1885, lvan Nechui-Levytsky lived in Кіеv where 
he devoted himself to Utarary work. Не lived to see the 
reЬirth of UkraJne as an independent nation. Нв gave much 
of himself to the Ukrainian community. Не lived alone and 
died а pauper 1n hoapital 1n 1918. Не was buried at the 
expense of the govemment of the Ukrainian National Re
public. 

LeODid ІШЬіv 

Тhе Ukrainian poet, lyric1st and fabul:Ьt, Leonid ІШ
Ьіv (1827-1893) was born in the village of Vesely Podllia 
in the dfstrid of Poltava, the son of Ivan JШbiv, steward 
of а landowner's estate. Не spent his childhood years and 
early youth in the village of Нorhy in the distrlct of Кre
menchuzhchyna. Не went to the h1gh school in Poltava, and 
ln 1855, flnished his schooling at the lycee in Nimensky. 
First, he taught in Podillia, then, from. 1853, he taught at 
the high school ln Chernihiv. 

Leonid. ШіЬіv was one of the Ukra1nian cultural acti
vists who created the hearth of native culturallife. Не and 
Ьіs fellows were .fnsp1red Ьу their love of Ukra!ne and Ьу 
the1r moral conviction that this love should Ье realized Ьу 
hard work. lt was necessary to keep the1r wits aЬout them, 
for their work ml.jht at any tьne Ье dlscovered Ьу the 
landed class. With the belp of Nomya and Pantelejmon 
Kulilh, Leonid НUЬіv, iD 1861, founded the journal, Chet
nihiv:rky Lyrtok (Тhе Chemihiu New:rlєtter), 1n wh!ch he 
puЬlished artistlc workв and material drawn from. Ukrain
ian history, along with discu.вsions of coІDІDunity proЬlems. 
Within two year's time, this joumal was condemned Ьу the 
government, and ШіЬіv loвt his job at the high school due 

142 



to his Ukrainian nationalist activities. Не could not find 
other work and suffered hard times and destitution. Finally, 
in 1667, he was appointed director of the Chernihiv Regional 
Press where he worked until his death. 

This writer was particularly interested in the peda
gogical p:ractices in the schools. Не promoted the use of the 
Ukrainian language as the language of inst:ruction, prote.sted 
the use of corpo:ral punishment, etc. All of the versified 
fables, riddles, and proverbs he wrote are saturated with 
his love for children. 

Leonid Нlibiv's first contribution to Ukrainian lit&
ature was а few fables which were published in 1653 in the 
Chernihivski Hubeтnski Vidoтosti (Cheтnihiv Pтovincial 
News). Later, his pieces appeared in such journals as Os
nova, Chernihivsky Lystok, and in the journals of Halychy
na- Zoria (Staт) and Dzvinok (LittJ.e Beil). Не somefunes 
used the pseudonyms Ivan Kener, Р. Sonin, Kenyr, and 
others. 

Leonid Нlibiv wrote over one hundred fables in verse, 
many lyric poems, the poem "Perekotypole" (''Тumble
weed"), stories, riddles, acrostics. His lyric poems are mel
ancholy. His "Zhurba" ("Grief") and ''Vechir" (''Evei:Іing") 
became well-loved folk songs. Ніs play, То the СоnсШаtот, 
was later rewritten Ьу М. Р. Starytsky and entitled Jak 
kovbassa ta charka, to mynetsia j svarka (Much can Ье 
jorgiven оvет а glass of whisky and а .chunk oj saшage) ... 

The fables of Hllblv are very popular. Even today, 
they are enacted in children's theatres or are recited on 
stages. Children recite them enthusiastically because of 
their sincerity, humour, and innate enthusiasm for child-

Stepan Rudansky 

The renowned Ukrainian poet, S t ер а n Rudansky 
(1634-1873) was born in the village of Кhomutyntsi (now 
found in the Zhytomyrsk region, in the district of Vinnyts). 
Ніs forefathers had been priests. At first, he studied at the 
parish school of Sharhorod, and then, at the theological 
seminary in Kamianets Poditsky. 
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Тhе future роеt'з father wanted. his son to carry on 
the family tradition Ьу bec:oming а priest, but Rudansky 
was drawn to а different oe<:upation. Не wes inspired to 
become the bard of his unfortunate, enslaved nation. Ru
dansky's father was opposed to any sort of netionalist ac
tivism, and that his son should Ье interested in village 
life, recording folk songs and customs and speaking the 
dialect of the peasants, pleased. him not et all. А:> а result, 
relations betwei!n father and son became strained to the 
point of hostility. 

In 1856, S. Rudansky left Ukraine, movlng to Peters
burgh, wbere he enrolled in the Faculty of Medicine. Being 
without financial support, he suffered extreme poverty, 
but struggled nevertheless to educate himself. Не was 
deeply grieved Ьу the rift between himself and his father, 
but he felt his cause а righteous one, and, in а letter to 
his brother, he wrote: 

"Тhе use of my native language із denied me. Му 
father forbids it.s use. But І had а grandfather and а great
grandfather who did not forbid me it.s use. Му father will 
not listen to my language, and so, perhaps І will Ье heard 
Ьу millions of my sympathizers after my death." 

In 1861, Stepan Rudansky graduated from the Peters
burgh Faculty of Medicine, but, exhausted due to under
nourishment and overwork, he contracted. tuberculosis. In 
order to cure himself, he left for Yalta in the Crimea where 
he set up а medical practice. Не did his best to help the 
poor. In his leisure time, Rudansky busied himself with 
literary work, primarily with translations from foreign lan
guages. 

In 1872, а cholera epidemic occurred in Crimee. Rud
ansky struggled courageously against it. The weight of 
his busy medical practice, his tragic marriage, physical 
exhaustion, and loneliness combined to precipitate his un
timely death at age thirty-nine in Yalta, where he was 
subsequently buried.. 

S. Rudansky first works appeared in print in 1859 
in а journal called Ornova (Basi.$) which was published Ьу 
the Ukrainian community in Petersburgh. These were bal
lads (lyric, еріс versified works) which he had written as 
а student in Ukraine between 1851 and 1854, such as "Roц
bijnyk" ("The Тhief"), "Vechornytlii" ("Evening Party", 
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Soiree), "Upyr" ("Тhе Vampire"), "Liuba" ("Beloved"). 
These works introduced him. to Ukrainian readers and 
established his reputation. But his greatest glory was won 
him. Ьу his hum.orous poem.s, versified proverbs and mil1i
ature satirical anecdotes wl1erein Rudansky mocked the 
greedy m.erchants and bribe-takers, апd the arrogant land
lords and m.inor landowners, emphasizing the superior mor
ality of the peasant farm.er. 

Of course, he also opposed serfdom as demonstrated 
Ьу Nad kolyskoju (Ву the r:тadle, 1857), Ne kydaj теnе 
(Don't leave те, 1860) and others. Nauka (Education, 
1860), was а work in which the author contrasted two 
types of social morality. 

The poet chose the mighty oak as symbol of the proto
typal social Ьеіпg in his work Nekhaj hnetsia loza (Let thв 
willow bomd). Unfortunately, he never lived to see а col
lection of his works published, nor did he live to read re
views of these works, wherein he received high praise 
from the critics. 

Yuriy Fedkovych 

The best renowned poet and prose-writer of Western 
Ukraine in the 1860's was Osyp Yuriy Fedkovych (1834-
1888). Не was born in the village of Storontsi-Putyliv, Bu
kovyna. Yuriy's father, Adelbert Hordynsky- Fedkovych, 
was steward of the Romashkan estate in Putyliv. 

Even as а chHd, Yuriy listened to tales told and folk 
songs sung Ьу his older sister, Mariyka. Her stories atюut 
the past and the various superstitutions she spoke of tickled 
the young teenager's imagination and awakened his in
terest in the unknown. Не was further influenced Ьу the 
unusual beauty of the Hutzul region he inhabited, with its 
flower-filled mountain valleys and its luxuriant evergreen
covered hillsides. Yuriy Fedkovych studied at the elemen
tary vocational school in Chernivtsi. Secretly, he wrote 
poems and aspired to Ье а poet. Upon graduating from 
school, this fifteen-year-old travelled to Moldavia, where 
he met Rudolph Rotkeller, the painter, to whom he dis
closed his secret longing and to whom he submitted his 
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poetry for an opinion. (These poems were written in Ger
man, the language of instruction of the day in Bukovynian 
schocls.) Rotkeller recognized Fedkovych's talent and in
troduced hirn to the best writing in German literature. 

At age nir.~eteen, upon his father's request, Yuriy en
listed. in the Austrian army, where he served for ten years 
even though Ье did not care for soldiering. Не eventually 
beca.me an officer в.nd participated in Austrian's war with 
Italy. While in the army, he continued to Ье interested in 
literature and even wrote. Не never ceased to Ье home
sick for his beauti:ful native bills, for his friends and family. 
In 1863, he returned to his native village, where he de
voted himself to literary pursuitз and community work. 

Ніs first work, NichИh (А Night's Lodging) in Ukrain
ian was written in 1859 while he was still in the army. 
Antin Kobyliansky and Kost Horbal encouraged him to 
write in Ukrainian. Chernivtsi was the major centre of 
culture in the Bukovynian region and Fedkovych visited 
there often when on leave. During his military service, 
Fedkovych familiarized himself with the writings of Taras 
Shevchenko, Marko Vowchok, and Kvitka-Osnovianenko. 
During this period too, he wrote his first novel Littba-zhuba 
(Love-Ruin), which appeared in а journal called Vechornytsi 
(Evening Ратtу). 

Initiilly, upon returning from the arm.y, Fedkovych 
lived in Putyliv and helped his mother on the farm. Не 
dressed like the Hutwl peasants. After his mother's death, 
he moved to Chernovetz where he immersed him.self in 
literary work. Fedkovych made а contribution to literature 
on an educational level. Не prepared а primer in the 
Ukxainian vernacular with accurate phonetic orthography. 
However, it was accepted neither Ьу the Lviv public school 
system, nor Ьу the Consistory of the Orthodox Church in 
Chernovetz. Не was, at one point, а school inspector for 
the Vyzhnytsky District and at the same time worked for 
the "Prosvita" Society of Lviv. 

In 1886, the Ukrainiв.n community organized а twenty
fifth anniversary celebration of Fedkovych's literary career. 
This recognition of and appreciation for his work gave ltirn 
added confidence in hlmself as а writer and motivated him 
to write more апd cven more diligently. Fedkovych died 
two years later at the age of fifty-four. 
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Yuriy Fedkovycb Ieft а coпsiderable lite:rary legacy: 
Zhotmiмski dumy (Soldiгr'в &Uadв), Deserter, DouЬшh, 
Sertвe ne na.vchyty (Тhе Heart Can't Ве Taught), Opry.thok 
(lnsurgent), Dniвtrot~i kruchi (Dnie.tter R4pidв), PraJnylc 
u Tllkovi (CeieЬration in Takfv), Korol Hutzul (King of 
the Hutzulв). Ніз Ье.вt stories were: UuЬa-ZhuЬa, Opry
вhok, Тrу, yak rid.ni Ьra.ty (ТМее, liks Ьrothera), Bezta.. 
lsnne Jcokha.nni4 (Ш-fcUd Romance), Sa.fct Zinych. Asid.e 
frmn poetry, Fedkovycb also wrote plays. Among these, 
Кеттаnусh (He!m.tma.n) and DouЬuвh are singula.r. Тhе 
latter was staged in theatres in Halychyna and Bukovyna 
in 1877 and in 1888. 

PaпasMymy 

Panu Мyrny was Opanas Rudenko's ( 1849-1921) 
literary pseudonym. Не was born 1n thв ctty af Мyrhorod, 
Poltava to the Yakiv Rudenko family. His father was в 
model!lt civil servant, descended from gloriow cosrack stock. 
ТЬе fвmlly sWl treasured certain bistorical artifacts апd 
preserved the traditions of its cassack ancestors. 

Initially, Opanas Rudenko stwiied in Myrhorod. Then, 
Ье went on to the district school in Hadlacl!.y (1862). Не 
d1d not have the means to con\inue his educatlon, во at 
age fourteen, he sought and gained employment u а gov
ernment clerk. Не worked in НаdіасЬу for а year, in Pry
luki for two years, and then, from 1867 to 1871, in Myr· 
horod. In 1871, he moved to Poltavв where Ье served as 
а state government аНісіаl. At first, he worked in the ac
counting department. Не assumed various posШons iD the 
state palace a.fter that, and finally, in 1914, he Ьесаm.е 
а state counclllor. 

While worldng in the civil service, Panas :Мyrny con
tinued to educate himse1f. Не was greatly impressed Ьу 
the poetry of Shevchenko and Ьу the stories of Marko 
Vowchok. Не also involved himвelf 1n community and IШl
tural affairs. Шs outlook on Ше was further Ьroadened 
Ьу his intimate fr!endship wlth the writer Ivan Nechuj
Levytsky. No one suspected that this civil servant would 
Ьесоmе Р. Мyrny, the writer wbo condemned the dis-
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franchisement and social order of the oppressive Russ1an 
tsarist regime. 

Panas Myrny's first story Lykhy poputav (The Evil 
One Fтuutrated the Plans) was published in 1872. This 
writer lived during the period which followed the abolition 
of serfdom, а period of great social turmoil, of oppression, 
of exploitation, and of injustice, particular1y prevalent in 
the villages. The writer opposed the violence and coercion 
of his day through the revolt and protests of his characters. 

Ніs best-known novel about the life of ordinary people 
was Khiba revut' voly, yak ya.sla povni ( As If the O;cen 
Complained When the Mang€1' wa.s F'Іід) or Propascha syla 
(Wa.sted Effort). Its co-author was his brother, Ivan Bilyk 
(Rudenko). Within Myrny's body of work are artistic 
gems of lesser forms: short stories, essays, novellas, such 
as Lykhyj poputav, Lykho do.vniye u sjohochasne (Evil is 
Both O!d and New), Lykhi !iudy (Evil People), Yak ve
&etsia, tak zhyvetsia (One lives a.s on.e's luck peтmits), Mo
rozenko, Lovy (The Hunt). Early in his career he wrote 
some poetry, and he wrote some plays among which the 
most popular was Lymerivna (The Saddler's Daughter). 

The collective works of Panas Myrny were published 
in Кіеv in 1971 in seven volumes. 

Вorys Нrinchenko 

Author, community activist, teacher, linguist - Borys 
Hrinchenko was а harmonious blend of all these ( 1863-
1910). Шs literary pseudonyms were Vasy1 Chaychenko, 
Р. Vartovy, В. Vilkhivsky. 

Borys Hrinchenko was bom on an estate in Kharkiv
schyna, Vilkhovy Уаг, to а noble family. His father was 
а retired officer and Russian was the 1anguage spoken in 
his home. 

Borys Нrinchenko studied at the high school in Khar
kiv, but he never graduated because he was expelled for 
reading Ukrainian books. It is common knowledge that the 
1870'~ were unkind to both the written and printed Ukrain
ian word. Ву means of the "Emskyj ukaz" (Edict of Emsk, 
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1876), AlЄ}C:ander Il forЬade the writing and publishing of 
Ukrainian works. The iroporting of books was outlawed. 
The study of Ukrainian literature in schools was severely 
punished. Such were the tiroes undex Russo-tsarist rule, 
when Borys Hrinchenko, а student іл Кharkiv, discovered 
Kotliarevsky Aeneicl and Naтodni ртуkо:цkу (Folk Рто

vетЬs). These increased his appreciation of the beauty and 
colour of his native language. Не was even rnore greatly 
influenced Ьу Shevchenko's КоЬzат (The ВаІІаdеет) which 
captured his soul and motivated him to work for his native 
people. 

Upon being turned out of his high school (the doors 
of which were to remain forever closed to him), Нrin

chenko felt deeply the wrong thereby done to him and to 
the Ukrainian people. Не strove to complete his education 
on his own. ln 1881, he began teaching in various villages 
in Ukraine. Here, he had the opportunity to familiarize 
himself with village life, with the peasants. Here, he de
cided to fight the social oppression which prevented the 
Ukrainian people from developing their culture. One of 
his most fervent desires was to bring the intelligentsia and 
the peasants closer together, in order to enlighten the 

In 1894, В. Hrinch~nko began working for the Cheт
nihivsky Lystok (The Chernihiv News!etteт); he wrote 
and published popular books for the masses. In 1902, the 
author moved to Кіеv. The publlshing firm "Kyjivska Sta
rovyna" hired him to edit а Ukrainian-language dictionary, 
well known Ьу the title Slovar UkraJinskoji Movy (А 
Ukrainian Dictionary). Не also became editor of the news
paper, Hromadska Dumka (Thc Community..minded) and 
of the journal Nova Hтomada (The New Community). 

Hrinchenko first began to write in 1880. Не wrote 
poetry and short storie.s such as "Diadko Тymokha" ("Uncle 
Тіm"), "Olesia", "Кsenia", "Sestrytsia Наlуа" ("Sister 
Halya"). Ніs novels are better known and have socio-cul
tura1 themes. Тhеу are: Scтed temnoji nochi (In the deep 
of the night), Soniashnyj pпrmin (А Ray of SunUght), Pid 
tykhymy vетЬату (Undeт the Quiet Willows), Na rozputti 
(Indec!.sion). Не also wrote these plays: Yasni zаті (Bтight 
SUJ.rs), Sered Ьиті (In the mid.st of the stoтm), Arsєn Yav-
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orenko. In addition, he wrote а number of publicistic works 
and works on the history of Ukrainian literature. 

Не co-translated certain foreign authors: SchШer, Hei
ne, Goethe, Ibsen with his author-wife, Маrіа Zвhirna, 
who wrote under the pseudonym, Maria Hrinchenko. 

Hanna Barvinok 

Нanna Barvinok was the literary pseudonym of Olek
sandra Kulisheva (nee Bilozerska), 1828-1911. She began 
to wrfte at tbe same time as did Мarko Vowchok, and is 
therefore considered to Ье one of Ukraine's fi:rst female 
authors. 

Hanna Barvinok was Ьоm 1n the village of Motroniv
tsi, Bor~nensky district, Chernihivschyna to а wealthy and 
noble family of landowners, the Bilozerskis. Her father, 
Mykhailo Bilo~ersky was а commissar and marshal of the 
gentry. Her mother descended from the family of а cossack 
commander. Тhе two Bilozerski sons, Vasyl and Mykola, 
and а daughter, Nadia, were active in the famous Ukrain
ian social movement of Shevchenko's time. 

Oleksandra Bilozerska and her sister were raised in 
а private pensionnat run Ьу Mrs. Kozak ( the widow of 
Colonel Kozak) in the village of Кropyvny and later in 
the pensionnat of Pryntsliajn in the clty of Konotop. This 
afforded them the best possible education available to young 
women of the day (19th century) in Naddniprianschyna. 
А new type of Ukrainian thinking wзs encouraged in Ьoth 
pensionnats. 

Тhе Konotop pensionnat was soon closed Ьу the gov
ernment because of its "Мazeppa-like" spirit. Both girls 
received а proper education there accordillg to societal 
standards of the day. Among other things, they studied 
French and German. 

In 1845, Oleksandra Bilozerska met the writer, Pan
telejmon Kulish, who had come to the estate аз а guest 
of her brother, Vasyl, for the summer holidays. Тwо years 
Iater, in 1847, Olexandra married him. Тhе best-man at 
their wedding was Taras Shevchenko. Soon after Р. Kulish 
wзs arrested for belonging to the Brotberhood of Cyril 
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and Methodius and senteneed. to exile in tЬе eity of ТUla 
іп the Moscow regioo. Oleksaodra Kulish went with her 
husьaod and shared in his fate. After three years of exile, 
they retumed. to Ukraine. Тhereafter, they stayed. fre
quently in Petersburgh where ао ellte group of Ukrainian 
aetivists lived.. Hanoa Barviook wu first published іп 1860 
wben two short stor1es appeared in the joumal Кhat11 
(Ноте). Тhese were entitled "Lykho ne bez dobra" ("Evil 
1s not without Good") and "Ruaalka" ("The Nymph"). 
She bad Ьеguп to write mueh before this, however. She de
voted. heraelf prineipally to supporting her hushand's en
deavours whieh were plagued Ьу varl.ous govemmental 
preasures and Ьу Ш luck. Нanna Barvinok always stood Ьу 
him and understood her huзband'a voeation as а Ukrain
iaп writer whose fiery temperament often led to disagree
meпts between himself and his fellow:s. 

In ber spare t1me, after completing her claily house
hold ehores, she wrote short storles depieting the Uve.s of 
ordinary people. Неr best-kпown stories are: "Pianytsia" 
(''Тhе Druпken Woman"}, "Мolodecha Ьorotba" ("Youth
ful Struggle"), ''Voseny lito" ("Autumn in Summer"), 
"Kvlty z slozamy, slozy z kvitkamy" ("Flowers and Tears"), 
"Domontar" ("Stay-at-bome"), ''Vima para" ("Тhе Faith
ful Couple"), ''Ne bulo smalku, ne bude j do ostanku" 
(''What was not ln childhood, wi1l never Ье"), and others. 

On the fourteeпth anDiversary of Нanna Barvinok's 
literary e.areer ( 1900), BOl'ys Нrlnchenko ealled her the 
poet of women's fate. Тhis served to aclmowledge her in
dividual aehievements in life, despite her role as the bumble 
and inseparable shadow of her busЬand, Р. Kullsb, who 
highly esteemed her seifleSiness and вffort. 

Mykhailo В:otsuЬynвky 

Мykhailo Кotsubynsky (1864-1913), along with Le
sia Ukrainka and Ivan Franko, was one of the most dis
tinguished. writers at the turn of the eentury. Не was Ьorn 
into the fam.Uy of а civil servant in the eity of Vinnytsia, 
Podlllia. Не finished primary sehool in the city of Bar and 
then eшolled at the theological sem1nary in Sharhorod, 
from which he graduated. in 1880. 
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MykhaUo Кotsiubynsky first earned а living as а 
private tutor. AJJ а student he had becorne intereвted in 
Uterature, studied phUoaophy, and sbowed an interest in 
current events. ТЬе young writer was beavily influeneed 
Ьу the works of Shevchenko, Marko Vowchok, and Panas 
Mymy. 

In Vinnytsia, KotsiuЬynsky founded. an illegal student 
club, who.se memЬers :familiarized themselves with the 
writing of Sbevchenko and worked :for their own people 
and for their enlightenment. Russian government cenвor
ship quвshed all political movements and prevented their 
work. When the pollce department was re-organized, Кo-
tsiuЬyDsky found himself on а list of suspicious persons. 
In 1890, Ье "escaped." to Lviv. Нalychyna appealed to him, 
as there, freedoms were not so strictly curbed. There, in· 
deed, Ukrainian culture was evolving. Неrе, Кostiuhynsky 
met Franko and was his guest in Кryvorivny И& also 
made the acquaintance of other Ukrainian cultural activ· 
lsts in Нalychyna. Upon retumlng home, he began to send 
bls literary works to Lviv. 

When he returned to Vinnytsia, Кotsiuhynsky pre-
pared an examination for teacherв, and went off to the 
country to teach. The typical Ukrainian village charmed. 
every populist wbo cared to visit it. Being close to the 
people, yearning aЬout villagв life and about the needs 
of the ordinary villagerв :fascinated КotsiuЬynskyj. Неrе, 
KotsiuЬynsky made contact with the peasants. Не organ· 
іжеd а youth group and gave its members Шegal books to 
read; he gathered ethnographic materials, recording songs 
and legends. Even bere, the роІісе began to intlmidate him 
and he also sufiered materially. Не found it nec:essary to 
quit teaching. For sorne tlm.e, Kotsiubynsky lived in Вe
sarabia and then, in tbe southern diвtricts of the Crimea, 
where he worked as а researc:her on а comm1ttee mandated 
to find а cure for grapevines aНlicted Ьу phylloxera. Тhе 
writel" was forced to leave this job too, as he suffered 
greatly from rheumatism. In 1890, he began working in 
Chernlh1v in the bureau of statisticв of the Chernihiv re-
gional executive (municipal, administrative self-governing 
body). 

From 1900, novellas and short stories written Ьу Каt.. 
siubynsky Ьegan to appear in various periodicais of the 
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day. The author left behind а considerable body of literary 
work. First, his shorter novellas and short stories were 
published, such as "Piatyzlotnyk" ( "Seventy-five kopeck 
ріесе"), "Dlia zahalnoho dobra" ("For the general Good"), 
"Tsipoviaz" ("The Flail Maker"), ''U putakh shajtana" 
("In the Fetters of Satan"), "U hrishnyj svit" ("In а Sin
ful World"), "Poyedynok" ("The Duel"), "Debyut" {"Be
ginning"). And later his other works appeared in which 
he presented the social problems of the Ukrainian nation: 
"Fata morgana", "Smikh" ("Laughter"), "Persona grata", 
"Коnі ne vynni" ("lt's Not the Horses' Fault"), "Dorohoju 
tsinoju" ("Ву the Valuable Road"), "lntermez:zo". Шs 
wonderful work Tini zabutykh predkiv (Shadows of Foт
gott~ An.cestoтs), penned in an unutterably beautiful folk 
poetry, deзcribes Hutzullife. It contains unique descriptions 
of the natural beauty of the mountains and of the secret, 
mystic beliefs of the people. 

Uliana Krawchenko 

The famous female writer from Halychyna, Uliana 
Krawchenko, whose literary pseudonym was Julia Schnei
der-Nem.entovstka (1860-1947), was born in the city of 
Mykolayiv, Zhydachivsky district (now the Lviv region) 
to the family of а civil servant of the Austro-Hungarian 
Empire, Julian Schneider. Her mother Julia, nee Lopu
shanska, was the daughter of а priest from Bojkivschyna. 

U. Кrawchenko received her post-secondary education 
at the Lviv Teacher's Seminary at which time she lived 
at her uncle's home. Не was Mykola Ustyjanovych, а lead
ing cultural activist and writer, whose influence upon the 
lovely, young girl was indisputable. 

Uliana Кrawchenko studied at the seminary during 
the period in Halychyna when N. Kobrynska led the move
ment for women's rights to higher education. It was а 
зtrnggle to have women recognized аз independent beings. 
Uliana Кrawchenko eagerly involved herself in this fight 
This involvement is clearly reflected in her subsequent 
poetry, as in, for example, the poem "Na novyj shliakh" 
("On а New Path") and others. 
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"The woшen of our raee d1d not Ьehave like slaves, nor 
were they Ьound Ьу fashion, nor Ьу ceremony," writes 
the poetess, "they did not Ьend when Ш luck Ьefell them. 
- tьеу were strong individuallstS, true to themselves." 

When s.he graduated from the Тeacher's Seminary in 
1881, Uliana Кrawchenko went out to teach among ordinary 
fo1k. She had а gentle spirit, fuU of love for her people, 
and was а staunch idealist in the same sense as was Ivan 
Franko, whose works inspired her. She was given а teach· 
ing position in Biberka. Иеrе, the poetess was confronted 
wtth that attitude which stood as an obstacle upon the 
path to the betterment of her nat1on's fate. Иеr dreams 
of serving her реорІе, of educating them, hecame а rea1ity. 
Веr exp@rience in Biberka coпstituted а flrst giant step 
toward the personal Uberation whi.ch m.eant so much to 
her, ТЬе events which took place there are recounted Ьу 
UUan Кrawchenko in Spohadu ш:hyCeUcy (Mгmot1's of а 
Schoo!teщ:hвt'). In it, she presents the dlffieult situation 
in whic:h the Ukrainian school and its teachers found them
selves under Au:stro-Нungarian rule. Тhе sballow and de-
preuing attitudes of the people of BlЬerka, the disrespect 
mantfested towards her beliefs Ьу fellow teac:her-friends, 
their light-hearted attitwle towards the responstbJ.Uties of 
а teaclter - all these thlngs were paiпful and oppressive. 
Nevertheless, she remained true to herself and ready to 
fight for the good of others, for ralsing an enlightened 
younger generatlon. For many years, she served this other
wise neglectвd purpose. 

U1iana Кrawchenko had incomparable talent. Aside 
from. this, she Ьаd а w!de knowledge of Uterature. Ber 
father had had а huge personal UЬrary. Не, himself, was 
erudite; he was representative of those numerow German 
colonial famШes who settled in Вojkivschyna. Тhе poetess 
recalls her father with affection, and eвpec:ially meations 
ЬJs broad worldview. It was at Ьоmе that truana famШar
ized herself with the Europeвn class:ical writers ~ Неіnе, 
Schiller, Lenau, Shevc:henko, Franko. Тhе Iatter was es
pecially revered Ьу her as an idulist, а flghter for the 
bettennent of the lives of the Ukralnian people. 

Uliana Кrawchenko'в flrзt c:oUection of poetry entitled 
.Prima vетс apPeared 1n 1885, followed Ьу Na novyj ІhUakh, 
1891 (Оп а New Path), ''ProUsky'', 1921 ("Glades"), "V 
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dorohu", 1921 ("On the Road"), "Shelesty nam, ьarvinku", 
1932 ("Rustle for Us, Per1winkle). SроМЩ, ш:hvtetky 
(Memoirs of 11 Schoolte/lCher - prose) was publiвhed in 
1934. After the death of the poetess, Ьеr autobiographlcal 
novel, Kh'I'Jizantem.y (Chr'yltlnthєmums) was publlshed Ьу 
Мykola Denysiuk Publlshers, Chlcago, 1961. The State PuЬ
lisher of Artistic Literature of Кіеv published а volume of 
selected works Ьу Uliana Кtawchenko in 1958. From Ьеr 
later works, who does not rememЬer the mystical, religious 
poems whtch decorated the pages of many а journal and 
wЬісЬ the world, perhaps, will never ltnow again'! 

Olena Pc:hilka 

Oler~a Pchilka (11terary pseudonym. of Olha Kosach, 
1849-1930), author and community activist, was Ьоm in 
the city of Нadiachy, Poltava region, to the Drahomaniv 
family. She was Lesia Ukrainka's mother and Mykhailo 
Drahomanlv's sister. 

Тhе writer's father, Petro Drahomaniv, was а noble
man who had а modest ріесе of property in Hadiachy, that 
1s, on an estate near the city of Нadiachy. The writer'в 
mother, Yelysвveta, was а plous, good, and quiet WCІIDaD, 
whose family owned an estate ln the Poltava region, the 
ТsІаЬkое. А democratic spirit exfsted in the Drabomaniv 
houвehold, some of whose memhers had witnessed the 
period of the Нetmans in Ukralne. Тhere was an anclent 
eastle in Нadlache that was once the home of Нetman 
Kyrylo Rozumovsky. Poltava was the homeland of Ivan 
Кotliarevsky. 

Oler~a Pchllka was raised und.er the watchful еуе of 
her well-educated, intelligent father, whom she remem.Ьers 
fondly in her memoirs. At flrst, she studied at home. She 
reeeived her secondary education in а penslonnat for daulh
ters of the вentry in Кіеv. Неr other "teacher" was her 
Ьrother, Мykhailo Drahomaniv, elght years her senf.or. 
Не had а deffnite influence upon her developing worid
view, Her Ьrother was fu11 of Ukrainian nationallst feeling, 
widespread among the youth of the day and forbidden Ьу 
the government. 
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Olena Pchilka became more independently active in 
Volyn when she became the wife of Petro Кosach. They 
were married in 1666, and that year, her husband was 
appointed conciliator in Novhorod Volynsky. The Kosach 
family first lived in Zviahel, then in Lutsk, and later pur
chased а home in Kolodiazhny. 

Olena Pchilka Ьegan her career Ьу taking an interest 
in ethnology: she recorded the folk songs of Volyn, re
searched folk ornament, prepared and published in 1676 
а collection of folk patterus in two colors. At home, she 
concerued herself particularly with raising and educating 
her children. She wanted to teach them in Ukrainian, and 
as there was no such thing in Ukraine at the time, she 
prepared а primer for them. She was also interested in 
literature, did some translation from other language:;, and 
completed her education. Literature especially interested 
her and she began writing - initially poetry, and later, 
prose. 

In 1872, Olena Pchilka travelled abroad with Lesia 
Ukrainka, to Vienna. En route, they spent time in Нaly
chyna and in Lviv they met Ivan Franko and Natalia KoЬ
rynska. Olena Pchil.ka became involved in the publishing 
of Peтshyj vinok (Fiтst Wтea.th) which appeared in 1687. 
In it, appeared а longer story Ьу Olena Pchilka - "Tova
ryshky" ( "Girl-frieпds"). It was the beginning of the 
woman's movement in Нalychyna. 

In 1890, the Kosach family moved from Volyn to Kiev. 
Here, the writer found more job opportunities. Кievan 

young people met in their home, participated in literary 
eveningв, and new talents developed there, iucluding the 
KQSach's gifted daughter, Lesia. Olena Pchilka's happiness 
was marred Ьу the state of her daughter's health. It worrled 
the mother constantly. She did all she could to ease her 
daughter's pain. In Кіеv, the Kosach's closest friends and 
sympathirers were the Lysenkos and the Starytskis. 

19(15 was а year full of unrest, uprisings, revolts. The 
police punished all political activists, and often entered 
the Kosach home. Тhat year, Olena Pchilka was part of 
а delegation to а Minister Ьу the name of Vitte in Peters
burgh. This delegation sought а lifting of the ban on pub
llshing Ьooks in Ukrainian. The delegation was successful, 
and that very year, О. Pchilka was employed Ьу the mu-
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nicipal newspaper, editing, first, the journal Ridn11; Kra; 
(Nattooe Land) and later, MoiOda Ukrafina (Young Ukrainє), 
unttl the First World War in 1914. 

During the di:fficult period of the revolution, Olena 
Pclillkв lived in her daughtи's home in lladiache. At this 
point in time, her husЬand, Petro Кosach, her Ьrother, 
Mykhailo, her son, Mykhailo, and her daughter Lesia, ЬасІ 
died. 

From 1924 (under the Soviet regime), Olena Pch11ka 
worked 1n Кіеv at the Academy of Arts and Sciences, De
partmeut of Ethnology. She conducted several studies into 
legends, songs, and murol paintihg. 

Among her best short stories are: "Za pravdoju" ("Af· 
ter Тruth"), "Tovaryshky" ("Girlfriends"), and "Svitlo 
pravdy і liubovy" ( "The Light of Тruth and Love"). In. 
1884, she wrote а five-act play, Stritova rich (А Thing of 
t~ Worid), published а collection of verse Dumlcy.Mere
zhanku (Lo.cІМDork Thoughts), traDalated, suЬmitted artic
les with literвry them.es to periodicals, wrote about Ukrain
ian Christmas carols, and so on. Of her technological works, 
the most important іа tbe puЬlication un;mskyj oma
ment (Vk1-atniml. Decoтative Art), 1876, and Ukrajїnski 
VZO'f1/ (Ukrainian Deвign.t), 1912. 

Lesla Ukralnka 

Lesia Ukrainka, ( literary pseudonym., Larysa Кosach, 
1871-1913) along with Shevchenko an.d Franko, is one of 
the foremost wr:l.ters of Ukrain1an literature. Неr works 
reflect а deeply nationalistic spirit, and are the manifest8-
tion of а talent equal to that of thв world famous classical 
writers. 

Lез1а Ukrainka was Ьоm in the city of Zviahel, 
Volyn. Lesia's father, Petro КоІасh, wu а federal civil 
servant iD Volyn. Her mother, Olha Ковасh, was the wel.l
known writer, Olena Pchilka (а pseudonym). Lesia Ukra
inka was raised in а close-knit cultural family in which 
Ukraintan patriotism and interests in literature and in so
eial change flourished. Тhis home atmoзphere was largely 
ereated Ьу Lesia's mother, а sister to Mykhailo Draboma
niv. In spite of the growing trend to glori:fy all that origin-
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ated in Moscow and despite the censorship of the Ukrain
ian language вnd of Ukrainian pU.blicationa, Olha Kosach 
taught her children to respeet and love their native tongue 
and thetr nation. 

Lesia Ukralnka was aJso Шfluenced Ьу her uncJe, who 
was persecuted because of his educttional and soctal ac
tivism Ьу the tsarist government, and was forced into exile 
ln Buigaria. 

Lesia's childhood was spent in the vШage of Кolo
diazhny, Volyn whence the Кosachs IDOVed. Here, she Ье
саmв acqualnted with village life in Volyn. She played 
with the village c:hildren and developed а love for the 
natural beauty of the area. The Кo.sach family often visited 
Мrs. Кosach's chlldhood home, an esta.te in Нadiache, Pol
tavschyna, and, in winter, often stayed in Кіеv, especially 
when the claUdren grew older and had to attend sec:ondary 
schools. In Кіеv, the Kosachs Ьесаmе good friends of the 
Lysenkoa and the Starytskis, also generators of Ukrainian 
culture. 

Lesia Ukrainka was tutored at home Ьу her mother. 
At age twelve, she contracted tuЬerculosts, after which she 
requirecl. Іресіаl nursing care. Тhе highly cultivated. atmos
phere of the Кosach home quickly influenced Lesla's in
tellectuaJ development. Неr mother acquainted her first 
with Ukrainian literature and then with other world lit
eratures. Lesia read systematically nothinІ but first-rate 
Ьооkв ВІІ.d hence, became excвptionally well-ed.ucated. She 
s1multaneowly learned the following foreign laьguages: 
German, French, English, Italian, Gr@ek, Latin, Polish, and 
Bulgarian. Тhis вnahled her to read the Clasвics ( in Greek 
and Latin) and to learn aЬout Greek and Roman art and 
phllosophy. She particularly enjoyed reading The ВіЬІе 
whereln lhe leamed about ancient history with lts faaciп
atlng events. When she was nineteen, she wrote а textbook 
for ber ai8ten entitled: Stsrodavnic іПоІ'і4 вkhidnikh м
УОdіtІ (An Andгnt Histot'11 of the Ea.rteтn Natl.cnu). 

Lesia aJso enjoyed music and leamed to play the piano. 
She had to give up thls pursutt due to illness. Painting, 
too, had to Ье aЬendoned foz the same reason, even though 
вhе had lhown great enthusiasm for it as а small cЬUd. 
It is по wonder, then, that lhe recorded. folk songs, some 
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(although this was much later) with her husband, Кlym
enty Kvitka, and published а collection of folk songs. Lesia 
Ukrainka liked to embroider Ukrainian designs and some
times dressed in traditional Ukrainian costume. 

Due to illness, Lesia Ukrayinka often had to travel to 
warmer countries, particularly in winter. She journeyed 
to Gexmany, Italy, and Egypt. She visited Нalychyna, where 
she met Ivan Franko and Mykhailo Нrushevsky, and Bu
kovyna, where she met Olha Кobylianska, who became 
а good friend. 

Lesia Ukrainka began writing early in Ше. Her first 
poem "Konvalia" ("Lily of the Valley") was published in 
the magazine Zoria (Sta.r) in 1884, and her first collection 
of poems, Na krylakh. pi.sen (On Wings of Song) appeared 
in print in 1893. Besides poetry, Lesia Ukrainka wrote 
short stories, and poems for children. 

The complete works of Lesia Ukrainka (published in 
twelve volumes) are true pearls. Тhеу include her lyric 
poems, short stories, correspondence, and еріс poems, such 
as, "Rusalka" ("The Nymph''), ,.Podorozh do moria" (''Voy
age to the Sea"), "Sarnson", "МіsіасІша Lehenda" ("Moon 
Legend"), "Robert Bruce", "Davnia Kazka" ("Ancient 
Folk Tale"), "Odne slovo" ("One Word"), "Villa posestra" 
("Villa Closest Friend"), and "Isolda Biloruka". Then, 
there are her plays: Blakytna Uoja.nda (The Whitє RrJse), 
U ршсhі (ln thє Wilderness), Oderzhyma (Тhє Rєcipient), 
Vavylonskyj polon (Babylonian Captivity), Cassandra., Ruf
in і Pri.scilla (Rufin and Prisci!la), U katakombakh (In thє 
Cat4combs), Na poli krovy (On а Bloody Field), Johanna, 
zhinka. Khusova (Johanna, wifє of Khшiv), Advokat Mar
tijan (Martijan, thє Lawyєr), BQYarynia (Тhє Boyar Wom
an), Lisova Pisnia (Forєst Song), Кaminnyj hospodar (The 
Stone Host), Orhia (The Отgу). All of these works have 
artistic merit and stimulating ideas. 

Lesia Ukrainka also translated from other languages, 
and contributed articles to various periodicals on literary 
and socio-cultura1 themes. 
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Ludmyla Starylska.Chemlakhivska 

ТЬе renowned writer and community adivist, Lud
myla Btцytska-Cherniakhivska (1868-1941) is one of the 
most tragic figures in the histor1c struggle of Ukrainians to 
liЬerate Ukraine. Ludmyla Starytska was Ьоm into а fam
lly of hl&hly cultivated Ukrainian activists. Her father was 
the great Ukrainian writer, Мykhailo Starytsky, and her 
mother, Sofia, was а siater to the composer, Мykola Ly...... 

Тhе Starytskis, Lysenkos, and Коввсhs were the three 
Kievan famШes who constituted а fertile вoll for the pro
pagation of Ukrainian culture and nationalism in the latter 
ha1f of th.e nineteenth century. Their activtties were illegal 
under h Rusзo-tsarist regime о! the day 1n Ukraine. Lud
myla Starytska was raised in such an atmosphere. Sbe 
went to the same high school as her older sister, Maria, 
and her cousin, Valeria O'Conor-VlliJ:Іska. Upon graduatlon, 
Ludmyla married а doctor, Oleksander Cherniakhivsky, 
and together, they joined the ll.terary and social movemerat 
to free Ukraine. Ludmyla Ьelonged to the illegal "Tova
rystvo Ukralntsiv-Po&tupovtsiv" (Association of Ukrain
:laпs for Graduвl ChaDge), and was, consequeпtly, pers. 
cuted several times Ьу the government. Among other 
thinp, вhе worked for а time for the newspaper, .Rada 
(Coumit), edlted. Ьу Е. Chykalenko. 

Неr fint poem ("Panakhyda" or "Memorial Service") 
was puЬlished in the woman's ahnanac, Perвhy vinok 
(FirR Wrea.th) in 1886. Later, she contributed to the follow~ 
ing periodicala: Prauda (Ттuth), Zhyttia 1 Slovo (Ltfe and 
Word), Dzoinok (Little Betl), and Literatu7'1'10-na11kovy; 
Vtm.yk (Тhе Literary and Educo.tioмl Heтald). Неr novel, 
Pгred Ьure;u (Before the Storm.), written jointly with her 
father, appeared in 1'1-4-uda. She also wrote а few historical 
novels and short stories, translated. Нeine's poetry, and 
wrote eritical essay:s on literary themes. She also worked 
for the Ukrainian Theatre of Sadovsky, provided liЬret
tos for Lysenko's operas, and wrote plays. 

When, ln 1918, Ukraine strucgled for independence, 
Ludmyla Starytska~Chernlakhivska joined in the fight. 
She was elected to the "Ukratnska Тsentralna Rada" 
(Ukralnian Central Council) where she worked for а num.~ 
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ber of cultural~administrative organs. At the end of World 
Wв:r І, she remained in Кіеv and became а member of the 
illegal "Spilka Vyzvolennia Ukrainy" (Society for the Lib~ 
eration of Ukraine). 

In 1930, L. Starytska-Cherniakhivska, her l1usband, Dr. 
О. Cherniakhivsky and other members of the Society 
(forty-seven in all) Ьесаmе prisoners at the bar when the 
organization was discovered. They were tried Ьу the Bol· 
shevik government for the crime of Ukrainian nationalism, 
just as the former tsarist government had persecuted 
"Ukrainophiles". At the trial in Кharkiv, she and her hus
band were sentenced to ten years ln prison, but the sen
tence was oommuted to ten years of house arrest. 

The Cberniakhivskis were continuously watched Ьу 
the police. Тheir only daughter, the lovely Rona, lived ac
cording to her parents' ideals. In 1938, during the red reign 
of terror under Stalin, Rona was arrested and sent to parts 
unknown. Her mother visited many prisons in search of her 
daughter and was subjected to a1l sorts of humiliation Ьу 
the "new tyrantБ". Finally, she learned tbat her daughter 
had not been аЬlе to tolerate the cruel treatment she re
ceived, went insane, and died. Ludmyla's husband died the 
same year, Ieaving her alone. She still had her sister, Ok~ 
sana Steshenko. 

In 1941, during the retreat of the Bolsheviks from Кіеv, 
Ludmyla Starytska-Cherniakhivska and her sister, Oksana 
Steshenko, were arrested Ьу the G.P.U. (Derzhavne Pol
ityclшe Upravlirmia" - Political Adminlstration of the 
State) and were shot along with other prisoners in Dar
nytsia, near Кіеv. 

The Ukтa.inian Soviet Encyclopedia makes no mention 
of this woma.n, despite her contribution to Ukrainian lit~ 

erature. 
Ludmyla Starytska-Cherniakhivska's works are: Ре

теd bu.тeju. (Бefore the Storm), an historical novel co
authored Ьу М. Starytsky; the plays - Osta.nn.ij snip (The 
Last Shea.f), Hetma.n. Реtто DO'Тoshenko, Bohdaп Khmelnyt
sky, MyН.st Bozha. (God's Метсу), Rozbijnyk Ka.тmeliu.k 

(The Thief, Ка.ттеІіиk), Ka.jin і Avet (Cain and АЬєl), Na.
peтedodni (On the Eve), Zhaha (C1'aving). 
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Natalia Kobrynska 

Natalia Kobrynska, (1855-1920) writer, community ac
tivlst, and leader of the women's movement in Halychyna, 
was born to а priest's family in the village of Beleluji. Her 
father, Rev. Ivan Oz.arkevych, was а member of parliament 
in VіеІШа. At the time, Halychyna was under Austrian rule. 

Natalia acqulred her early education at home from 
а tutor. She supplemented this instruction Ьу reading sorne 
of the best literature. In those days, no sewndary schools 
accepted girls. The high schools and universities were 
closed to them. 

ln childhood, Natalia read and enjoyed some of the 
best authors - Mitskevych, Hohol, and sorne of the Ger
man classical writers. Students met often in the Ozarke
vych home, particularly during vacations when Natalia's 
student-brothers returned home. 

-. At age twenty, Natalia Ozarkevychivna married а theo
logian, an intelligent patriot, Theofil Kobrynsky, who en~ 
couraged her interest іл literature and in social activism. 
Halychyna was the predominant scene for the movement 
toward social change of that time. After six years of happy 
marriage, N. Кobrynska was widowed. Having no means 
of financial support, she had to move back home to Bole
khiv, where she lived virtually until her death. 

Mter her husband's death, she travelled to Vienna 
with her father. There, her father introduced her to pro
minent members of the "Sich'', and sent her to Switzer
land with Sofia Okunevska. Sofia Okunevska was study
ing medicine in Switzerland. N. Kobrynska met Mykhailo 
Drahomanov, who exposed her to many new and interest
ing ideas, and advised her to work toward increasing the 
social status of Ukrainfan women. Не told her about the 
suffragettes' struggles in Europe and America to obtain 
certain rights for women: the rlght to go to university, 
the right to better education, the right to choose а profes-
sion. 

Upon returning home, Kobrynska threw herself into 
the whirl of community service, and, at last, organized the 
first Ukrainian women's association. She often spoke at 
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publi.c meetings, contributed to periodicals, and wrote short 
stories. 

Her first published work, а short story entitled "Pani 
Shumynska" or "Dukh chasu" ("Mrs. Shumynsk11," or "The 
Spirit of Time"), appeared in the first collection of women's 
writings entltled Peтshyj Vinok (Fi-rst W-reath) published 
in 1887. She helped initiate the project to which she at
tracted such progressive female writers as tлiana Кraw~ 
chenko, О. Bazhanska, Olena Pchilka, Lesia Ukrainka, Наn~ 
na Barvinok, Dniprova Chajka, Olha Franko, Ludrnyla 
Starytska-Cherniakhivska, and others. 

Other short stories Ьу Kobrynska are: "Zadia kusnyka 
khliba" ("For аріесе of bread"), "Suddia" ("The Judge"), 
"Yak stara Yanova jikhala zaliznytseju" ("When Yaniv's 
Old Wife Took а Train Ride"), "Vyboretz" ( "The Elector"), 
"Zhydivska dytyna" ("Тhе Jewish Child"), "Persha uchy
telka" ("The First Teacher"), "Sviatyj Myltolaj" ("St. 
Nicholas"), "Yadzia ta Katrusia" ("Yadzia and Katrusia"), 
"Vidma" ("The Witch"), "Rozha" ("Тhе Rose"), "Chor
tytse" ("The Little Devil"), "Bludnyj meteor" ("Тhе Run
away Meteor"), "Omen". Aside fxom these, she was the 
author of numerous publicistic works, essays, and speeches. 

Her greatest contribution to history lies in her com
munity activism, for she is credited with introducing 
positive trends into the lives of Ukrainian women, directing 
them down the road to independence, to higher education, 
to equal human rights. She also served as an example of 
how Ukrainian women could serve their country. 

Kobrynska lived а difficult life. New ideas, irregard
less of their worth, are accepted only slowly. She fouпd 
herself up against the current social order - repudiating 
the belief that "а woman's place is in the home". Foreign 
forces were also at work to prevent the Uk:rainian woman 
from becomlng а teacher and educator of her people. 
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Vasyl Stefanyk 

The renowned Ukrainian writer and community ac
tivUt, Vasyl Stefanyk (1871-1936), was born in the village 
of Rusiv, Sniatynsky region, in the province of Halycllyna. 

The writer's father was а weгlthy homeowner in the 
village. Recognizing his son's interest in and enthusiasm 
for learning, the father (upon his son's finisbing primary 
school in the village) sent him to high school in Kolomyia, 
whereaiter he enrolled at the high school i.n Drohobych. 
Не matriculated from this institution in 1892 and that year, 
enrolled in the Faculty of Medicine, University of Yahaj
lonsk in Кrakow, from which he graduated in 1900. 

The movement for social cbange began to interest 
Stefanyk while he was still а high school student in Dro
hobych. Тhis was the era of Ivan Fran.ko, the era of the 
birth of the "kamenya:ri" or "stonecutters", whose object
ive was to pave the way for right. Ukrainian leaders with
in the Austro-Hungarian Empire strove to achieve certain 
rights for their oountrymen. At the time, the Poles enjoyed 
many privileges in Halychyna, and they suppressed any 
Ukrainian nationalist movements. At the same time, Ste
fanyk wrote articles in vuious newspapers defending 
Ukrainian's rights. 

In 1903, he travelled to Poltava for the unveiling of 
а minument to Kotliarevsky. Naddniprianschyna was then 
polltically ~eparated from iialychyna Ьу the Russo-Hun
garian border. In Poltava, Stefanyk became acquainted with 
Mykhailo Kotsiubynsky; Mykhailo Starytsky; Olena Pchil
ka and other cultural activists of Naddniprianschyna. Ste
fanyk also visited at this time tl1e grave of Taras Shev
chenko, great bard of Ukraine, at Кaniv. 

In 1908, Vasyl Stefanyk was elected mem.ber of the 
Austrian parliament in Vienna and held tl1is post until 
1918. During this period, he lived intermittently in Vienna, 
but he !requently visited his friends and supporters in 
Ukraine. After the :first World Wu, he returned to his 
native village, where he devoted himself to community 
service and to writing. Не wrote only in his native Po
kutian dialect. 

Vasyl Stefanyk wrote extremely popular novelettes 
and short stories about the lives of the villagers. They are 
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outstanding in their original style. The author illшtrates 
soci.al injшtice towards, and oppression and ex:ploitation 
of the peasants, who on their native, fertile soil remain 
ever hungry, poor, and exploited Ьу foreigners, humiliated 
Ьу thel.r ovexlords. Ніs work "Syny" ("Sons"), about three 
som; who go forth to defend "some sort of Ukraine" is а 
literary pearl with an innovative theme. 

А first collection of his novellas, Synia kny2:hechlca 
(The Little mue Book), was published in 1699. Тhis was 
followed Ьу such outstanding, cryptic short stories as "Ka
minnyj khrest" ( "The Stone Cross"), "Doroha" ( "The 
Road"), "Кlenovi lystky" ("МарІе Leaves"), "Moje slovo'' 
("Му Word"), "Zemlia" ("Тhе Eazth"), "Novyna" ("The 
News"), "Katrusia", "Palij" ("Fire-brand"), "Maria", 
"Stratyvsia" ("Suicide"), "Syny" ("Sons"). 

Olha Kobylianska 

On the litera:ry horizon of Western Ukraine at the end 
of the nineteenth century, the young talent of Olha Koby
lianska appeared (1863-1943-). She was born in the town 
of Hura-Humor in Bukovyna. Her father, Julian Kobylian
sky, was а modest civil servant. Olha's mother came from 
а famJly of m.ixed nationality, that is, Ukrainian-German. 
Although the author's father acknowledged being Ukrain
ian, in his ho:me, under Austro-Hungarian rule, German 
was spoken and Ger:man culture was integrated into the 
fa:mily's life. 

Olha Кobylianska spent her childhood in Hura-Humor, 
her school years and her youth in the city of Кi:mpoliunz, 
whence her father had been transferred to serve as sec
retary to the reglonal council of elders. Here, Olha Koby
lianska graduated from nor:mal school having completed 
а four-pazt course. She longed to continue her studies, but 
this was impossible, as she had one sister and five broth· 
ers who were also students. 

Further education was denied her not only because 
of financlal considerations, but because she was а girl. 
Society, then, held that girls need not Ье educated. Тhе 
young girl was sorely grieved Ьу tьis, and reflected at 
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length upon woman's subservience to men. Just then, Na· 
talia Kobrynska was beginning her carnpaign to obtain for 
women the right to enter university. Somewhere out there 
- in England, America, France - women had been fight
ing for decades for equal rights. 

So the young Olha Kobylianska decided to seek higher 
education Ьу her own efforts. Indeed, this w8.3 to Ье no 
mean feat, as ci~umstances in Кimpoliunz mitigated 
against her. The town was Iocated in а remote dell in the 
Ca:rpathian Mountains in Bukovyna. Тhere were no books 
to read, no library. Тhere was not even а social life to 
speak of, only the lush, natural beauty of the mountain 
environment which filled the soul with its unique char
acter. Luckily, Olha's brothers encouraged her love of learn· 
ing, providing her with books. During vacations, especially 
the summer holidays, they would engage her in discussions 
and send home books on those subjects once back at school. 

Her natural ability and curiosity predisposed her to. 
ward writing. She dreamed of becoming а writer in order 
to release onto paper the torrent of ideas and visions that 
were her passion. She took particular care to hide all this 
from her conservative father. Тhе writer often mentions 
this dissimulation in her autobiography. 

OTha Kobylianska began writing novellas quite early. 
At first, she wrote in German, and only after she had made 
the acquaintance of two progressive·minded Ukralnian 
political activists Sofia Okunevska and Natalia Kobryn
ska, was she encouraged to write in Ukrainian. Тhus, she 
was led to study the Ukrainian language. Just then, her 
situation changed for the better- the Kobylianskis moved 
to Chernivtsi, the cultural center of Bukovyna. It was 1891. 

Olha Кobylianska experienced failure, bitterness, and 
even а lack of faith in her own ability in the course of ber 
literary career, for ber very colleagues did not understand 
or appreciate her innovative tendencies in literature. It 
was not until 1894 that her first work, "Liudyna" ( "Per
son"), appeared in the periodical, Zотіа (Star), whose editor 
was Osyp Makovej. Two years later, the journal Bukovyna 
began to publish her longer novel, Tsarimw. (The Prin.cess). 

А comment regarding her work is found in а letter 
written Ьу М. Shapoval: "One day in 1902, І accidently 
came upon а book in Кharkiv whfch filled me with great 
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joy - T81Lritm4. And І first heard that lovely nвme, Olhв 
КоЬуlІвnskв." 

О. КоЬуІівnskв eontributed signifieвntly to Ukrainian 
llterвture. She is one of the most tвlented women-authon 
in Ukrain1вn histozy. Her longest works were Zemlia. (Тhе 
Eмth), TІIIfi'lm4 (The Prince.r•J, V necШiu. n:r.no zШШ ko
P414 (On Sundarl Moming І Gathєred НєrЬІ), Chєrez k!ad
ku. (Across the Gangp!a.nk), NіоЬе, Liu.dyna (PerUІn), Apos
tot ehemi (Aportte of the Masres), Meio:nkholijn1J1 vals 
(Me!ancholy Wattz), NeJcultuma. (Тh.е Uncu1tuиd OneJ, 
Bytva (Тhе Battle). Sbe alao wrote а IEtt'ies of novellas. 
In most of her novels, the main themeв have to do with 
women - their worth аа people, their subserv1enc:e, their 
role in society, tbeir educatlonal aspirations, their aspira
tions to independenee and human dignity. lndeed, these 
ideas are the basls of almost everything sli.e wrote. 

ПІіа Кiriak 

Тhе greatest aehievement in Ukrainian-Canadian Ut
erature is а trilogy aЬout the first Ukrainian settlers in 
Canada eпtitled Syny Zemli. (Son.r of the SoUJ Ьу ІШа 
Кlrlak. 

ІШа Кiriak (1888-1055) was the son of а peasant, Ьorn 
in the village of Zavalli, SnJatynsky distric:t, Нalychyna. 
Не eompleted primary achool in his nвtive village. As there 
was no hope for him of receiving higher edueation in 
Ukraine, the inquisl.tive youth left for Canada With the 
inteпtion of earning :rnoney and returninll' home. Не was 
eighteen wben he arrtved in Canada. 

In Cвnada, Ье at first worked as а labourer on the 
railroad, in the mlnes, 1n the forests, and in а printing shop. 
ln these places, І. Кiriak met all sorts of people with vari
OUI attltudeв and eharacters. Being gifted, within six years 
aЬroad, he managed to develop the philoвophy of а Ukra1n
lan idealist. 

After work, he found the time to educate himseif. 
Не read а lot of first-rate literature and many periodicals. 
In 1912, hІІІ enrolled lD school at Vegreville, Alberta. In 
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time, in 1919, he graduated from te&.chers' college and went 
to teз.ch in Alberta's public schools. 

As а teacher, he became familiar with life and with 
the organiza.tional movement among Ukrainian settlers. 
Shortly, the "Soyuz Ukrajintsiw Samostijnykiv" (Ukrain
ian Self-Reliance League) was formed. Since he usually 
taught school in communities where Ukrainians were in 
the majority, he involved himaelf in service to the local 
coпununity, enlightening its members, giving them advice, 
organizing them, giving help where needed, and thus, 
earned the respect of his people. Atnong other things, he 
initiated long conversations in tbe evening in the bomes 
of his friends, where he beard many stories about the 
pioneer days, about the experiences of Ukrainlan settlers 
in Ca.nada. 

І. Кiriak began his service to the community as early 
аа 1914, when he gave а reading from Prosvita (Enlighten
ml!nt) at an anniversary celebration honouring Shevchenko. 
Не read about the poet in both Ukrainian and Engliяh. Не 
particlpated in amateur theatre productions, contributed 
articles about community events to Тhе Ukrainian Voice, 
and wrote articles on contemporary tbemes. 

In 1936, І. Кiriak gave up teaching, and moved to 
Edmonton. That same year, at а convention of the Ukrain
ian Self-Reliance League he was elected secretary. The 
Ukrainian Self-Reliance League played an important role 
in the lives of Ukrainians in Canada, and also in the series 
of historical events of the Ukrainian nation suпounding 
the two World Wars. Soon after his election, І. Кiriak was 
offered the rectorship of the Instltute of Mykhailo Нru
shevsky (now St. John's Institute) in Edmonton. Не oc
cupied this positton until 1942. Mter this, he became а 
railroв.d official, but still maintained close contact with the 
Ukrainian conununity which he never ceased to serve. 
Не was one of those glorious members of the Ukrainian 
Self-Reliance League who never ceв.sed to work for the 
Uk:rainian t:ommunity, for whom community service was 
an objecttve and an ideal to live Ьу for every thinking 
person. 

For Illia Кiriak, writiDg was а vocation rather than 
а profession Не wrote short stories about the lives of 

168 



Ukrainian pioneers, wrote poetry, and sometimes wrote 
satirical pieces on current problerns. 

Тhе novel Syny zemli. (in three volumes) is а monu
mental work of many yea:rs. Тhе first two volumes ap
peared in 1939; the third- in 1945. This work was warmly 
and widely received in literary ctrcles both in Europe and 
in those places where Ukrainians settled. О. Bochkovsky, 
professor at the Academy of Podjebrad, called it the best 
epoque from the life of Ukrainian emigrants. 

Тhе literary legacy of І. Кiriak has not yet been or
ganized - his unpublished autobiography has not yet Ьееn 
found, his poerns and stories are scattered across the pages 
of many а newspaper. In 1959, а translation into English 
of Syny zemli Ьу О. Luchkovych was published ln one 
volume. 

169 



RECOММENDED LITERATURE 

S. Yefremov - lat01'1a ukтajlщkoh.o wsmєщtva (А~ Htstoтy оІ 
Ukrainl«n Wтittng) 

V. Rad~kevych - latoтla ukтajlmkoji Uter«t\1111 (An Hi.oto711 oj 
UkтalniOn Literatuтe) 

U. S. Е. - Ukrcr.jimko. ra4:/«ntka entayklopediO. (Uicralnian Sо1>ІеІ 
E11C11clopedla) 

О. Lubovyj - Vyznachne zhinotsWa Ukтajinu (Fатош Wamen of 
Ukralne) 

s. Rusova- Na~ht 1.>11machni zhtnky (Our n;.,ttnguЦhed Women.). 

Т. Shevchenko - Tvt>ll! (Ніг Works - publlahed Ьу М. Denysiuk) 

Тhе Works of Ivan Franko. 

S. Rusova - Narhi 1>1/ZТІІІСhn.і zht~ (Our DtstlngtLi$hed Women) 

U. Кrawcbenko - Kh11!zante-тy, autoblographicsl novel. 

U. Кrawcllenko, VtІbтani ttt0111 (Selected Works), Кlev, l9M. 

The Ukтai,.ia.n Volce 

М. Marunchak - An НіаtотзІ of Ulcralnlclli ln Canada. 

М. мandryka - An Histoтy oj Ukratnl4n Literatuтe in Самdа.. 

170 



ЗМІСТ -CCNТENТS 

ВИдАТНІПОСТАПВ ІСТОРІІ VКРАШИ 

С.Ор. 

С~ово від ви.цавництвв - Анна 3воздецька 8 

Ояеr Віщий .. 

Ігор.. JO 

О.11ьrа . 12 

Святос:.uв Хоробрий . 14 

Воо~~одимнр Ве.пикнй .. 15 
ЯроС.ІІав Му.в;рнй . 17 
Во~~:одимир Мономах . 19 
Роман .... 2J 

Дани.1о Романович Гаm~цький .. 22 

Петро Могиаа . 23 

Початок Заnорозької Січі ..... 25 

Дмитро ВишнеВІЩЬКИА - Петро Коиаwевич 
Сагайдачний . 25 

Богдан Хмеnииu.ьхиА . 26 
Петро Дорошевко .... 29 

Іван Мазепа .. ЗО 

ОСТАННІ ГЕТЬМАНИ - СКАСУВАННЯ: 
ГЕТЬМАНЩИНИ 

Пи.аип Орт~к .. 

Іван Скоропцськнй . 
Павко П~боток . 
Дани..:о Апосто.І . 
Кири.11о Ровумовський .. 
Михай.чо Грушевський . 
Симон Петтора .. 

Біб.Іr:іографічв:І джере.u. . 

Четв,ертий Увіверс:а;g . 

33 
33 

33 
34 
34 
35 

37 

40 

" 171 



PROМINENТ FIGURES IN ТНЕ НІSТОRУ 
OF UКRAINE 

Oleh Vishchy { Тhе Seer) 

Ihor 

Olh• 

Volodymyr 'І'Ье Great 

Yaroslav The Wise .. 

Volodymyr Мonamakh . 

Roman 
Danylo Romanovych ..... 

Petro Мohyla. 

ТНЕ BEGINNING OF ТНЕ ZAPOROZНIAN 
COSSACКS 

Dmytro Vyshnevetsky (Бауdа) . 

Petro Кonashevych Sahaydachny . 

Bohdan Кhmelnytsky 

Petro Doroshenko . 
Ivan Мвzерв .. 

ТНЕ LAST НЕТМАNS -ТНЕ АВОLІТІОN OF 
ТНЕ НЕТМАNАТЕ 

.... 
45 

•• 
48 

•• 
51 

5З .. 
"" 57 .. 
60 

61 

81 

83 .. 
Ру'>'Р Orlyk . 67 

І van Skoropadsky 67 

Pavlo PoluЬotok .. 67 

Danylo Apostol . . 68 

Кyrylo Rozwnovsky .... 68 

Mykhaylo Иruзhevsky . 69 

Symon Petliura .. 71 

Fourth Universal of the Ukrainian Central Rвda . 73 

172 



ВИДАТНІ ПОСТАТІ УКРАІНСЬКОІ ЛІТЕРАТУРИ 

Іван Франко 

Раа:е 

77 
79 

80 

,~2 
86 

88 

91 
93 

95 

96 

98 

100 

• Борис Грінченко ..................................................................... 101 

Ганна Барвінок 102 

....................................................... 104 

105 

107 
109 
112 

Наталія Кобринсью:а 113 

Василь Стефаник 115 

Ольга Кобилянська .............................. .................................. 117 

Ілля Киріяк ll9 

SELECТED LUМINARIES OF UКRAINIAN 
LIТERAТURE 

Ivan Kotliarevsky 

Marko Vowcbok 

Taras Shevcbenko 

123 

125 

126 

129 

173 



132 

135 

Ivan Franko 138 

140 

Leonid ШіЬіv 142 

143 

Уші Fedkovych 145 

Panas Myrny 147 

142 

150 

151 

153 

Olena Pchilka 155 

Lesia Ukrainka 157 

160 

Natalia Kobrynska 162 

Wasyl Stefanyk 164 

01ha Кobylianska 165 

ІШа Кiriak 167 

174 



~' ·~ /( 


	Нариси_Страница_001
	Нариси_Страница_002
	Нариси_Страница_003
	Нариси_Страница_004
	Нариси_Страница_005
	Нариси_Страница_006
	Нариси_Страница_007
	Нариси_Страница_008
	Нариси_Страница_009
	Нариси_Страница_010
	Нариси_Страница_011
	Нариси_Страница_012
	Нариси_Страница_013
	Нариси_Страница_014
	Нариси_Страница_015
	Нариси_Страница_016
	Нариси_Страница_017
	Нариси_Страница_018
	Нариси_Страница_019
	Нариси_Страница_020
	Нариси_Страница_021
	Нариси_Страница_022
	Нариси_Страница_023
	Нариси_Страница_024
	Нариси_Страница_025
	Нариси_Страница_026
	Нариси_Страница_027
	Нариси_Страница_028
	Нариси_Страница_029
	Нариси_Страница_030
	Нариси_Страница_031
	Нариси_Страница_032
	Нариси_Страница_033
	Нариси_Страница_034
	Нариси_Страница_035
	Нариси_Страница_036
	Нариси_Страница_037
	Нариси_Страница_038
	Нариси_Страница_039
	Нариси_Страница_040
	Нариси_Страница_041
	Нариси_Страница_042
	Нариси_Страница_043
	Нариси_Страница_044
	Нариси_Страница_045
	Нариси_Страница_046
	Нариси_Страница_047
	Нариси_Страница_048
	Нариси_Страница_049
	Нариси_Страница_050
	Нариси_Страница_051
	Нариси_Страница_052
	Нариси_Страница_053
	Нариси_Страница_054
	Нариси_Страница_055
	Нариси_Страница_056
	Нариси_Страница_057
	Нариси_Страница_058
	Нариси_Страница_059
	Нариси_Страница_060
	Нариси_Страница_061
	Нариси_Страница_062
	Нариси_Страница_063
	Нариси_Страница_064
	Нариси_Страница_065
	Нариси_Страница_066
	Нариси_Страница_067
	Нариси_Страница_068
	Нариси_Страница_069
	Нариси_Страница_070
	Нариси_Страница_071
	Нариси_Страница_072
	Нариси_Страница_073
	Нариси_Страница_074
	Нариси_Страница_075
	Нариси_Страница_076
	Нариси_Страница_077
	Нариси_Страница_078
	Нариси_Страница_079
	Нариси_Страница_080
	Нариси_Страница_081
	Нариси_Страница_082
	Нариси_Страница_083
	Нариси_Страница_084
	Нариси_Страница_085
	Нариси_Страница_086
	Нариси_Страница_087
	Нариси_Страница_088
	Нариси_Страница_089
	Нариси_Страница_090
	Нариси_Страница_091
	Нариси_Страница_092
	Нариси_Страница_093
	Нариси_Страница_094
	Нариси_Страница_095
	Нариси_Страница_096
	Нариси_Страница_097
	Нариси_Страница_098
	Нариси_Страница_099
	Нариси_Страница_100
	Нариси_Страница_101
	Нариси_Страница_102
	Нариси_Страница_103
	Нариси_Страница_104
	Нариси_Страница_105
	Нариси_Страница_106
	Нариси_Страница_107
	Нариси_Страница_108
	Нариси_Страница_109
	Нариси_Страница_110
	Нариси_Страница_111
	Нариси_Страница_112
	Нариси_Страница_113
	Нариси_Страница_114
	Нариси_Страница_115
	Нариси_Страница_116
	Нариси_Страница_117
	Нариси_Страница_118
	Нариси_Страница_119
	Нариси_Страница_120
	Нариси_Страница_121
	Нариси_Страница_122
	Нариси_Страница_123
	Нариси_Страница_124
	Нариси_Страница_125
	Нариси_Страница_126
	Нариси_Страница_127
	Нариси_Страница_128
	Нариси_Страница_129
	Нариси_Страница_130
	Нариси_Страница_131
	Нариси_Страница_132
	Нариси_Страница_133
	Нариси_Страница_134
	Нариси_Страница_135
	Нариси_Страница_136
	Нариси_Страница_137
	Нариси_Страница_138
	Нариси_Страница_139
	Нариси_Страница_140
	Нариси_Страница_141
	Нариси_Страница_142
	Нариси_Страница_143
	Нариси_Страница_144
	Нариси_Страница_145
	Нариси_Страница_146
	Нариси_Страница_147
	Нариси_Страница_148
	Нариси_Страница_149
	Нариси_Страница_150
	Нариси_Страница_151
	Нариси_Страница_152
	Нариси_Страница_153
	Нариси_Страница_154
	Нариси_Страница_155
	Нариси_Страница_156
	Нариси_Страница_157
	Нариси_Страница_158
	Нариси_Страница_159
	Нариси_Страница_160
	Нариси_Страница_161
	Нариси_Страница_162
	Нариси_Страница_163
	Нариси_Страница_164
	Нариси_Страница_165
	Нариси_Страница_166
	Нариси_Страница_167
	Нариси_Страница_168
	Нариси_Страница_169
	Нариси_Страница_170
	Нариси_Страница_171
	Нариси_Страница_172
	Нариси_Страница_173
	Нариси_Страница_174

