


ПЕРЕДМОВА ДО ТРЕТЬОГО ВИДАННЯ

Перше видання " І с т о р і ї  У к р а ї н и - Р у с і "  Микѳли Аркаса ,  
Адмірала  Чорноморсько ї  т а  А зо в с ьк о ї  Фльоти,  я к е  п о я 
вилося  друком в П е р е р б у р з і  в 1009 р о ц і ,  було в дуже 
короткому ч а с і  п овн іс тю  р о з п р о д а н е ,  т а к  іцо т о г о  в и д а 
ння г о д і  було де р о з д о б у т и .

Друге видання появилося  на кладом  Ольги Аркасово ї  в 
К р а к о в і  в 1912 р о ц і .  Це видання також дуже скоро  р о 
з ій ш л о с я ,  вийшло воно в м а л ій  к і л ь к о с т і  і  в У кра їну  
д і с т а л о с я  мало п р и м і р н и к і в , а ще менше з а  о к е а н ,  До 
Америки і до Канади.  В К а н а д у ”Тсторіго У к р а ї н й -  Р у с і ” 
Миколи Аркаса п р и в і з  професор Петро Карманський . в 19-  
13 р о ц і .  Один т г н и м і р н и к  ц ь о г о  видання я  отримав в і д  
п .  М атв ія  Саранчѵка ,  бувшого у ч и те л я  в К а н а д і  т а  д е р 
жавного у р яд о вц я  на п р о т я з і  35 р о к і в .  Переглядаючи 
це видання я зауваж ив ,  що в тр ь о х  к н и г а х ,  виданих в 
К а н а д і  п .  Іваном  Тиктором,  а саме "В ел ик ій  І с т о р і ї  У- 
к р а ї н и ” , виданий у В і н н і п е г у  в 1948 р о ц і ; ” І с т о р і ї  Ук
р а ї н с ь к о г о  В і й с ь к а ” , в и д а н ій  у В і н н і п е ґ у  в 1953 р о ц і ,  
а також в ” І с т о р і ї У к р а ї н с ь к о ї  К у л ь т у р и ” , ви д а н ій  у 
В і н н і п е ґ у - А л ь т о н і ,  Ман. ,  в 1964 р о ц і ,  вик ористано  б а 
г а т о  м а т е р і а л у ,  як ось мапи,  с в і т л и н и ,  малюнки,  описи 
т а  о кре м і  назви  я к р а з  з ” І с т о р і ї  У к р а ї н и - Р у с і ” ад мі  -  
р а л а  Миколи А ркаса ,  з о в с і м  не подавши джерела т а  не 
зазначивши,  з в і д к і л я  це п о х о д и т ь .

Що ж мене спонукало  видати т р е т є  видання т і є ї  к н и 
ги? У ” вступному с л о в і ” видавця п .  І в а н а  Тиктора  до 
його  ” І с т о р і ї  У к р а їн с ь к о ї  К у л ь т у р и ” , на с т о р о н і  8 - м і й  
с к а з а н о ,  що ” н а й б і л ь ш  успішною зброєю у  б о р о т ь б і  з а  
визволення  нашої Батьківщини в і д  окупа нта  є р і д н е ,  
д руковане  с л о в о .  Тим словом  ми пригадуєм о  молодому п о 
колінню п р о  боротьбу і с л а в н і  д і л а  наших п р е д к і в ,  я к і  
не жаліли ан і  с в о й о го  майна ан і  с в о г о  життя в б о р о т ь 
б і  з а  кращу долю с в о є ї  б а тьк ів щ и н и ” . Б е зп ере ч н о  р о 
зумні  і п р а в д и в і  с л о в а ,  щоб ї х  лише придержуванось в 
тих п р а ц я х ,  зокрема  в к н и з і  ” і с т о р і я  У к р а ї н с ь к о ї  Куль 
т у р и ” . Нажаль там ,  пишучи п р о  у к р а ї н с ь к и х  культурних  
д і я ч і в ,  до них з а р а х о в а н о  теж ч е к і с т і в - к о м у н і с т і в ,  
^ е д е р а л і с т т в  т а  *нших, ^ к ‘ сво їми  ганебним и,  к р и в а  -  
вими вчинками допомогли москвинам знишити У к р а їн с ь к у
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Державу.  Наведу к і л ь к а  п р и к л а д і в :  До культурних  д і я  -  
ч і в  з а р а х о в а н о  Юр і о - К о с а ч а .  А в і н  же видає  к о м у н о * іл ь - 
ський  журнал ” 3а с и н ім  океаном ” , що його  п р о д а є т ь с я  в 
к ом ун іс тичних  к н и г а р н я х .  Він  г о л о в а  о р г а н і з а ц і ї  Укра
ї н с ь к и х  Ф е д е р а л і с т і в  Д е м о к р а т і в .  П ісл я  з в і л ь н е н н я  др .  
Ф. Б о г а т и р ч у к а ,  жиди: З . Т .  Шемкін, в и д а в е ц ь ,  т а  І .М .  
С. Вейбаум,  р е д а к т о р  пНового Р у с с к о г о  С л ов а ” п р и зн а  -  
чили Юрія Кос а ч а  головою О.У .Ф.Д.

Пишеться про Павла Тичину,  а хто  такий  Павло Тичи
на?  Це к ом ун іс т ичний  тр убадур  м о с к о в с ь к о г о  і м п е ' р і я л і -  
зму т а  к о л о н і я л і з м у , що п и с а в  і  пише в і р н о - п і д д а н ч і  і  
х о л у й с ь к і  оди М оскв і ,  а  на з * ї з д і  п и с ь м е н н и к ів  УССР 
16  -  19 л и с т о п а д а  1966 р .  в к а з у в а в  якою ї м  йти д о р о г о 
го до м о с к о в с ь к о ї  п а р т і ї  в дружбі  з 11 великим р о с і й с ь  -  
ким народ ом ” . Тичина ч і т к о  і  докладно  в изн ач ив  як  в і 
рно служити п а р т і ї ,  а  своєю Батьківщиною в і н  ви зн ає  
не У к р а їн у ,  але  м оск овс ьку  ім п е р ію .

А х т о  т а к и й  Б абю к- Ірчан?  Це переконаний  к о м у н іс т  , 
який в 1920 р о ц і  д о б р о в іл ь н о  вступив  до с о в є т с ь к о ї  ч е 
р в о н о ї  а р м і ї ,  був с п і в р о б і т н и к о м  ф ронтово ї  г а з е т и  ” Б і -  
л ь т о в и к ” , п и с а в  с в о ї  спомини в журнал і  "Галицький К о
м у н і с т ” .. В с в о ї х  тв о р а х  'Іючан висловлює в і р у  в пере  -  
м огу с в і т о в о ї  с о ц і я л і с т и ч н о ї  р е в о л ю ц і ї  т а  ось що в і н  
п р о р о к у є :  ”Т а к ,  ми доживемо, ми дождемо ще до Ваттгінґ- 
ї ' о н с ь к о ї  Р о б і т н и ч о ї  Рад и ,  а з л о н д о н с ь к о ї  Палати Лор
д і в  зр о б л я т ь  р о б іт н и ч и й  клуб'”’! На запрошення к а н а д с ь 
ких  к о м у н і с т і в  Ірчан  прибув  до Канади в Т923 р о ц і  т а  
р е д а г у в а в  журнали " Р о б і т н и ц я ” , ”С в іт  Молоді” , буз  про 
в ідником  і с е к р е т а р е м  з а о к е а н с ь к о ї  ф ? л і ї  Спілки Кому
н і с т и ч н и х  П ролетарських  Пис ьменників  " Г а р т ” . В к о м у н і 
стичному м у з е ї  у В і н н і п е ґ у  з б е р і г а ю т ь с я  в с і  твори  т о 
го Б абю ка-Т рчана ,  що вийшли на  к а н а д с ь к і й  з е м л і .  1929 
року  на  з !ї з д і  Спілки Пис ьменників  С о в є т с ь к о ї  У кра їн и  
І р ч а н а  вибрано  головою т і є ї  Спілки й ред акт о р о м  жур.;- 
н а л у ,  ко м у н іс т и ч н о г о  м іс я ч н и к а  ”3 а х і д н я  У к р а ї н а ” . В 
г а з е т ц і  ” В і с т і  з У к р а їн и ” , ч .  4 6 ( 4 3 2 )  з а  л и с т о п а д  19-  
66 про І р ч а н а  пиш еться ,  що в с е л і  Пядики, де в і н  н а 
р о д и в с я ,  м о с к о в с ь к і  зайди за с н ува л и  музей  'їм. І р ч а н а ,  
б і б л і о т е к у  і  середню школу, де навчаються  д і т и  тих 
з а й д і в .  І  цей ко м у н іс т  зан отов ан и й  в ” І с т о р і ї  У к р а ї н 
с ь к о ї  К у л ь т у р и ”видашїя І в а н а  Тиктоюа,  як у к р а ї н с ь к и й  
культурний  д і я ч .

В т і й  же ” І с т о р і ї  У к р а їн с ь к о ї  К у л ь т у р и ” б а г а т о  пи
ш еться  про  Миколу Х в и л ь о в о г о - Ф і т і л ь о в а ,  народженого в 
р о б і т н и ч і й  р о д и н і  І  грудня  1893 р о к у .  Про ньо го  є там 
с к а з а н о ,  що в і н  ” в и к а з а в  велику силу т а л а н т у ” і  його  
TTK p o B f ro очищеною” думкою і  з а к і н ч е н о  цю к н и г у .  А х т о  
був Микола Х в и л ь о в и й - Ф іт іл ь о в ?  Ось вам одна з п р а в д и 
вих п о д і й ,  що н а с в і т л ю є  його  д і я л ь н і с т ь  як ч е к і с т а  і
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п р о в о к а т о р а .  При к і н ц і  тр а в н я  1925 р о к у  окремим к у р 1-  
єром був висланий в м і с т е ч к о  Полонне на  Волині  поруче*- 
ний п а к е т  для о с о б и с т о г о  вручення  його  г о л о в і  к о о п .  

Ф ілоню ков і ,  а інший п а к е т  в Т і с т е ч к о  С л а в у т а ,  г о л о в і  
к оопе ра тив и  Довголгокові . Ці д в а  старшини в ч а с і  Г е т ь 
м а н с ь к о ї  Держави були в о ф і ц е р с ь к і й  і н с т р у к т о р с ь к і й  
с о т н і  в м. ї з я с л а в і .  В час  в е л и к о ї  в ій н и  вони були в 
Тзборському п іх о тн о м у  полку  -  Філонгок поручником 6 - о ї  
с о т н і  ( р о т и ) ,  а  Довголюк к а п і т а н о м ,  командиром куреня  
( б а т а л і о н у ) .  Микола Ф і т і л ь о в  був с ол датом  в с о т н і  
Філонюка.  В п а к е т а х ,  про я к і  мова вище і  я к і  були в р у 
ч е н і  Філонюкові  і  Д ов гол ю ков і ,  були п р о в о к а ц і й н і  в і 
дозви  до п о в с т а н н я .  В 1925  р о ц і  в тих околицях  Воли
н і  виарештовано  велику к і л ь к і с т ь  і н т е л і г е н ц і ї .  С л і д с 
т в о  над  ними велось  в Шепет івському окружному ОҐПУ, а 
п і с л я  з а к і н ч е н н я  с л і д с т в а  арештованих з а с л а н о  .етапом 
в І з я с л а в с ь к у  тюрму. Згодом  ї х  суд ила  в и ї з д н а  с е с і я  
в м і с т о ч к у  Ямполю. ПредсіДником т і є ї  в и ї з д н о ї  с е с і ї  
був Микола Ф і т і л ь о в .  Присуд -  "висша м і р а  н а к а з а н і я "
-  р о з с т р і л .

В г а з е т і  "Наш Клич” , ч .  І 6 Т , 2 8 ,  1953 p . ,  який  п о 
я в л я є т ь с я  в А р ґ е н т и н і ,  пишеться  про Х в и л ь о в о г о - Ф і т і  -  
л ь о в а ,  що в і н  в 1915 р о ц і  був покликаний до р о с і й с ь  -  
й'ої а р м і ї ,  а  в І9Т7 р о ц і  в і н  с т а в  членом т .  з'в.  " с о л 
д а т с ь к о г о  к о м і т е т у " ,  в яком у ,  як  в і д о м о ,  о б ' є д н у в а л а 
ся  найб ільш а  г о л о т а .  В о с е н і  Т 9 І8  року  в і н  б ра в  у ч а с т ь  
в п о в с т а н н і  проти Г етьм ана  Павла  Скоропад ського ’. Як 
п р и й ш л и  большевики Микола Ф і т і л ь о в  був "сотруднико'м" 
Б о г о д у х і в с ь к о ї  Ч е ка .  Ще живуть ос об и ,  я к і  були на  До
п и т і  в Б о г о д у х і в с ь к о г о  ч е к і с т а  Ф і т і л ь о в а .  Вони чудом 
втекли в*д р о з с т р і л у .  В к в і т н і  1919 ро ку  Микола Ф і т і 
л ь о в  був в і й с ь к о в и м  к о м іс а р е м  9 - о ї  с о в є т с ь к о ї  д и в 5 з і ї ,  
що с т о я л а  в Г а д я ч і  і  поболювала Армію У .Н .Р .  При к і н 
ц і ' ‘1919 р .  Ф і т і л ь о в  сто<тв на ч о л і " к а р н о г о  з а г о н у "  на  
Поділлю. В 1920 р о ц і  М. Ф і т і л ь о в  з т і є ю  в ійс ьков ою  
частиною п е р е б у в а в  у Х а р к о в і ,  т о д і ш н ій  с т о л и ц і  УССР і  
в ц ім  же 1920 р о ц і  в с т у п и в  у к о м у н іс т и ч н у  п а р т і ю .  Ф і 
т і л ь о в  був " с о т р у д н ік о м "  ОҐПУ, виловлював у к р а ї н с ь к и х  
п а т р і о т і в ,  а  в с в о ї х  т в о р а х  був про во к ат о р о м .  В г р у д 
н і  1920 року  Ф і т і л ь о в  був хворий  і  при д о п о м о з і  жида 
К а ґ а н о в и ч а  л і к у в а в с я  закордоном.  Хоч опинився з а к о р д о 
ном, в і н  не залишився там я к  п о л іт и ч н и й  е м і ґ р а н т ,  ал е  
п о в е р н у в с я  знову  в У к р а їн у ,  де дальше працював  ч е к і с 
том.  2 9 - г о  лютого  1928 ро ку  ч е к і с т  Хвильовий мав  на  
д о п и т і  т а к и х  старшин у к р а ї н с ь к о ї  а р м і ї :  с о т н и к а  Сер -  
г і я  Чижа, с о т н и к а  М. К лочка ,  х о р .  Едварда  В і ц к е ,  інж.  
Петра  Головина ,  с о тн и к а  ^осипа  В і к т о р о в с ь к о г о .

В г р у д н і  1958 року  ж у р н а л іс т  С. Панас ,  в CWA, на  
п і д с т а в і  з і з н а н ь  с в і д к і в  од н ос ел ьч а н  з а я в л я є ,  що спра
вжнє і м !я Миколи Хвильового  є Микола Ф і т і л ь о в  т а  що
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в і н  був ч е к і с т о м  і  р о з с т р і л ю в а в  с в о ї х  о д н о с е л ь ч а н .Я к 
р а з  п е р е д  с в о ї м  са м огуб с твом  Х в и л ь о в и й - Ф іт іл ь о в  н а п и 
с а в  з а п и с к у ,  що в і н  вмирає п ра в о в ір н и м  ко м у н іс т о м .

Г а з е т а  "Новий ї ї ї л я х '"', 2 3 - г о  травня- 19*53 року  пише, 
що М. Хвильовий був ’ денним ком ун істом  до самої  см е р -  
т и ,  ч е к і с т о м ,  провок атором ,  пр а ц ів н и к о м  ЧЕКА,ОҐПУ,НК- 
ВД. Він д а в а в  с в і д ч е н н я  в с у д і  проти Спілки  Визволен
ня України (СЗУ). В ц і й  же г а з е т і  з дня: 16 жовтня 19-  
53 р о к у  а в т о р к а  Олена Звичайна  п і д т в е р д ж у є ,  що з е м л я 
ки Миколи Ф і т і л ь о в а  з Полтавщини с в і д ч а т ь ,  що Микола 
■'Мтїльов,  в п о ч а т к а х  с в о є ї  д і я л ь н о с т и  на к о р и с т ь  Мос
к в и ,  був заступником Б о г о д у х і в с ь к о ї  " ч р е з в и ч а й к и "  і  
в той  же час  був к о м іс а р е м  при карному в і д д і л і  Собо
л я ,  який  в с е л і  М урахов і ,  на  площі б іл я  ц е р к в и ,  при -  
людно р о з с т р і л я в  12 людей,  п р о с в і т я н  с .  Мурахова .  Ми
к ол а  Хвильовий на с т о р і н к а х  х а р к і в с ь к о г о  "Пролетаря"  
опис а в  " злочини"  СВУ. Йому було ще мало 45  п і д с у д н и х ,  
в і н  шукав ще б іл ьш е"винуватц ів ! !

Часопис 11 Гомін Укра їн и"  в і д  ЗО трав ня  1953 р .  пише 
про Х в ил ьового ,  що в і н  "н е за д о в о л е н и й  ч е к і с т ,  який на 
м а г а в с я  йти до командних височин ( с а н .  з о н а ) ,  але  му
с і в  з а д о в о л и т и с я  ролею л і т е р а т у р н о г о  п р о в о к а т о р а " . 
С в і д о м і с т ь  поповнених  з л о ч и н і в  примусила  його  врешті  
поповнити с а м о г у б с т в о .

Цього х і б а  в и с т а ч а є ,  щоб д о к а з а т и ,  х т о  такий  був 
оцей Микола Хвильовий,  а п .  Тван Тиктор ,  будучи у п 
р а в и т е л е м  "Нового wл яху"  в тому ч а с і ,  коли це п р о  
н ь о г о  п и с а л о с я ,  м у с і в  знати  п р о  я с і  ц і  злочини че - 
к і с т а - к о м у н і  с т а  Х вильового ,  а помимо т о г о  завершив 
видану  ним книгу  " і с т о р і ю  У к р а ї н с ь к о ї  Культури"  дум
кою я к р а з  т о г о  ж Х в и л ь о в о г о 4 що являє еобею найганеб- 
ніЯше яви^е ке чуванне в . і с т о р і ї  жодного народу бу
дувати культуру чекістами!
Стор.ХХІ В*І.У.вислови:видавалось усе,щ о було гарне, 
будуюче,корисне ддя у іф а їи сь к о ї справи,особливо вдяч- 
нисть належиться і*Тикторові,що своїм  щирим словом п ід 
держував нас при складанні ц іє ї  культури0 
В редакційному слов і до т і є ї  книги, на с т о р .5 ій,пише
ться, що "ця праця призначена для широкого громадянства 
МИ не МОГЛИ ЙТИ за 0ДНИМ ДОВІЛЬНИМ напрямком культуро-

зн ав ства ,а  мусіли вибрати п о с е р е д н ю  дорогу*
Те,що написано про Павла Тичину,Юрія К осача,А .Б*ірча-
н а ,т а  М.Хвильового на стор ін к ах:474 ,476 ,478  
показує,яка це булаипосередняидорога*Дорога,щ оїї про- 
дожили чекісти,ком уністи і  ф едералісти.Т акі прикдади-



XVII*

"українських культурних д ія ч ів ” не є і  не можуть бути 
дороговказом для української за  Океанської ем ігр ац ії*  
Дороговказами для н е ї мають бути с в іт л і п остат і нашої 
минувшини і  на цьому має виховуватись наша молодь,а не
на "культурних Діячах" -катах українського народу.

Ось тому я і  видаю цей кращий твір з ділянки укра
їн сь к о ї істор іогр аф ії,вели чн ю ,але вже призабутоцу кни
гу вел икого  у к р а ї н с ь к о г о  п а т р і о т а ,  Адмірала  Чорномор
с ь к о ї  т а  А зо в с ь к о ї  ф льоти ,  Миколи А рк ас а .

Т е п е р -'ї ї і н є , т р е т є  видання т і є ї  кн иги  -  ф о т о к о п ія  
д р у г о г о ,  к р а к і в с ь к о г о  видання з 1912 р о к у ,  я к е  с ь о г о д 
н і  має вже а р х і в н у  в а р т і с т ь ,  бо напевно  лише к і л ь к а  
™ого п р и м і р н и к  1 в залишилося в с в і т і .  Ось тому я не 
поробив  н і я к и х  з м ін  а н і  в з а г о л о в н і й  с т о р і н ц і ,  а н і  '"‘в 
т е к с т і  к н и ги .  Крім  т і є ї  в с т а в к и ,  а саме передмови  до 
ц ь о го  видання і  к о р о т е н ь к о г о  мойого  ж иттєпису ,  який  
я долучую на прохання  м о їх  д р у з і в ,  з м і с т ,  мова і  стиль  
книги зал и ш ає т ьс я  той сам,  що був у в и д а н н і  з 1912 р .

Випускаю цю книгу  з с в і т  значним коштом важко з а п 
ра ц ьова н и х  гроїїтей з повного вірою,  що вона  зроб ить  д о 
б ре ,  п а т р і о т и ч н о - в и х о в н е  д і л о  с е р е д  у к р а ї н с ь к о г о  г р о 
м а д я н с т в а  на чуж ин і .

З .С* Кондратюк

В і н н і п е ґ ,  б е р е з е н ь  1967 .
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ЗАХАР СПИРИД0Н0 3ИЧ КОЫДРАТЕК 
(Короткий життєпис)

Я народ ився  2 - г о  лютого  1895 року  з  м і с т о ч к у  Бере- 
з д і в ,  на  В о л и н і .  До в і й с ь к а  мене покликано  в 1915 р .  
По з а к і н ч е н н і  воєнних  д і й  в У к р а ї н і  я в і д с т у п и в  з а р 
мією У*Н.Р„ до Польщі, а по в и х о д і  з т а б о р і в  і н т е р  -  
нованих  короткий  час  п е р е б у в а в  у Варшаві .  З Варшави 
п о в е р н у в с я  на  н е в т р а л ь н у  зону  В олині .  Там мав п о с а д у  
в ч ител я  в таких  м і с ц е в о с т я х :  Р і в н е ,  С а м о с т р іл и ,  Ко
р е ц ь ,  Р іч к и  і  Холм. В 1925  р о ц і ,  на з а к л и к ,  п о в е р н у 
вся до Варшави, а  з Варшави, в н е л ега л ьном у  п о р я д к у ,  
п р о д і с т а в с я  в тому ж 1925  р о ц і  до УССР. Там с п о ч а т к у  
влаштувався  як  народний у ч и т е л ь  в  І О - р і ч н і й  школ і  в 
м і с т е ч к у  Г р и ц ів ,  в Г риц ів сь ком у  р а й о н і .  В короткому 
ч а с і  був проведений  в П и х т і ї в с ь к у  труд ов у  школу з а в і -  
дующим т і є ї  школи, я к у  прийняв  з г і д н о  з а к та м и .  Але 
с коро  там був позб а вл е н и й  п р а в а  г о л о с у | п р о  що було 
©повішено в Л а ш к ів с ь к ій  с е л ь р а д і  т а  в р а й о н і  Г р и ц і в .  
Б е з  з д а ч і  а к т і в  школи в и ї х а в  у М елітопольський  о к р у г .  
Там в с т у п и в  у  школу І О - р і ч к у  Я к и м і в с ь к о г о  р а й о н у ,  а 
з в і д т и  був п е р е н е с е н и й  у П е т р і в с ь к у  школу з а в о м г, я к у  
то  школу п р и й н я в  по а к т а х .  Там пробув  один учбовий  
р і к .  П іс л я  " л а в і р у в а н н я ” п е р е н і с с я  на Запоріжжя-, У 
Великий Лопатинськи*  р а ^ о н ,  в ТО-річну школу,  з я к о ї  
п е р е н і с с я  на становище за в і д у ю ч о г о  в Мйколаївсьгіу * 
школу ( г л .  Т7-ий том У РЕ ) . В М и к о л а їв с ь к ій  с е л ь р а д і  
було д в і  школи,  зар-платнго я  отрим ував  п о д в і й н у ,  з а  
з а в і д у ю ч о г о  " л і к б е з у ” . Там з о р г а н і з у в а в  а р ти с ти ч н у  
тр упу ,щ о  в и с т а в л я л а  по с е л а х  в и с т а в у  ”Сава Чалий” . В 
р а й о н і  В-ка  Л еп а т и х а ,  я к р а з  п е р е д  виборами,  був п о з 
бавлений п р а в а  г о л о с у ,  а п і д с т а в о ю  до ц ь о го  було :  що 
я  " б і л о г в а р д і й с ь к и й  о ф і ц е р ” . Залишив я т о д і  З а п о р іж 
жя, школу без  з д а ч і  а к т і в ,  я в и ї х а в  у Сибкрай,  до 
с т о л и ц і  Сиб іру  — Н ов он и кол а є вс ька  (бувша Томська  г у 
б е р н і я ) .  Там п е р е ї х а в  до п о в і т о в о г о  м і с т а  Ішим, де в 
Іш имськ ій  ком ун і  п роб ув  два  м і с я ц і ,  я к  а гроном .  Але 
НКВД за  мною пошукувало .  В о кре м ій  " д е п е ш і ” прийшов 
з а п и т ,  чи та кий  то  а такий  там не п е р е б у в а є .  З ц ь о 
го  приводу  мав  велику  " н е п р и є м н і с т ь "  в і д  с е к р е т а р к и  
Тшимської  комуни,  м о в л яв ,  чому ї й  в с ь о г о  не ви яс н и в .  
Ця с е к р е т а р к а  мала  двох  б р а т і в  у в і й с ь к у  адм.  Кол-  
ч а к а .  Я вияснив  у с е  і  п і д  ї ї  "оп ікою "  я п о в е р н у в с я  
до с т о л и ц і  Сибраю, отримавши документи " уповноваж ено
г о  х о д а к а "  для в и ї з д у  в Т а в р ію ,  на побережжя Чорного 
моря ,  щоб там п р о в і р я т и  зем ел ьну  почву  для п е р е с е  -  
л е н н я  с е л я н  з С и б і р у .  В М е л і т о п о л ь с ь к ій  о к р у з і  м е н і  
в и з н а ч и л и ' 1 6  а к р і в  д обро ї  з е м л і ,  на три душі " т р у д о -  
с’п о с і б н и х ,  т а  ще мав одержати д о в г о - т е р м і н о в и й  к р є  - 
д и т - п о з и ч к у  на і н в е н т а р .  В Сибкрай не с уд и лос ь  подати 
сводкуі  К о з а ц ь к і  степи  У кра їн и  з а с е л е н і  чужинцями а



ХІѴе

Москва д а в а л а  на це п о з и ч к у .Т а к  по., к о з а ц ь к и х  с т е п а х  
Україні* було с т в о р е н о  п о к а з о в і  комуни з а й д і в !  Та не 
д овго  д о в е с ь  там п е р е б у в а т и .  . Там мене а р е ш то ва 
но й етапом п е р е в е з е н о  в "СПО" (С ловутський  П огра -  
ничиний О т р я д ) ,  посаджено в "тгорпот" СПО т а  предло  -  
жено м е н і  " п ровину” проти  " с т а т т і  5 4 ,  пункти 1 0 , 8 , 6  
з г і д н о  к о д е к с у  УССР. На д опити ,  етапом ,  в і д п р а в л я л и  
в Ш е п е т і з с ь к е  НКЗД.

Допити трив а ли  ї ї  м і с я ц і в ,  с л ід ч и х  було 10 — в с і  
жиди. Сл ід чий ,  ж и д , Т е л ьн іш ев с ький  з а к і н ч и в  д о п и т . Е -  
тапами в ід п р а в и л и  в Т з * я с л а в с ь к у  тюрму. Там "тро 'йка" 
винесл а  п о с т а н о в у  с у д у ,  а с а м е :  " з а  неімегощимі д о к а -  
з а т е л ь с т в а м і ,  судить  не можем, а к а к  с о ц і а л ь н о - с п а с -  
ного  заключить  в УСЕЗДОН ( Управление  Северними Ла -  
'нерамі Особих Назначений)  сроком  на 20 л е т .  По одби-  
тью н а к а з а н и я  — 10 л е т  поряжен в п р а в а х ,  5 л е т  в о л ь -  
ной ссилки  и 5 л е т  во всех  п р а в а х " .  Тюремними е т а п а 
ми погнали  з Т з ’я с л а в а  в Б е р д и ч і в ,  Житомир, К и ї в  т а  
Х а р к ів  і  в Москву.  З  Москви в л а г е р  К о т л а с ,  тупик 
Пермської  з а л і з н о ї  дороги  і м е н і  жида К а ґ а н о в і ч а .  В 
К о т л а с і  в і д б у л о с ь  р о з б и т т я  на к а т е г о р і ї : А ,  Б, Ц,1 Д. 
Перших д в і  к а т е г о р і ї  -  к о н я ч а ,  з д о р о в а ,  р о б і т н и ч а  
с и л а .  Мене п р и д іл е н о  до т і є ї  першої к а т е г о р і ї  11 А".
З Кот л ас а  погнали  нас етапом  на малу з а л і з н и ч у  с т а н -
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ХІѴѳ

цію ТТінюг, з я к о ї  починався  вируб л і с у ,  а п о т і м  н а 
сип для 'прокладу з а л і з н и ц і ,  що йтттла тайгою л і с н о ї  
полоси  до У с и с о л ь с ь к а ,  на в і д д а л ь  350 к і л о м е ' т р і в .Т а м  
же, в Пінюжському л а г е р і  було розташ овано  для р о з  -  
п о д і л у  12 т а б о р і в ,  "рабочих  п у н к т і в " ,  а на  кожний т а 
кий " п у н к т ” було пригнано  в і д  б до 9 т и с я ч пзаключонних 
сильних” .К рим інальних  з л о ч и н ц і в  було в с ь о г о  1%. П і с 
ля  с п и с к і в  л а г е р і в ,  кожний мав 36 тис яч  ” с и л ь н и х ” , а  
з них 50Іо було з УССР. Начальником УСЕВіТОНА був БОК -  
1ЇЇА. Він був високого  р о с т у ,  рижий, н е в і д о м о ї  н а ц і о н а -  
л ь н о с т и .  Кожний " раб пункт"  мав  свою н а з в у ,  а  з а г а л ь 
на  а д л е с а  була т а к а :  Пермська з а л і з н а  дорога. і м е н і  Я.  
К а ґ а н о в і ч а ,  Пинюжський л а г е р ,  8 -ий  р а б п у н к т ,  Б орови-  
ця З а л у з н а .  Це був л а г е р ,  в якому я п е р е б у в а в  як  " в о -  
с п і т а т е л ь  КПЧ (Культурна  П р о с в и т и т е л ь с к а  Ч а с т ь ) .

Хто мав  змогу  ч и т а т и  г а з е т у  ”Новий Шлях” за'  ‘Ї 9 3 3 р .  
там  описано п р о  ч а с т и н у  л а г е р і в  СССР в р о з п о в і д і  п . н .  
"Ній п о б і г  з УСЕВЛОНА 1930 р о к у ” . П іс л я  в т е ч і  ‘з УСЕ- 
BJI0HA, я переЯтттов з " в і д д і л о м ” пограничн ий к о р д о н  до 
Польщі,  де п р о к л я т і  л яхи  передержували  п о л іт и ч н и х  
в т і к а ч і в  в т а б о р і  Тучин,  що межував з Волинню, а п о 
т і м  в і д д а в а л и  до рук "ПОГРАНУ” СССР.

Н е л е га л ь н о  з Польщі я прибув  до Праги,  в Ч е х о с ло -  
в а ч ч и н і ,  де я  з а д ер ж а в ся  і  продовжував с т у д і ї .  Зго  -  
дом я  п е р е ї х а в  до Німеччини.  З Німеччини,  як  ”ДП” , я 
прибув  до К анади ,  де живу до с ь о г о д н і *

За  т е ,  що я в т і к  з УСЕМОНУ були р о з с т р і л е н і  д ва  
мої  р і д н і  б ра ти ,  2  швагри т а  моя дружина Оксана ,  я* 
к а  походила  з родини Н в м ір о в с ь к и х ,  уроженка  м і с т е ч 
к а  К оре ц ь ,  на  В ол и н і ,  горожанка  Польщі. Моя дружина,  
Оксана  Н ом іровс ька  Кондратюк,  як  d я ,  н ік о л и  не бу
ли горожанами-п ідданими СССР. Все ж таки  в 1938 р о ц і  
без  с уду  і  провини,  моя дружина,  Оксана Кондратюк, в 
Славутськом у  НКВД була р о з с т р і л е н а . . .

А з Пінюжинського л а г е р а ,  з 36 ти с яч  у в ' я з н е н и х  в 
ч а с і  моє ї  в т е ч і  при життю залитішлось л и т е  б т и с я ч .
Доля ї х  н е в і д о м а .

Тимчасом маємо т а к і  т в о р и ,  як  ось видання I -
вана  Т и к т о р а ,  в яких  в і н  звеличу® н а в і т ь  ч е к і с т і в - к о  
м у н і с т і в ,  як культурних  д і я ч і в ,  а вониж були такими,  
я к і  р о з с т р і л ю в а л и  невинних людей,  т а  с в о ї м  я н и ч а р с ь -  
п оступованн ям  помагали московським зайдам  в У к р а ї н і  
винищувати с в о ї х  же людей,  у к р а ї н ц і в .
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МИКОЛА АРКАС.

икола Аркас родився 26 студня 1852 р. в Миколаєві, в Херсонщині, в 6о- 
гатій аристократичній сімї. Батько його, також  Микола, був морським 
офіциром і в 1871 році став Головним командантом чорноморської 
фльоти й портів; мати походила зі стариннього козацького роду  

Богдановичів.
Коли Миколї Миколаєвичу було 9 літ, віддано його в школу Правознавства 

н П етербурзі,; звідти перейшов він до гім назиї С тародубцева в О десі, а по скін
ченню, 1872 р. поступив до О деського університету на природознавчий факультет.

Підчас перебування в П етербурзі родина Аркасів весною виїздила звичайно 
до своїх маєтків у Херсонщині. Ж елізниць годі не було і приходилося весь той 
довженний шлях переїздити кіньми. їзда трівала мало що не цілий місяць. Кількиж 
всіляких пригод і кільки вражіннь переживалося за той час! Особливо, коли вїха- 
.юся в розкішню Україну, якимже чаром тоді віяло на молодечу душу Миколи Ми- 
колаєвича. Чудовий краєвид, поетичність українського народа, українські пісні, що 
їх дорогому синкови насьпівувала любяча мати і ті казки та оповідання, котрі р о з
казував старий камердінер Українець -  всьо воно настроювало Миколу Миколаєвича 
на своєрідню українську нуту. А опісля, коли на зиму треба було вертати на північ, 
якийже сирий та холодний для нього був отсей П етер бур г! Як тужив тоді малий 
хлопчина за свойою рідною, дорогою Україною! Якже скучною була отся бона Ан- 
гличанка і гувернер Німець, які навісні робилися всі отті великопанські порядки, 
котрими сковувано свободу молодого хлопця, як рвався він до зелених лугів, до 
цвитучих левад, до казок і пісень, до того всього, чим плекала і голубила його 
душу поетична Україна! Хлопець тужив за ньою, а в тузі, як відомо, росте і крі
питься любов.

Тож коли батько перенісся до Миколаєва, і віддав сина до гімназиї в О десі, 
він щиро припав до всього, що українське, як дитина припадає до рідньої матери. 
Ж иття народу, його звичаї, мова, пісня, його втіха й горе, його тиха, а богата  
вдача — всьо воно тягнуло Миколу Миколаєвича більше від всіляких розкошів ве
ликопанського ж иття в палатах батька-адмірала. Він зі службою поводився, як 
з товаришами, з селянами говорив, як зі своїми найблизшими, а доходи призначені 
на дрібні видатки, давав товаришам, що не мали з чого жити, або купував україн
ські книжки. Батько нерадо дивився на демократичні наклони молодого сина 
і хотів  їх  всіми способами спинити, але син витрівав при своїм. Як студент, підчас 
ферий, перебирався він в селянський одяг і працював разом з робітниками в полі 
та при будівлях, котрих у величезних батькових м аєтках було все богато.

У всім виявляв він не тільки свою незвичайно гарну і добру вдачу, але й 
неаби які даровання. Приміром — сам зробив плян і виконав його на будівлі в ма
єтку Христофорівці, який уважався взірцевим в цілій околиці. Та не була се якась 
молодеча фантазия, всі отті демократичні прояви, вони випливали з душі Миколи
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Миколаєвича і з  його глубоких переконаннь про потребу спільного життя і спільної 
праці з  рідним своїм народом. Він вже тоді був сьвідомим Українцем і таким остав  
до смерти. Сильно полюбив він також  український театр , який тод і, під управою  
Кропивницького стояв на висоті свого розвитку і був на той час одиноким місцем, 
з  котрого прилюдно гомоніло українське слово і свобідно плила українська пісня. 
Микола Миколаєвич не тільки бував на виставах того театр у , але й принимав 
у ньому живу участь.

Скінчивши університет, вступив на службу по Морському відомству і від 1876 
до 1881 р. був Адютантом свого батька, головного команданта над фльотою  і над 
портами Чорного моря. З а  весь той час здобув  він собі з  одного боку славу т а 
лановитого стратегіка, а з  другого любов і поважання серед підлеглих йому »низших 
чинов«. Як адю тант одружився Микола Аркас з  дочкою морського капітана, О ль
гою Іванівною Шишкиною, котра з  перших років і до останніх днів ж иття Миколи 
Миколаєвича поділяла його думки і допомагала йому в усякій праці.

По смерти батька 1S81 р. Микола Аркас кинув службу і занявся своїми м аєт
ками. Роботи було богато. Але він на всьому розумівся й до всього сам радо 
брався.

У вільних хвилинах читав й образувався. В його бібліотеці згуртовано всьо, 
що можна було роздобути з  істориї, з  письменства та з  культурньаго побуту укра
їнського народу. Його палата стояла отвором для всіх добрих людий і для кождого, 
потрібуючого помочі, або поради. Сам він належав до всіляких добродійних товариств  
і трудився в них пильно. В Христофорівці заложив школу й подарував є ї відтак  
зем ству. О сьвіта народа особливо лежала йому на серці. Другий, на його місці, 
оувби за границями краю шукав вигідного та  веселого ж иття, він розривку зн а х о 
див у трудах для ріднього люду і для української справи. Учив нарід, як треба  
господарювати, закладав школи, помагав бідним, учився і других навчав, а довгими 
вечерами слухав українських пісень, котрі від малої дитини незвичайно любив. Тая 
чюбов народньої музики спонукала його до написання опери »Катерина«. Перший 
раз виставлено є ї  в Москві 1899 року в театрі »Акваріюм« українською трупою  
Кропивницького. Т еатр був повнісенький, автора, що хотів  інкогніто приглядатися 
штуці, пізнали і зготовили йому горяче привитання. Так само було в Миколаєві 
14 марта 1900 р. де також грано »Катерину« тою ж  трупою. Ш тука зробила сильне 
вражіння. Т еатр ридав. Авторови піднесено лавровий вінець при грімких оплесках  
Длої авдіториї. »Я не спав — так пише Микола Аркас на афіш у »Катерини«, який 
наховався до нині — я не спав цілу ніч. Сльози душили мене. Такі хвилини рідкі 

Божественні«. »Катерину« виставляв опісля український театр  в Галичині і ту  
іона також стрічала дуж е горячий привіт.

Так минула молодість Миколи Аркаса, надійшли зрілі літа. Т реба було покло
потатися дітьми, щоб вони не тільки дужі тілом виросли, але й духово гарно р о з
винулися. А на чімже гарнійше може розвинутися душа дитини, як не на народнім 
рунті, на любови до ріднього люду й до рідньої землі, на щирій охоті жити з на

родом для народньої справи.
Микола Миколаєвич, як щирий патріот, хотів , щоб його діти пішли слідами 

5атька, щоб полюбили вітчину і розгорілися бажаннєм щастя для ньої, Він рад був 
іавчити дітий минувшини українського народа, показати, що в тій минувшині було 
іоброго, що злого, за  що треба той народ любити і як його любити. О тту т  і по- 
іаток «Історії України« Миколи Аркаса. Як тая ідея розвивалася, як вона перемі
нювалася в діло, се розказано в передмові до другого видання. Т ут замітимо  
ільки, що була тая книга найлюбійшою духовою  дитиною Миколи Аркаса, котрою  

їін пильно піклувався до смерти і котра йому принесла чимало радости та  потіхи  
, як воно звичайно буває, принесла мимохіть також  немало й смутку.

Між тим прийшов 1905 рік. Розбудилося жвавійше ж иття, на всім просторі 
'країни почали зявлятися »Просьвіти«. Не дармував і Микола Аркас. Він згуртував  
овкола себе ти х  нечисленних сьвідомих Українців, що проживали в Миколаєві^ 
ложив статут, подав й о го  до ствердження і 26 лютого, в день смерти великого
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поета України, відкрито також в Миколаєві товариство »Просьвіту«, котрої першим 
головою вибрано Миколу Аркаса. На тому становищі остався він до смерти. Як лю
дина розумна, добра, трудяча, і благородна, придбав він миколаєвській »Просьвіті« 
богато прихильників і своїм власним життям, власною працею давав як найкращий 
примір, як треба трудитися для добра рідньої справи. Він перший заснував також 
в своїм маєтку Богданівці українську народню школу і хто зна скільки бувби ще 
зробив для свого народа, колиб не нагла смерть, котра поклала кінець його гар
ному життю 13 березня року 1909 в Миколаєві. Помер Микола Аркас на удар серця 
нагло й несподівано, як Адютант команданта фльоти, діловодитель походного штабу 
Почесний мировий суддя, надворний і д. Штатський совітник, властитель ордерів, 
як член всіляких товариств, голова »Просьвіти« — як автор отсьої кииги.

На похорон незвичайного у нас чоловіка, пана й громадянина, урядовця і па- 
триота, батька і чоловіколюба, зібралося 10.000 народа; домовину покрито слїзми 
і вінками і благословлену і оплакану зложено в родинній гробниці Аркасів.

Нехайже память його живе во вік між нами!*)

*) На основі материялів, зібраних д. Литвином з Миколаєва.
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ПЕРЕДМОВА.

розпочинаючи „Історію України", я не мав на мислі напи
сати науковий твір, — я хотів ясно росповісти землякам 
те, що робилося у нас на Вкраїні од найдавніших часів 
аж до останніх.

У „Історії* моїй шановний читач не знайде нічого нового, вико
паного зо дна архівів, — вона складена на основі давно відомих і пе
вних джерел і звязана в одну історичну цілість; поділена вона на пе
ріоди,! які натурально зазначує саме життя нашого народу. Через та
кий поділ, на мою думку, легче памятати поодинокі історичні факти^

Родоводи узято переважно з відомих історичних праць професора 
М. Грушевського, карти — з праць професора М. Грушевського, 
І. Попка та Ф. Кондратовича. або зроблено по сьогочасних данних. 
Ілюстрації до сієї книги узято або з малюнків відомих художників, 
або ж із збірників творів відомих письменників, з історичних та ілю
строваних журналів, та ще, дякуючи шановному хранителеві музею 
імени В. Тарновського у Чернигові, А. П. Шелухину, з річей і портре
тів, що зібрані у тому музеї.

Український письменник В. М. Доманицький узяв на себе труд 
виправити і скоректувати сю працю, за що я без краю вдячний йому. 
З сього боку, я доклав усього старання, щ об праця ся з'явилась на 
сьвіт божий такою, якою  повинна бути популярна, доступна для ко
жного, історія свого народу.

МИКОЛА АРКАС.
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ПЕРЕДМОВА
ДО Д Р У Г О Г О  В ИД АННЯ.

нижка отся не написана ані для слави, ані для чести, 
а} вже; найменьше для| зарібку, жерелом єї — охота* 
навчити сина, що діялося колись на рідній землі. Се 
бачимо з того примірника, що його покійний Микола

Аркас дарував свому найменьшому синови „Микосї“. В надписі 
каже він виразно, що книжку отсю  зладив на се, щ об син читав єї, 
щ об пізнав з ньої минувшину ріднього народа і щоб полюбив його 
так, як любив батько.

В тих щирих, невибагливих словах міститься не тільки генеза 
книжки, але і є ї програм. Хто прочитає їх, повинен знати, чого йому 
сподіватися від книжки і чого він у ній не повинен шѵкати.

В тих словах, на мою гадку, криється також секрет того небу
валого успіху, який мало перше видання історії Аркаса. Вона напи
сана так, як тільки батько може писати для ріднього сина, ясно, щиро 
і тепло, з горячою лю бвою  і того, про що пишеться і того, для кого 
воно написане. А вжеж не радби батько синови неправду говорити — 
звідти й охота оперти книжку на тім, що дотепер наука про нашу 
минувшину довідалася і розслідила.

Книжка, почата 1902 року, росла разом з тим, як ріс син покій
ного Аркаса. Зразу подавала вона тільки найважнійші події з минув
шини України, і подавала їх способом елементарним. Але з кождим 
роком, а ще красше, з кождим місяцем, треба було поширювати пред
мет і зміняти форму. Микола М иколаєвич Аркас згодом зібрав у своїй 
хаті спору бібліотеку історичну (кілька тисяч книжок), читав, слідив 
і доповню вав той короткий начерк історії України, який "первісно 
зладив був для науки сина. Так виросла спора книжка, в якій автор
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представив, що діялося на нашій землі від найдавнійших аж д о  ни- 
нішних часів| * ЯКУ долю  переживав за весь той час наш многоміліо- 
новий народ.

Разом] з тим зявилася гадка видрукувати отсей підручник, щоб 
він послужив не тільки одній людині, але й ширшому загалови. Отже 
покійний Микола Миколаєвич приладив д о  друку свою історію, а при
ладив є ї відповідно д о  умов тодішньої важкої цензури і тодішнього 
^ярижньою* правописею. Сталося се протягом 1904 року.

Але настав памятний 1905 рік. Повіяло волею і стали розцвитати 
чарівні квіти великих надій. Наш автор забирається з жаром д о  даль 
шої праці. Провірює цілу книгу єщ е раз, доповнює те, що пропустив 
був з огляду на давну цензуру і зміняє давну дивовижну, але обо~ 
вязкову правопись на так звану кулішівку. Се забрало йому цілий рік 
часу так, що йно з кінцем 1906 року книжка була готова до  друку в новій 
редакциї, а 1907 р. передано єї відомому з незвичайної точности й 
літературної совісности письменникови, покійному Василеви Доманиць- 
комѵ. Він то піднявся труду допильнувати друку, коректи і подбати, 
щоб вона вийшла, як пристало на історію, хотьби навіть тільки 
популярну, а всеж таки історію великого народа. Доманицький не 
занедбав справи і його заходом вийшло перше видання „Історії 
України" Миколи Аркаса 1903 року в Петербурзі, в друкарні товари
ства „Общественная Польза". Кліші до  малюнків та карти виготовила 
фото-цинкографія С. Прокудін-Горского в Петербурзі, а обгортку зла
див артист Микола Ткаченко. Видрукованож книжку в 7.000 примірни
ків, з чого 500 на кращім, а 6*500 на звичайнім папері. На кращім 
коштувала вона 3 рублі, на звичайнім 1 рубель 50 копійок. Ціле ви
дання передано до  продажі Українській книгарні в Києві, звідки вона 
і розійшлася протягом кількох місяців.

Був се нечуваний) дотепер успіх, щоб так скоро таке велике чи
сло української книжки пішло в народ і як-раз сей успіх а також деякі 
дуже прихильні рецензиї і єще прихильнійші листи з подяками, якими 
покійного Миколу Аркаса засииувано, зневолили його подбати сейчас
о друге, ще лучше видання. Впевнившися в потребі і в хосенности 
книжки, хотів він видати є ї ще гарнійше і розкішнійше, щоб вона не 
тільки вчила, але й заохочувала до  науки історії ріднього краю. 
Друге видання доручено томуж Василеви Доманицькому, щ об він повів 
його як знає найлучше, не зважаючи на ніякі, хотьби як високі кошта

Але тут і почалася траґедия, якої мало котра з книжок дізнала
Заледви Василь Доманицький розглянувся, що і як робити, за 

ледви скликав до Закопаного, де перебував, як недужий на груди,
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гурток довірених людий, письменників та артистів (В. Липинський, 
Т. Ліпіньский, Курилас, Хоткевич, Маріяш, Лепкий), щоб з ними обго
ворити форму й розміри нового видання, заледви забрався д о  роботи, 
як ось надійшла сумна вість, що незабутнього автора першої великої по
пулярної історії українського народу не стало між живими. Він помер 
13 Березня 1909 року. Заки родина прийшла до себе і заки можна 
було пригадати їй бажання покійного Миколи Миколаєвича, минуло 
кілька місяців. За той час погіршилося також здоровля Василя Дома- 
ницького. Як прийшов лист від жінки покійного Аркаса, Ольги Іва
нівни, він лежав в санаториї Дра Длуского в Закопанім так, що треба 
було спровадити туди властителя друкарнї А. Ріппера і при ліжку не
дужого редактора списати контракт.

Друкарня А. Ріппера обовязалася видрукувати друге видання істо
рії з численними новими іллюстрациями, новими мапами й новою 
окладинкою , з текстом значно зміненим і поширеним. Крім того до 
книги мав увійти портрет покійного Миколи Аркаса, як автора і 8 пор
третів найбільших українських мужів, відбитих на осібних листках. 
Зразу хотів покійний Доманицький містити отсі портрети в трибар
вних репродукцнях, але опісля, з огляду на великий видаток, треба 
було поиехати тую гадку і вдоволитися звичайним чорнодруком. Ма
люнки робили краківські артисти, головно О. Курилас, Т. Ліпіньский, 
Я  Струхманчук і Т. Романчук. Тих малюнків зладж ено коло сто. Заки 
їх артисти покінчили, а клішарня Яблоньского в Кракові виготовила 
кліші, минув рік часу. 1 рисунки і кліші треба було давати до прові- 
рення недужому Доманицькому, неодно треба було справити, неодно 
вдруге робити, так, що редакторови отся праця приходила не легко- 
Він лежав між двома сотнями зденервованих і кашляючих хорих на 
величезній веранді заведення Дра] Длуского в Закопанім і дивля
чись на верхівя снігом покритих Татрів, думав про Україну, про єї 
історию та про те, щ об друге видання книжки Миколи Аркаса вий
ш ло як найгарнійше. О дною  рукою держав скрипт, або малюнок, 
а другою  термометер. Робота йшла вперед, а горячка піднімалася 
з гору. Так допильнував він майже всіх малюнків, перейшов цїлу 
книгу з олівцем в руках, повписував те, що прислав покійний Аркас 
і те, що сам він, Доманицький, вважав потрібним додати, або змінити 
і кілька аркушів, а саме до Хмельницького, післав до друку. Першу 
корректу робив Лепкий в Кракові, другу посилали до Закопаного» 
з третю  знов у Кракові. Звичайна річ, що з посилкою не все йшло 
гладко. Часом друкарня спізнилася, часом редактор не міг побороти 
недуги і передержав корректу, з того листи, депеші і весь той зако 



Х1И

лот, ідо надокучить навіть здоровому чоловікови, а хорому то вже 
таки допече до живого.

Можна сказати, ідо кождий аркуш отсьої книги являвся, як ре
зультат якогось трагічного зусилля людини, котра рвалася до праці, 
й до виконання принятого на себе обовязку, а падала в боротьбі 
з судьбою. Така боротьба тягнулася кілька місяців. Раз недуга кидала 
покійним Василем на ложе терпіння, то знова він, силою духа і ве} 
ликою охотою  до життя й до праці брав над ньою верх. Аж таки 
стало на єї. Кашель майже не давав хорому спокою, горячка держалася 
високо, кровотоки приходили зчаста і Доманицьий мусів виїхати доА рка- 
шон, у Франциї, недалеко берегів океану. їхав з надією , що верне. Забрав 
з собою  отсей примірник першого видання історії, на котрім поро
блені були усі зміни та перерібки і казав собі посилати другу корректу. 
Посилка така трівала тепер більше ніж тиждень і видання почало 
тягнутися гак пиняво й тяжко, як тяжко тяглися дні редактора. Аж 
10 вересня 1910 року н. ст. зівсім припинилося. І здавалося, щ о зі смер- 
тию Василя Доманицького прийшов також кінець другому виданню істориї 
Аркаса. Не знати було, хто має тепер тим ділом занятися і як його 
повести до кінця. Аж по кількох місяцях відізвалася д. Ольга Арка- 
сова, що вона, не зважаючи на дотеперішню трагічну судьбу книги, 
хоче єї довести до ладу. Але як? Редакторського примірника, того, 
що забрав Василь Доманицький до Аркашон, не було, корректа, яку 
вислала друкарня, також не вернула, а з М иколаєва, де мешкає д. Ар- 
касова до Кракова, де друкувалася книга, дорога далека та ще пере
ділена кордоном. Почалося листування, пішли депеші, а книга ждала. 
Вкінци треба було зрічися надії] на отсей, наново зредагований Арка- 
сом і Доманицьким примірник, що остався в Аркашон і вести книгу 
по вказівкам устним пок. Доманицького, по заміткам, які він передав 
у листах та по тім, що він написав у своїх книжочках про Буковину 
і про Галичину. Треба було поступати обережно, щоб не відступати 
від давнього тексту і щ об книжку хоч приблизно видати такою, якою  
хотіли бачити єї покійні Аркас й Доманицький. Хто мав коли небудь 
до діла з працею видавничою, той зрозуміє отеє важке й клопотливе 
завдання третього редактора та не буде йому робив важких замітів, 
чому не справлено того, або тамтого, чому не змінено одного, або 
другого місця, чому не написано так, тільки інакше. Тому, бо книга 
мала всеж таки бути працею Миколи Аркаса під редакциєю Василя 
Доманицького, а не чиїм иньшим трудом. І як коли передмова має 
право просити читача о вирозуміння, то передовсім має його перед
мова до другого видання Історії Миколи Аркаса. Тая історія має вже
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свою історію а доля єї така важка, як мало котрої книжки. Нехайже 
об тім тямить шановний читач. Щ об не розминутися з правдою, треба 
сказати, що деякі аркуші провірював д. Вячеслав Липинський, а деякі 
прочитував та справляв дб. Микола Левитський з Харкова.

Та не тільки редакция, але й видання отеє було дуже клопо- 
гливе. Друкарня не дістала скрипту на той час, який условлено в умові, 
вона держала осібного складача, дорожів папір, три аркуші складу 
увязнило велику силу черенок і держало їх через кілька місяців, отже 
друкар домагався за се осібної винагороди, піш ло листування, заграли 
телеграфічні дроти між Краковом а Миколаєвом, приїхав довірений 
пт Аркасової і шо йно сама д. Аркасова мусіла трудитися до  Кракова, 
щоб усповитися з друкарнею. Вона не жалувала ні труду, ні гроший, 
щоб? тільки працю незабутнього мужа видати в новому виданню, 
вона рада була кождої хвилі побачити отеє видання) і клопоталася 
кождої днини, чому воно не являється з друку.

Нехайже шановні читачі, беручи друге видання Історії Аркаса 
до рук памятають також про отею історїю історії, а хто з них читає 
не тільки очами, але й душею, той памятатиме, що книжку писав 
батько для сина, щ об навчити його минувшини ріднього народа і роз
палити в нім любов до рідньої землі і до  єї долі.



а тому місці згадати нам єщ е годиться про співробітника сеї 
книги, Василя Доманицького.

Доманицький родився 7 марта 1877 року, в Колоди- 
стім, в Київщині. Д о ґімназиї ходив в" Києві і ту також [скін

чив університет під проводом славного наш ого ученого, Володи
мира Антоновича. В 1900-тім році став учителем в одній з ки

ївських гімназий, але попавши в тяжку 
грудну недугу, мусів кинути службу і ш у
кати поратунку на селі та в купелевих 
місцях. Перебуваючи у свого батька, 
сьвященика в Колодистім, заложив там 

першу спілкову крамницю, котра так 
гарно розвивалася, що з усіх сторін 
приходили до  нього люди, шукаючи п о 
ради в спілкових і товариських справах. 
Доманицький кождого повчив, заохотив 
до кооперативного руху, обдарував книж
ками й часописями, котрих був співро
бітником так, щ о його заслуга для спіл
кового руху на росийській Україні справді 
є величезна.

Се звернуло на нього) увагу росийського уряду, котре пока
рало його засланням на північ. Але й ту не дармував Доманицький. 
Перебуваючи в Петербурзі, він видав найгарнійше досі, та найповнійше 
видання „Кобзаря" та в осібній книзі порівнав і провірив тексти. П ро
тягом кількох місяців „ Кобзар “ розійшовся і Доманицький зладив 
друге, єщ е поправнійше видання, котре також скоренько розкуплено 
і видавець став працювати над третим. Рівночасно трудився він над 
першим виданням „Історії України" Аркаса та збирав материяли до 
монографії нашої славної письменниці Мариї Марковички. Йому то й 
належиться честь за се, що розвіяв раз на все всілякі поклепи літературні,

ВАСИЛЬ ДОМАНИЦЬКИЙ.
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немовто Марковичка не писала сама своїх оповідань, і немовто вона 
навіть по українськи не вміла писати. Отже Доманицький доказав, ідо 
оповідання Марка Вовчка, се оригінальна й безперечна праця Мари* 
Марковички. Між тим недуга Доманицького стала розвиватися чим
раз гірше і він мусів виїхати з нездорового Петербурга, котрий прямо 
мордував його.

По довгих заходах уряд дав дозвіл на виїзд до Закопаного, де 
Доманицький перебував на ліченню у Дра Вільчинського та в заве
денню Дра Длуского. Хоть тяжко недужий, не кидав пера. Дописував 
до „Ради“, „Діла" й до иньших видавництв, написав для Українців 
в Росиї дві книжочки, про Галичину і про Буковину, провадив дальше 
кооперативні видавництва та редагував „Кобзаря“ і друге видання 
Аркасової Історії. А коли у Львові „Просьвіта44 скликала перший укра
їнський конгрес, Доманицький не видержав, поїхав туди. Зі Львова 
□оступив до Стрия, щоб також тамошньому рухови спілковому при- 
гаянутися і тою подорожею погіршив наново, дещо підкріплені легкі. 
Треба було їхати до далекого Аркашон, бо Закопане мало за острий 
воздух на розранені легкі. Ту його й заскочила смерть, дня 10 вересня 
1910 року. Тіло його перевезено до родиннього села.

Доманицький. як чоловік, визначався правим характером, тихою  
вдачею і хоть сам хорий, 'появою своєю будив охоту до життя й 
до праці. Як учений будив великі надії не тільки силою думки, але 
й основним науковим підготовленням. Як популярний письменник 
може рівнатися з найлучшими не тільки в нас, але й за границею, 
як видавець був прямо незрівнаним.

БОГДАН ЛЕПКИЙ.



ВСТУП.

ожен чоловік повинен знати історію свого рідного краю, свого 
рідного народу. Багато віків наші діди-прадіди поливали потом 
і кровію ту землю, де ми живемо, наставляли груди та го
лови клали, та своїм онукам-правнукам кращої долі добували. А чи 

знаю ть ті внуки свою бувальщину, чи відаю ть усі про славні діла 
предків своїх? Чи ж знаю ть вони доладу навіть те, х т о  вони такі:

Чиї сини, яких батьків?

Чи кожен напамять скаж е:

За-щ о ж боролись ми з  Ляхами?
За-щ о ми різались з ордами?
За-щ о скородили списами
Татарські ребра?

Навряд! А тимчасом не повинно сього бути. Діди-прадіди наші 
зберегли та нам передали незлічимий ск ар б : не тільки землю й те, 
що є в ній та на ній, а й мову; пісні, звичаї — все те, щ о ми звемо 
н а ш и м  рідним, у к р а ї н с ь к и м  та що нас одрізняє од  инших лю дей: 
од  Москалів (,,Руськихм), Білорусів („Литвинів"), Поляків, Німців та 
инших; кажучи по письменному — передали нам своєрідну, українську 
к у л  ь т у  ру .

І от, читаючи свою історію, побачимо, що ми не вчорашні — 
що більш 1000 літ наш народ був не остатній між сусідами; що мав 
він навіть колись свою державу та своїх князів, а пізніще — за ко
заччини та гетьманів — мав силу не меншу як Польща, Москва та Татари; 
побачимо, що українська культура давніще стояла на високій височині 
і з неї повними жменями черпала для себе М осковщина; почуємо про 
кращих діячів наших та про те, як вони за-для  рідного народу пра
цювали, — навчимося більш шанувати свою минувшину, любити свій 
край, свій народ та може де-яку науку й для себе з того матимем, як 
нам в світі жити та до чого прямувати.

і
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Український народ розселився на великому просторі: в оден бік 
аж над Чорне море, в другий — над Кавказ, над річку Кубань, в тре
тій — вгору — над річку Припеть та Буг, і в четвертий — в гори 
Карпатські (в Австрійській та Угорській державах). Але найбільш укра
їнського народу, наших людей, живе в Російській державі. Тут вони 
заселяю ть губернії: Волинську з сусідніми шматками губерній Люблин- 
ської, Сідлецької та Городненської (Холмщина), Минської, усю Київ
ську, Подільську, чималу частину Бесарабії, усю Херсонську, Катерино
славську й Таврію до гір, усю Полтавську, Харьківську, більшу частину 
Чернигівської, полуднево-західню частину Курської, східню частину 
Вороніжської та Донської области, чималу частину Кубанської та 
Чорноморської (Новоросійської) і Ставропольської (сюди підходять 
роскидані, немов острови на морі, українські села в губернії Астрахан
ській, а ще більш в Саратівській). А всього на сих землях налічують 
Українців мільонів 25 або 26.

В Австрійській державі, в Галичині та на Буковині, Українців (або 
як вони там звуть себе — Русинів) менше. У Галичині аж до „Руської 
ріки“ (вітка ріки Дунайця на заході) — живе більш як чотири і пів 
мільони, на Буковині більш як 300 тисяч та в північній Угорщині (в дер
жаві Венгерській), під Карпатськими горами, де міста (городи) Унгвар 
і Мукачів, теж з пів мільона. А всього на українській землі живе наших 
лю дей 31 або 32 мільони. А як сюди додамо тих 3 або 4 мільони на
ших людей, що живуть між чужими людьми та в чужих краях — 
у Росії, в Сибіру та в середній Азії, в ріжних кутках Австро-Угорської 
держави, в Румунії, в Північній Америці, в Канаді, в Бразилії, то що, 
то  матимем не менш як 34 мільони усього.

Той край, від Карпатських гір і аж до Кубані, звемо ми У к р а -  
ї н о ю, а наш народ, що там живе (про инших людей на Вкраїні буде 
мова далі) звемо У к р а ї н ц я м и .  Се назва добра, стара й най зручн іщ а- 
так звуть себе наші лю де скрізь: чи в Київі, чи в Полтаві, чи в Одесі, чи 
у Львові (в Галичині), чи в Чернівцях (на Буковині). А проте багато 
наших людей на Вкраїні Російській, особливо неписьменних, не часто 
скажуть доладу, хто вони такі — забули навіть своє імя. Знов же 
в деяких кутках України, як от в Холмщині, в Галичині, на Буковині, 
на Угорщині, наші лю де звуть себе Русинами, Руснаками, а віру свою 
й мову — руською. А на Україні Російській „руськими" звуть наші 
лю де Москалів. І виходить з того велика плутанина. Тим часом на 
правду справа виходить так. З давніх-давен, одколи вперше знаємо 
ми щ ось про український народ та його край, то край той звали Рус ь ,  
а людей Р у с и н а м и .  Се найдавнійше наймення задержалося й досі 
по деяких кутках на Вкраїні. Пізніще Р у с и ю  почали звати себе й су
сідні люде, що належали колись до Київської нашої держави, як от 
Москалі, або „кацапи", чи „руські", та Біла Русь, чи „литвини“, як кажуть 
на них наші люде. Але як Русию стали звати й Україну й Білу Русь 
і Московщину, то щ об відрізнити одних від других, стали наші краї 
прозивати „Мала Русь“, чи Малоросія, білоруські — Білорусія, а мо-
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сковські краї — Великоросія. Але що назву „М алорос", „Малоросія" 
видумали книжні люде, а не сам народ, то народ її й не знає, і прав
дивий Українець не скаже, що він „малорос". Прозиваю ть ще Москалі 
наш народ „хахлами" — се од  тих чубів на маківці, „оселедців", що 
колись носили наші лкдпе, але се знов тільки прозвище, а не імя, так 
само, як Українці кажуть на Москалів, чи „Руських" —„кацап". Правдиве 
ж наше імя, стародавнє — У к р а ї н е ц ь ,  а земля наша -  У к р а ї н а .  
Вкоренилося у нас се імя міцно за козацьких часів і задерж алось 
до наших часів разом з піснями про славні діла наших прадідів- 
лицарів.

Певно, коли лю де живуть на таких широких просторах, що од 
одного кінца до другого яких 2 —3 тисячі верст (кілометрів), то мусить 
бути між ними де-яка ріж ниця: лю де з Харьківщини, або як кажуть на 
них — Слобожане, иначе одягаю ться й трохи иначе говорять, як на
приклад Поліщуки (в лісовій частині України, в північній Київщині та 
Волині), а Поліщуки иначе як Холмщаки або Подоляне, а ще иначе 
Бойки, Лемки та Гуцули в Галичині, що живуть в Карпатських горах. 
А проте се одні люде, з однією  мовою, з однаковими звичаями, з тією  
самою культурою. Де-б не жив Українець: чи то на Кубані, чи в Чер- 
нигові, чи на Буковині на границі з Румунією — скрізь у нього така 
сама біла хата з садочком, однакові пісні, звичаї та обряд (наприклад 
весільний), однаково в хаті й коло хати, — одно слово, видно, що то 
ті самі лю де — Українці, один народ Український, а не Польський, не 
Московський, чи инший який.

Серед Українців на українській землі живуть і инші люде, тільки 
їх не дуже багато. На Вкраїні Російській серед Українців є Москалі, 
Білоруси, Жиди, Поляки, Німці, Чехи, Молдавани, Вірмени, Греки, Б ол
гари, Цигани та инші люде, але є їх, як лічити кругом, не більш 10 
процентів (10 на кожду сотню Українців) в середині України, і до 30 
процентів— по краях. В Галичині поміж Українським лю дом найбільш 
Поляків та Жидів, на Буковині — Молдаван (Волохів), на Угорщині — 
Мадярів (Венгрів): чужих людей набереться там з ЗО процентів (від
сотків). Але й там по де-яких округах, а особливо в горах, Українців 
налічують 80 або й 90 процентів. Найбільш ті инші лю де на Україні 
або поміщики (дідичі), або купці та промисловці, або урядники (чино
вники), а коло землі порається разом з Українцями тільки трохи По
ляків, Німців, Чехів та М олдаван (Волохів).

Українці не всі однієї віри. Найбільш між ними православної віри 
(на Вкраїні Російській та на Буковині), а в Галичині мало не всі греко- 
католицької, або иначе — уніяцької. Є ще чимало Українців (в Поділь- 
щині на Вкраїні Російській та в Галичині) католицької віри, тоб то 
таких, що ходять до польського костьолу і мають польських ксьон
дзів, але проте говорять по украінськѳму і не вважають себе за По
ляків, а за Українців. Звуть їх: Українці-латинники.

А поки так сталося з Україною та Українським народом, як є воно 
тепер, то багато було перемін, багато зазнав і наш край і наш народ
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тяжкого лиха. Про сі переміни, про всякі минулі події роскаже нам 
наша Історія.

Нашу Історію од  часів найдавніших і аж до  останніх днів розді
лимо на кілька частин, або періодів. Перший період—П оч атк ови й , най
давніший. В ньому буде мова про те, які лІЬде жили на теперішній 
українській землі в непамятні часи, поки не зявився той народ, що 
пізніш стали звати його українським; про те як наш народ оселився 
на теперішній своїй землі; про сусідів нашого народу в найдавніші 
часи, про його життя-буття. З тих часів ми не маємо своєї писаної 
історії, чи взагалі писаних документів, а знаємо найбільш про нього 
з того, що викопано в могилах, в старих містах, городищах, валах, та 
ще од чужих письменників, що щось чули або знали про наших лю 
дей в ті часи.

Другий період буде С а м о с т і й н о - д е р ж а в н и й .  В сі часи Укра- 
нський народ виступає нарівні з иншими великими державами; має 
свою власну державу, своїх князів, приймає христіянство, шириться 
в народі освіта, незвичайно збогачується українська культура й тоді ж 
зявляється вперше панство, купці, шириться торговля, селяне поря
дкують самі собою  в громадах.

Третій п е р іо д — Л и т о в с ь к о - п о л ь с ь к и й .  В сі часи зникає 
самостійне державне життя в українських землях, і сі землі підгор
тують під себе сусідні держави: спочатку Велике Князівство Литовське, 
а тоді Королівство Польське. На Вкраїні розвелося багато панства, 
а селян позбавляють волі та обертають у кріпаків. Панство, з своїх 
таки, українських людей — цурається свого народу й своєї віри, стає 
ворогом свойому народови. Український народ, а перш за все козаки, 
боряться за свої права й віру; за Хмельницького він переміг панів- 
шляхту і виборов був собі волю. Але треба було помочи, то пристав, 
як рівний з рівним, до  Московщини.

З сього часу починається четвертий період: П о л ь с ь к о - М о с к о 
в с ь к и й .  В сі часи Московщина вкорочує права Українського народу, за
водить на Україні свої порядки. Українці шукають способів визволитися 
з  під московської руки та зберегти свою автономію (порядковання своїми 
справами самим). Московщина подужала, нищить козаччину, касує запо- 
рожську Січ, заводить кріпацтво в лівобережній Україні (по лівому боці 
Дніпра). В правобережній Україні вбилось в силу польське панство, заво
дять унію (в Галичині ще раніш — у третьому періоді); в лівобережній 
Україні повстає панство з своїх же людей, козаків, алемосковщиться й цура
ється свого народу. Освічений, за часів Хмельнищини й раніш, народ 
Український помалу знов стає темним, убогим, невольником панським. 
Тим часом упала Польська держава, і її поділено разом з українськими 
землями. Галичина й Буковина одійшли під Австрійську державу, а пра- 
юбічна й лівобічна Україна та Холмщина опинилася під Російською.

З сього часу починається останній період — Р о с і й с ь к о -  
\ в с т р і й с ь к и й .  Український народ, розділений тепер кордоном (гра- 
тицею), прокидається до  нового життя. Українська мова, що задержа



— 5 —

лась тільки у селян та міщан та потрохи серед духовенства й дрібного 
панства, стає мовою  письменною, літературною , і тепер нею вже го
ворять та пишуть і вищі верстви українського народу, чи як кажуть — 
інтелігенція; українською мовою  вчать (наприклад в Галичині та Бу
ковині) не тільки в сільських школах, але й у вищих — в гімназіях, 
університетах, судять нею в судах, одправляю тьслуж бу в церкві. За сі часи 
скасовано панщину скрізь на українських землях, селяне помалу зрівню 
ються в правах з иншими верствами, обіраю ть послів у Державну Думу 
(в Росії) і в парламент та в сейми (в Галичині та Буковині). Українські 
почуття та свідомість національна (тоб то, щ о ми У к р а ї н ц і ,  а не 
щось инше) шириться між народом через книжки, газети, віча (гро
мадські сходини в Галичині, де про всячину можна говорити). Укра
їнський народ відроджується до нового, кращ ого життя й стає по
руч инших культурних, освічених народів.

Такий коротенький перегляд того, про що докладніщ е буде ро- 
сказано в нашій „Історії".
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ПЕРІОД ПЕРШИЙ.

Давній чо
ловік.

ПОЧАТКОВИЙ.

І. Зовнішня історія Української зешлї.

а українській землі люде жили з дуже давніх часів. Не одну ти
сячу літ налічити можна тому найдавніщому на нашій землі чо- 
ловікови, що жив у печерах, полював на всякого звіря (між иншим 
на велетня-мамута, що тепер не водиться), а за зброю  була йому 

палиця, кістка та дикий камінь. Він знав уже огонь і пік на ньому сире мясо. 
Усяке знаряддя, щоб здирати шкуру з звіря та розібрати мясо: усякі 
ножики, шкробачки, робив він з каменю, одбиваючи од  грудки кременю 
шматочки другим каменем. З того ж каменю були й списи та инша 
зброя. Більш той чоловік нічого ще не знав. Ті часи, коли жив такий 
чоловік, учені звуть с т а р о к а м і н н о ю  порою.

Багато часу минуло потім, і ми вже стрічаємо мало не скрізь на 
теперішніх українських землях иншого зовсім чоловіка. Він теж живе 
ще в ямах, в печерах, але вже вміє будовати стіни з паль та хворосту, 
вміє виробляти посуд і розмальовувати його, гарно обробляє кість 
та камінь; бачимо, що сей чоловік має вже домашню худобу: ncaf 
вівцю, козу, бика, свиню. Він будовав вже городки, щ об було де о б о 
ронитися од  ворожого нападу — ті „городища", обведені високим 
валом, а часом і не одним, і досі можна бачити на Вкраїиі. Той чо
ловік не жив вже з самого полювання та рибальства, а вмів вже й землю  
порати, сіяв пшеницю та ячмінь; він вже думав і про своїх мерців 
і поховавши небіжчика, насипав над ним високу могилу. Багато тих 
могил, що у нас звуть їх то козацькими, то гайдамацькими, понасипав 
той давній чоловік в часи, що вчені звуть н о в о к а м і н н о ю  порою.

1 аж пізніще лю де почали замість каменкз уживати мідь, бронзу  
(мосяж), залізо, золото та срібло. Та поки до  сього дійшло, багато 
минуло часу — не одна тисяча літ. Коли писана історія вперше заговорила 
про прабатьків наших Словян> то вони вже знали тоді й золото, й залізо,
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і срібло. Але історія пізно згадала про Словян, аж після Різдва Хри
стового, тимчасом як вони сиділи на тих самих місцях може яких 
дві тисячи літ перед Різдвом Христовим, поки надумалися розселятися.

Деж узялися ті Словяне, щ о з них пішов і Український народ? Словяне. 
Словяне ні звідки не пр; йшли, а жили з непамятних часів на простороні 
між річкою Вислою на заході, Балтицьким морем на півночи, на по
лудні — до середини Дністра та Дніпра, а на сході — по Дніпр. Ви
ходить, щ о теперішня Київщина та Волинь як раз були батьківщиною  
й Словян і Українців. З  півночи сусідами Словян були Литовці, за рі
чкою Вислою — Німці, на північному сході — Фінни, а на полудні, 
в степах чорноморських, постоянно пересовувались усякі народи.

Про Словян вперше згадую ть чужі письменники у І та II столітті 
по Різдві Христа, але звуть їх Венетами. Тільки через 500 літ вперше 
бачимо наймення „Словен“, „Славен", і то звуть так не всіх Словян, 
тільки західніх. Саме наймення Словян пішло найскоріш од  с л о в о  — 
то-б то се такі люде, що говорять зрозуміло по людськи, а не „Німці", 
що говорити не вміють.

Про Словян та про те, щ о діялося в ті довгі часи (перед та по 
Різдві Христа) ми нічого докладно не знаємо: ніхто з письменних 
чужинців не заходив в їхні пущі, ліси та болота й не росказав нам про 
їхнє життя. Зате чимало знаємо ми про те, що діялось тоді в полу
дневих наших землях — в степах Чорноморських, а особливо на Ч ор
номорському побережжі.

На побережжі літ 600—700 перед Р. Хр. були вже великі грецькі 
осади по-над річками Дунаєм і Дніпром, в Криму, там де вливається 
в море Дін, на Кавказі. Найголовніщі з таких осад були: на Гіпанісі 
(на Богові), де тепер село Парутино, було велике торговельне місто 
Ольвія, і в Криму, поблизу теперішнього Севастополя — Херсонес; на 
р. Тірасі (Дністрі), де тепер Аккерман — Тіра; між Тірасом і Борісте- 
ном (Дніпром) була колонія Одес, чи Ордес, трохи на схід о д  тепері
ш ньої Одеси; там, де сходиться Чорне море з Азовським, був Панти- 
капей (тепер Керч), а в гирлах Танаїса (Дона) — Танаїс. І Ольвія, 
і Пантикапей торгували найбільш збіжжям (зерном), рибою, худобою  
та иншим добром. Особливо багато вивозилося звідти пшениці: наш 
край ще дві з половиною  тисячі літ тому годував своїм хлібом 
Грецію.

Купуючи всячину в нашій землі, грецькі купці продавали сусіднім 
людям — „варварам", як їх прозивали за  їхню дикість та неосвіче
ність, вино, оливу та всячину з своєї роботи: зброю , тканини, срібні 
та глиняні вази (великий посуд) і инше таке. Ш парко торгували купці 
вином. Торговля вином та иншим крамом дуже корисна була для Гре
ків, і грецькі купці сильно багатіли, а їхні міста розросталися. От через 
сих грецьких купців і стало відомо де-щ о про те, які саме народи та 
племена жили дві-три тисячі літ тому на нашій землі. З-пом іж  Греків 
знайшлися розумні й освічені лю де, що записали оповідання тих куп
ців. Серед тих розумних та освічених людей найбільшу славу має
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грецький письменник, на призвище — Геродот. Він жив 2350 літ тому, 
і писання його збереглися аж до наших часів. Геродот не тільки слу
хав чужих оповідань, —  він сам побував в наших краях. Кораблем 
він приплив в Ольвію, кораблем плавав вгору Дніпром, до порогів; 
переїздив він і по південних чорноморських :тепах. Він на свої очи 
бачив тих людей, ідо жили тоді по чорноморських степах. І хоч там 
жили не однакові племена, дуже не схожі одно на друге, проте Греки 
усїх їх прозвали однаково — С к и ф а м и .

Ск и фи .  Щ о ж то  за  лю де були Скифи? Народ Скифський, — як опо
відає Геродот — був дужий, одважний і великий числом. Його землі 
простягалися од  самого Дунаю аж до Дону, — мало не на 1000 верст 
(кілометрів), а вгору, на північ, сягали верст на 700. Де-котрі з племен 
скифських жили з хліборобства та бжільництва — сіяли усяку паш ню; 
жито овес, ячмінь, просо, сочевицю, льон, і жили вони хуторцями та 
селами. Але більше було таких, щ о не жили на одному місці, а блу
кали із великими гуртами худоби й табунами коней, що в них коха
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СКИФИ, НАМАЛЬОВАНІ НА НИКОПОЛЬСЬКІЙ ВАЗІ.

лися та вміли добре на них їздити верхи. По річках вони ловили рибу 
Худобу, коней, шкуру з них та рибу міняли вони по грецьких кольо- 
ніях (осадах) над Бугом, Дністром та Чорним морем; вимінювали собі 
те, щ о їм було потрібне у їх немудрому господарстві.

Усю ту країну, де були оті кольонії та жили сусідні народці, Греки 
прозивали „Велика Скуфь“, або просто „Скифія“. Головна орда тих 
Скифів звалась „Царською* і жила коло Танаіса (Дона); на лівому 
боці Борістена (Дніпра) жили Скифи-кочовники, „щ о нічого не сіють, 
ані не орю ть"; по обох боках Борістена — Скифи-хлібороби, — вони 
мали по-над Дніпром свої осади, і Скифи-орачі (на середньому Бузі), 
„щ о хліб сіють не на свою страву, а на продаж". Скифів, що жили 
по низах Бога та Дністра, близче до кольоній грецьких, Геродот про
зиває Каліпідами, себ-то погречені Скифи. Вони сіяли хліб і на продаж, 
і самі вживали його, садили й городину.

На північ (так як у теперішній Київщині та Подільщині) жили 
вже нескифські племена: Неври на північ від Дністра й Бога, а на схід
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од них, по-над Дніпром, Людоїди (мабуть через те, що їли сире мясо) 
та Чорноубрані. Неври та Людоїди — це певно якісь словянські племена*.

Як каже письменник Гіпократ, що жив 50 літ після Геродота 
Скифи не мали a-ні домів, a-ні хат, а на великих 4-х і 6-ти — колесних 
возах робили з повсті халабуду, укриту з усіх боків; такий віз тягли 
дві або три пари волів, і в тих будках сиділи жінки та діти Скифів 
а сами вони їхали слідом верхи на конях. Становилися табором  де-не
будь у степу, поки худоба (табуни овець, коров та коней) не спасе 
того степу, а тоді рушали далі.

За той довгий час, що жили по наших степах Скифи, ми не ма
ємо ніяких писаних документів, і тільки у Греків та Римлян зрідка зна* 
ходимо де-щ о про сей довгий період нашої історії, та ще високі 
могили, що стоять по наших степах, нагадують про Скифів (понасипали 
їх Царські Скифи).

Щ е в V віці перед Різдвом Христовим ми бачимо могутнє 
царство Скифів, але вже в IV віці Скифів починає тиснути зі сходу 
нове племя — C a p  м а т и ,  і помалу, до часів Різдва Христового, Сармати.  
Сармати вкрили увесь той край, що звався досі Скифією, а тепер вже -  
Сарматією. Сармати були лю де того ж коріня, щ о й Скифи, — зрідні 
теперішнім Персам, — тим-то вони одні з другими й помішалися, і хоч 
ми вже й не чуємо про Скифів, а тільки про Сарматів, проте Скифи 
жили собі як і раніш. Тому-то увесь сей довгий період (літ 700—800) 
звичайно прозиваю ть Скифо-Сарматським.

Сармати були, так само як і Скифи, народ кочовничий. Так само 
переходить з табунами худоби та з родинами в повстяних будках на 
колесах, але жінки сарматські не сиділи все в будках, як скифські, 
а їхали верхи та стріляли з луків як чоловіки. Мущини носили широкі 
шаровари, і взагалі одежа у них була широка, фалдиста.

З Сарматських племен — найбільші були Язиги та Роксоляни (або 
Білі Аляни). Незабаром поруч з Білими Алянами виступають в І віці 
по P. X. просто Аляни, і в І та II віках імя се стає головним для рі 
жних кочових народів, — так само, як таким головним імям попереду 
були Скифи та Сармати.

Якийсь час алянське імя панувало на просторі від Дунаю аж до Усякі ко- 
А ральськогоморя (в Азії), але не довго. В II та НІ століттях, в західню човники, 
частину чорноморських степів примандрувало з півночи, з-над Балтицького 
моря, німецьке племя — Ґоти і виперло звідти Алянів. З другого боку, 
в III столітті по Христі прийшла з Азії турецька орда Г у н н і в і на
пирає на Алянів зі сходу. Аляни розсипаються, і останки їх, загнані 
в Кавказькі гори, задержались й досі в маленькому Осетинському 
народі. На сьому й кінчається панування іранської (персидського 
коріня) людности над нашими чорноморськими степами.

А тим часом, як в степах панували оті кочовничі та на пів-кочо- 
вничі народи іранського коріня, в краях гірських, карпатських бачимо 
инший гурт народів, тракійського коріня (до них належать теперішні 
Волохи-Молдаване). З  тих народів згадаєм о: В е с і  в „під Карпатськими
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горами“, десь на верхівях Дністра й Сяна; К о й с т о б о к і в - н а  полу
дневому згірї Карпат, і К а р п і в  — коло Дністра й Пруга. Сі тракійські 
народи були дуже войовничі, любили полю ванє, були великі пяниці 
і славні були своїми співами. Про тракійців оповідали, що вони навіть 
закони укладали в піснях, щ об легче було памятати. Вірили вони, що 
душа несмертельна (сього не було тоді й у більш освічених Греків).

Коло того часу між карпатські гірські та степові народи клином 
всунувся новий, Б а с т а р н и ,  — певно німецького коріня, а після 
того як римські імператори приборкали тракійські народи й Бастарнів 
і перегнали їх в инше місце, з півночи, з-за Висли рушив на полудень 
німецький народ — Г о т и .  Зі сходу приперли їх Словяне, а з  заходу 
инші народи, і вони подались на полудень та вискочили аж над- 
Чорним морем. З того, що по дорозі через наші землі не знайш лось 
для них місця, видно, що ті землі були заселені Словянами. Сі Ґоти 
просиділи в Чорноморських степах літ з двісті, і виперла їх звідти 
турецька орда Г у н н і в, що насунулася з Азії в IV столітті. З  сього 
часу й аж до XVI—XVII віків наші степи стають краєм переважно 
кочових орд турецької родини. Часом вони пробували на нашій землі 
дуже недовго — тільки переходили через степи, часом зоставались 
кілька віків. Д обра од  них Україна не зазнала — саму лишень шкоду.

Гунни пробували в наших степах може зо  сто літ; їх виперла 
звідти на захід инша орда — Б о л г а р і в .  Сі Болгари були туре
цького коріня, й одна частина їх пізніще одійш ла на північ, у фінські 
землі над рікою Волгою та Камою, і там засновала свою державу, -  
друга частина перейшла через наші степи, осілася з початку між Дні
стром та Дунаєм, а потім перейшла за Дунай і теж засновала своє 
Болгарське царство. Але там за Дунаєм було вже тоді так багато Словян, 
щ о Болгари геть помішалися і через кілька поколінь се був вже зовсім 
словянський народ.

В VI віці, слідом за Болгарами, насунули з Азії А в а р и  (Обри -  
як зве їх найдавнійша наша Літопись). Вони воювали з Словянським на
родом Антами, але в степах наших довго не держалися.

Після Аварів прибули знов Х о з а р и .  В VII та VIII віці вони дер
жали в своїх руках Керченську протоку (Фанагорію, пізніщу Тмуторо- 
кань), Крим, якийсь час і наддніпрянські Словяне платили їм данину. 
Столиця їхна була Ітіль, де Волга вливається в Каспійське море. Вони 
були корисні для українських земель, бо літ з двісті (у VIII та IX ст.) 
не пускали з Азії турецьких орд та вели з нашими предками торговлю . 
В кінці IX в. Хозарська держава хилиться до низу, а в X в. добив її 
українсько-руський князь Святослав.

Нарешті ще одна орда — вже фінського коріня — Угри, чи 
Мадяри. Вони в IX в. перейшли через наші степи й осілися на сере
дньому Дунаї.

Стільки народів усяких бачили наші степи, а наші лю де зазнали 
од  них чимало лиха та кривди.
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В той час, як оті згадані народи проживали в степах над Чорним 
морем, народи словянського коріня, а між ними й наші предки-Укра- 
їнці, сиділи дальш е од  моря, в краю лісовому та в тому середньому, 
що між лісом і степами. Намножуючись з часом, вони посувалися все 
далі на полудень та на захід. Степові народи з часом ставали все сла
біші, ставало їх менше; стали степи мало-щ о не порожні, а як коли, 
то й справді були порожні, і тоді почали наші лю де осідати тут, і так 
розсілися мало не по всій теперішній Україні, аж до моря Чорного, 
Азовського й до Дунаю.

Але перш ніж говорити про українські словянські племена, ска
жемо взагалі про Словян та про те, як вони розселялися.

Словяне сиділи на споконвічних своїх землях аж до II чи III с т о -Словяне. 
ліття по Різдві Христа, коли ото в наші чорноморські степи при
мандрували германські племена (Ґоти, то що). Тоді ото почали й Сло
вяне пересуватись на захід. За яких 300—400 літ (у VI та VII столітті)
Словяне опанували Дунай (се пізніші Болгари), перейшли на правий бік 
Дунаю (Серби) і просунулися аж до Адриятицького моря (Серби та 
Х орвати. Сі полудневі Словяне наробили багато клопоту Візантий- 
ському (Грецькому) царству. їхні ватаги господарили по всій Грецькій 
землі, а деякі аж в Малу Азію заходили. „Словяне відібрали у Римлян 
всю Грецію44 — з сумом записав в ті часи один літописець, а другий- 
письменник, грек Константин П орфирородний, зауваж ає: „Пословяни- 
лась вся земля наша й стала варварською 44.

Тим часом як полудневі Словяне опанували Дунай і землі на 
Балкані, инш а частина Словян посунулася на західній полудень і осі- 
лася обік германських (німецьких) народів. Се Словяне західні: Чехо- 
М орави, Словаки, надбалтицькі, полабські. Коли вони посунулись на 
захід то за ними пішли й Поляки (осіли й  у а лівому боці річки 
Висли).

Але не сиділи на місці й русько-українські племена. Як тільки 
з чорноморських степів пішли на захід Германці (Ґоти), а за ними Гунни, то 
зараз же подалися вони на полудень, опанували річку Дон і просуну
лись аж до Азовського (Сурозького) моря. Грецький письменник VI в.
Йордан оповідає, що Словяне сиділи тоді на північних згірях Карпатів, 
від верхівя Висли, на незмірних просторах, поділяючись на Словян 
і Антів. Словяне (південні Словяне) сидять на Дунаї до Дністра і на 
північ до Висли, Анти ж (українсько-руські племена) по-над луком Ч ор
ного моря від Дністра до Дніпра. Таким чином уже в VI, а найпізніш 
в VII віці, ріжні словянські племена позаймали ті землі, на яких ми 
бачимо їх і тепер.

Які ж східно-словянські племена, а між ними й русько-українські, 
знаємо ми в ті давні часи ? Найдавнійша літопись наша згадує такі 
племена (правда, в пізніщі часи — у X та XI столітті). На півночі сло- 
вянської прабатьківщини, на верхівях Дніпра, Західньої Двини та Волги, 
сидять К р и в и ч і .  У них були міста: Полоцк, Смоленск, вони ж мабуть 
збудовали й Ізборськ (пізніш Псков). Але Новгород, ще далі на північ,
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певно засновало инше якесь словянське племя. Сі Кривичі та Новго
родські Словяне все посувались в поріччя Волги» в землі фінських на
родів: Веси, Мері та Муроми. З  мішанини кривицьких (та ще вяти^ 
цьких) Словян з  Фіннами склався наймолодший, але найбільший числом 
єловянський народ — великоруський (пізніш — Московський).

На правому боці Дніпра, нижче Кривичів — були Д р е г о в и ч і  
Головні міста їх — Туров та ще Пинск. Пиньщину, на верхній При- 
петі, заселяв український народ, а  решту Дреговицької землі — Б ь  
лоруси.

На лівому боці Дніпра, в поріччі Сожа — Р а д и м и ч і .  Головні 
міста: Гомли (тепер Гомель) і Чичерск. Радимичі належали до білору
ського племени. Зате сусіди Радимичів — В я т и ч і ,  на верхівях річки 
Оки^ належали вже до Великоросів, так само як і ті Словяне, що осіли 
в поріччі Оки та на верхівях Дону, на ґрунтах Муроми, Мордви та 
Мещери (фінських племен) —  пізніща Муромо- Рязанська земля.

Перейдемо тепер до українсько-руських племен. В самій середині 
Українські сидять П о л я н е .  Се було дуже невеличке племя. На північному заході 
словянські воно граничило містами Білгородом (на Ірпені) та Виш городом (на 
племена. Дніпрі). На сході споконвічною границею був Д ніпро; на полудні 

останнє місто було Родня, там де річка Рось вливається, в Дніпро, але 
вже в. XI в. через Печенігів Поляне покинули обороняти Поросся, а за 
ходились се робити ближче до Кйївз — по річці Стугні. Сей малий 
трикутник — то осередок історичного життя наш ого народа. Звідси 
пішло й імя Р у с ь ,  що потім поширилось на всі українські і не укра
їнські (білоруські та великоруські) племена. Найголовніще місто у П о
лян було Київ.

На лівому боці Д ніпра сиділи С і в ер  я не, Сівера. Се було най 
більш е з українсько-руських племен і сиділо воно в поріччі Десни, по 
p.p. Сейму і Сулі. Найбільші міста у них були — на півночи Любеч, 
Чернигів, на полудні — Переяслав.

Далі, за  річкою Сулою, найдавніша літопись не згадує про Словян, 
але відомо, щ о десь від V віку і по Х-ий Словяне займали П одонє, і ще 
в X віці була над Азовським морем Тмутороканська волость (земля) 
в руках Русинів; але як в другій половині X віку натиснули на Подон- 
ських Словян Печеніги, а потім Половці, то вони мусіли посунутись 
далі на північ.

Бік-о-бік з Полянами сиділи, на захід од  них, Д е р е в л я н  е. На 
півночи границею у них була річка Припеть; на північному сході д о 
сягали вони Дніпра, на заході межували з Дулібами, на полудні — 
доходили до верхнього Бога (річки). Головне місто у них було Ко
ростень.

Далі на полудень од  Полян сиділи У л и ч і  — спочатку на ниж
ньому Дніпрі (на правому боці Дніпра), а пізніш пересунулись на се
редній та верхній Бог до середнього Дністра. На полудень сягали 
вони до Чорного моря, поки не одіпхнули їх звідти Печеніги.
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Край між Дністром та Дунаєм заселяли Ти в ер  ц і; вони ж сиділи 
по Дністру. На північному заході вони доходили до гірських країв 
Карпатів, а на верхньому Дністрі межували з Дулібами.

На захід від Деревлян сиділи Д у л і б и .  Головні міста їх: Волинь, 
чи Велинь, Бужськ, Перемишль, Луцьк, Володимир, Червень (тепер 
Чермно, на південь від Грубешова). Від тих міст —  і людей тоді прози
вали: Волиняне, Бужане. Лучане, Червняне. На північ Дуліби сиділи 
на середньому Побужу (західній Буг), на заході — в поріччях Буга 
й Сяна і наближалися до Висли. Тут на заході граничили вони з захі- 
дно-словянським племенем Поляками.

Далі на північному заході українська земля межувала з Білорусами 
(в поріччю Нарева). Тут Українці висунулись клином на північ між По
ляками та Білорусами (міста: Бересте, Дорогичин, Мельник). Неда
леко од сього клина, далі на північ, сиділи вже Литовські пле
мена (Ятвяги, Жмудь, Пруси). По всій північній границі української 
землі були Білоруські племена (Дреговичі, Радимичі), на північному 
сході — Великоруське племя (Вятичі), на схід — фінське (М ордва). На 
заході — як уже згадувалося — український народ межував з Поля
ками, та ще в полудневих згірях Карпатів — із Словаками, на полу
дневому заході в Карпатах і за Карпатами — з Уграми (Венграми), на 
п о л у д н і-з  Волохами (Русини були навіть в Семигороді). Сиділи укра
їнські лю де й по нижньому Дунаю аж до Чорного моря. Про те, яких 
сусідів-кочовників мали українсько-руські племена на полудні, в Ч ор
номорських степах, згадувалося раніш. Останні там згадані Угри. Після 
них прийшли в наші степи Печеніги (у IX столітті), що на довго засіли 
там і багато вчинили шкоди українській землі. Та з ними ми ще стрі
немося далі.

II. Життя громадське.

„У Словян і Антів — каже грецький письменник Прокопій (VI 
віку) — дає порядок не одна особа, але з давніх-давен усим порядкує 
громада й поріш ає усякі справи". Инший знов письменник каже, що 
у них багато начальників, бо кожне племя мало свого. Начальники ті 
не жили з собою  в згоді і тільки коли насовувалось якесь лихо, коли 
треба було усім гуртом з ним битись, то тоді тільки народ вибірав 
одного з тих начальників за  вождя усіх племен. Але ті вожді, чи на
чальники племен -  не були якимись князями, що мали велику силу. 
Се були лишень кращі лю де серед инших „старців" -  старіщих, по
важніших голов. Уся ж сила була в руках „віча“ — зборів отих „стар
ців", старших з кожного племени. На тих вічах ухваляли всякі важні 
справи — як от щ об усім племенам виступити гуртом війною, зібрати 
воєнні сили, кого вибрати за привідцю. Так було десь в V I-V II  століттях. 
А літ 300 пізніш (у X в.) ми вже чуємо й про князів, як от Деревлян-
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ський князь Мал. Але виявляється, щ о князі ті, так само як і Антські 
вожді, не мали якоїсь більш ої власти, а вся власть, як і давніще, оста
ється в руках віча, зборів „ліпших мужів". В оповіданнях Літописі ніде 
нема й мови про князів, а тільки, щ о племена — Поляне, Уличі, Дере- 
вляне вою ю ть, радяться, але все сами: про князів їхніх не чути. Вони 
справді були, але не мали сили перед вічем, перед волею  волості-землі. 
Аж тоді як у Київі появляється дружина — аж тоді князь вбивається 
в силу й починає ту силу розтягати на сусідні землі та племена.

ill. Побут та культурне життя.

З давніх-давен словянські племена, а між ними й наші українсько- 
Рі д.  руські, жили — кожен рід осібно, не густими хуторами, бо простору 

тоді було доволі. Рід такий -  се було кілька родин, велика сімя близь
ких чи далеких родичів. Усе майно було у них спільне, бо тоді землею, 
чи иншим чим, не треба було ділитись — маєш  усього скілько хочеш, 
аби працювати не лінувався! П орядок в такому роді давав старшина, 
„старець" — звичайно найстарший та найповажнійший з усіх. Щ е не 
дуже давно бували на Україні такі великі, не ділені сімьї, душ по 
20—30 в одній, і мали вони спільне господарство.

Згодом такий рід збільшувався — в ньому були вже не тільки 
близчі свояки, але й „далекий родочок“, і з такого великого роду 
з  часом витворилось „племя“. Так воно діялося у инших Славян (напр. 
у Сербів пізніш), так певно було й на нашій прабатьківщині перед 
розселенням Словян.

Коли велика родина, рід так вже розростався, що далі вже тру
дно було разом господарити, то така родина ділилася на кілька мен
ших, щ о сідали собі окремим дворищем, як найдалі, на нових грунтах. 
Згодом  з таких родин-дворищ, що межували між собою  й памятали, 
щ о вони одної крови, творилося село, „вервь“. Але село — се вже був 
не рід, а громада, і всі справи сільські ріш ають на зборах, на „вічу", 
старшини з поодиноких дворищ.

Городи.  Для сіл потрібні були городи (міста). Само слово город показує, 
щ о то було огорожене, безпечне місце. Город ставився для захисту, 
оборони, щ об було куди в небезпечну годину сховати своє добро 
й себе самого. Та не тільки од  сторонніх ворогів треба було захисту: 
між дрібними волостями та племенами бували завзяті бійки, то й тут 
треба було мати якесь безпечне місце. Часом город такий був для 
цілого гурту сіл, а часом і поодинокі села мали свої невеликі городки. 
1 справді, на українській землі — особливо в більш засиженій частині, 
північній — бачимо велику силу „городищ " — останків тих городів 
(в Київщині налічують їх 435, на Волині -  348, на Поділю більш як 
250, в Чернигівщині коло 150). Не дурно чужі лю де прозивали Сло-
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(у м. Голтві, П олтавської губернії).
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вянщину „краєм городів"! „Городищ а" ті не однакові: одні круглі, 
часом на рівнині, обсипані валом, а часом і ровом — се звичайно- 
найдавніщі, прості городи; другі — на високих, крутих шпилях, в кутку 
між річками та яругами, обсипані з того боку, де можна увійти, кіль
кома валами один по-за другим. Се звичайно „городищ а" пізніщі — 
князівсько-дружинних часів. Окрім валів, город часто боронили дере- 
вляні стіни. А коли сам город не міг змістити усіх осадників, то „пе- 
редгородьє" обводили деревляними палісадами - частоколом (звалося 
то „острог").

Городи єднали людей — сусідні громади: треба було усім разом 
будовати та поправляти город. Крім того підчас війни була спільна 
оборона; громади гуртом повинні були дбати про громадський спокій, 
вишукувати винуватих та злочинців. Все се звязувало людей в одну 
цілість, привчало до громадського й політичного (потрохи) життя.

З городів багато зосталося й надалі тільки тим місцем, куди 
лю де ховалися під час небезпеки. Але деякі з них здобули велику силу 
й стали осередком не тільки для сусідніх сіл та своєї околиці, але 
й для сусідніх городів та їх округів. Се могло статись од  того, що 
город був дуже вигідний та міцно укріплений, але ще більш мали 
вагу торговельні причини: коли город стояв на якійсь торговельній 
дорозі, то там осідали назавжди торговці та промисловці; той город 
притягав людей, що селились в його окопах, а коли там не зміщалися, 
то по-під ними, і виростав тоді „острог" —огорожені села навколо города. 
Такий город здобував собі повагу, і до голосу його „гражан" прислу
халися й инші, менші городи. О д такого міста часом почали прозивати 
себе й лю де: наприклад, Бужане та Червняне на Дулібській землі. На 
місці давніщих племен повстають тепер землі — волості з своїми го
родами. Ті племена, щ о не розвинули у себе городського життя, по
притягали до себе сусідні, чужі центри (осередки). Так наприклад Київ 
притягнув до  себе Деревлян, Чернигів — Радимичів і Вятичів. А з дру
гого боку, через сильний розвиток городських центрів, де-які племінні 
землі розпадаю ться на кілька волостей -  князівств: Сіверщина поді
лилась на Чернигівську й Переяславську волость, Кривицька земля — 
на Смоленську й Полоцьку (або й Псковську).

Як і з ного Словяне, а між ними й наші прабатьки, споконвік були хлібороби. 
жилиСло- Сіяли пшеницю, овес, жито, ячмінь, просо, горох, мак, льон. Уживали 

впне. д 0 роботи: рало, плуга, борону, заступ (рискаль), ціпа. Орали кіньми 
й волами. Зібраний хліб складали „на гумні" і там молотили „на току", 
а зерно ховали „в клітях" (коморах). Зерно мололи ручними жорнами. 
Вміли товкти зерно (пшоно).

Любили Словяне й коло дерева та городини ходити. В літописях 
часто згадуються „огородники". Коло Київа наприклад навкруги були 
городи та садки. Багато викохували худоби, держ али: волів, корів, 
овець, кіз, свиней, коней, навіть ослів. Уживали молоко, сир і масло; 
багато мясної страви. їли мясо найчастіш волове та овече, але спо-
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живали й коняче. З птиці держ али: голубів, курей, качки, гуси, жу
равлів, лебедів.

Про бжільництво нема чого й говорити, що в ньому кохались 
дуже, особливо в лісовій стороні: бжоли водилися в видовбаних 
в дереві дуплах, як в уліях; там і зімували. „Мед і скора“ (шкура), 
„скора, віск, мед і челядь" — се головне багацтво Словян: головне, 
щ о вони продавали та чим платили дань. Крім того, меду багато ужи
вали й дома — пили його й прості лю де й пани.

В багатих лісом та звіром краях своїх Словяне ловили чимало 
звіря й вивозили на продаж велику силу звірячих футер: з бобрів, со
болів, лисів, білок (вивірок) та инше. Ловили багато риби (лосось, лин, 
щука, осетер, угорь, пструг, окунь).

Дуже розвинуте було у Словян кушнірство та ткацтво. Полотно 
ткали товщ е й тонше, з узорами; обувя виробляли всяких фасонів. 
Гончарство теж було сильно розвинене — ще з часів новокамінної 
доби. Але поруч уживали й деревляний посуд: бочки, бодні, діжи, 
відра, збани, корита. Були вже цілі спілки, товариства „древоділів“, 
щ о будовали стіни, мости, а пізніш -  як перейняли христіянство — 
церкви.

Обробляли залізо, бронзу, мідь, срібло, золото —робили усячину, 
що треба в господарстві та зброю  для войни. Поруч з тим були свій
ські майстрі, що уміли виробляти дуже делікатні речі для людей 
заможніх.

Щ о їли тоді Словяне? Звичайна страва бідніщих людей була така: 
хліб (найбільш житній), сочиво (варений горох, квасоля та инша горо
дина — певно якийсь борщ), або каша, та варена й помащена олією  
городина; в скоромний день сир, у пісний -  риба (це вже пізніш, як 
зайш ло христіянство); бувало мясо. їли ще кисіль: муку розбовтували 
водою , варили і підливали „сити" — розведеного водою  меду. Пили 
найбільш мед, пиво та сирівець. Вино зате гуло річ дуже дорога — 
тільки дуже заможні та значні лю де могли уживати його.

Одежа була проста й немудра. Тільки багатирі робили собі убрання 
з оксамиту. Убрання було таке: сорочка, свита, поверх того, мабуть 
тільки у заможнійших, керея, на ногах якісь панчохи, чоботи — 
„сапоги" або постоли, часом черевики; на голові „клобук" — шапка, 
плетена або шкуратяна.

Жили в „домах", з вікнами й дверима. Дім був на два поверхи: 
на горі були „сіни" (холодна хата), у низу — комори („клѣти") та 
тепла хата, „истобка". На князівських дворах були ще осібні „мовниці" — 
бані (лазні).

Зброя була така: для того щ об нападати — спис, ніж, меч (пі
зніш ще шабля), сокира (топір), лук з стрілами та сагайдаком; для 
оборони — щит, броня та шолом. Прості лю де звичайно мали тільки 
списи, ножі, стріли та сокири.

Нарешті музичні інструменти були: сопілка, труба, гуслі та бубен. 
Для забави були ще кості для гри (з баранячих кісток).
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Торговля. Торговлю  вели Словяне з иншими народами з непамятних часів.
Такі речі, як залізо, бронза, шкляні вироби (намиста усякі) — все се 
мусіли Словяне добувати у чужих людей. Добували вони з трьох боків: 
на полудні, од Греків, на заході і на сході. Головною дорогою  на по
лудень був Дніпро. їздили човнами цілі ватаги Словян аж у столицю 
грецьку Константинополь, або Царгород. Ті ватаги були такі великі 
і так часто показувалися на Чорному морі, що в IX та X в. чужі письменники 
не звуть Чорного моря иначе як „Руське" море. З Руси возили туди футра, 
віск, мед і невільників, а звідти привозили: паволоки (делікатні ш овкові 
матерії), усякі тканини, вироби з золота, з шкла, вино, овочі та ко
ріння. З Криму вивозили сіль.

На захід був торговельний шлях до Балтицького (Варязького) 
моря (водою ) та суходолом через теперішню Галичину в Чехію і в по
лудневу Німеччину. В сій торговлі Русь була тільки посередником для 
товарів візантійських та арабських (зі сходу). З заходу приходили на 
Русь сирові продукти, невільники та деякі фабрикати (італьянські та 
іспансько-арабські).

На сході Русь вела торговлю  найбільш з арабськими купцями, 
що приїздили до Ітілю (столиця Хозарів на низу Волги) або до Бол- 
гару (на верхній Волзі). Деякі руські купці сами їздили на Каспійське 
(Хвалинське) море й далі верблю дами до Арабів. З свого боку й араб
ські купці їздили через Київ та Галичину аж у Краків (у Польщі) та 
в Прагу (у Чехів). Од арабських купців Русь мала шовкові матерії, 
вироби з металю та золота, полудневі овочі й коріння.

Через чималу заграничну торговлю  розвивалася й торговля в са
мій Руси. Купці їздили по всіх закутках, скуповували те, що їм треба 
на продаж, а за те продавали товари загранишні. Певно, найбільш 
з того куповали лю де багаті та вельможні, але чимало доходило вся
чини й до простого лю ду: деякі шкляні прикраси, намисто, срібло, 
а найбільш — сіль та металі. Сіль привозили тоді з Криму, з Бал
тицького моря (пізніш), але найбільш з Галичини та Семигороду.

Найбільшим осередком і для своєї й для заграниш ної торговлі 
був Київ. Тут сходилося безліч ш лях ів : водяний шлях з півночи на 
полудень і сухі дороги —  шлях з Волині й „з Ляхів", шлях з Чехів 
і Угор через Галичину, шлях північний — на Курськ, на полудневий 
схід — на Переяслав і инші. Київ був осередком, де обмінювались 
товарами усі ті шляхи, де вічно кипіла торговельна робота.

ВдачаСло- Словяне були лю де русові, румяні, великі на зріст. Про їхню 
вян. вдачу чужі письменники говорять так: „вони ласкаві з гостями, прий

мають їх у себе й одпроважую ть з одного місця на друге, куди тому 
треба. Своїх рабів вони не держ ать у неволі назавжди, як се роблять 
инші народи, але визначають час, доки їм служити, а потім даю ть на 
вибір: чи схочуть вернутися на батьківщину з надгородою , чи зоста
тися у них як вільні лю де. Жінки їхні на диво чесні". Инші знов го
ворять про Словян, щ о се лю де натури привітної, щирої, поетичної, 
веселої, охочі до забав, до  того любили й випити: „пьють (мед) в день
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і в ночи, так щ о инодї їм трапляється й умерти з кухлем в руках".
Але се вже переборщив чуж инець: пили тоді не так, щ об упитися, 
а більш, щ об підохотитись.

Щ о Словяне були лю де мягкого серця, знати хоч би з того, що 
в їхньому праві не було кари на смерть. Але на войні вони вміли по
казати себе.

Словяне вірили, що усім світом править багато б о г ів ; усякі сили Віра 
природні почитували вони, як якогось бога. Бог грому й блискавки був й звичаї, 
у них найстарший бог і звався Перун — його велика деревяна постать 
із срібною головою  й золотими вусами стояла на горі у Київі; бог 
сонця й світла звався Д аж дьбог — Х оре; бог вогню — Сварожич;

бог, що обороняє худобу од усякого лиха, звався Волос; бог вітру 
й негоди Стрибог. Окрім сих вищих богів були менші істоти, щ о їх 
поважали. Так Словяне вірили, що у воді живуть водянки й русалки 
(топлениці-мавки), у полі — польовики, у лісі —  лісовики, або полі- 
суни, у хатах — домовики, у болотах — дідьки.

Словяне вірили у життя на тім світі, —  говирили, щ о домовик, 
се душ а покійника, котрий приходить з того світа. Але вони вірили, 
щ о душ а на тім світі живе так як і на сім жив чоловік, то ховаючи, 
клали йому в могилу усячину, що потрібно для прожитку.

Як сонце повертало на весну, коло теперішнього Різдва, святку
вали Словяне прихід нового року; се й досі ще є у нас на Різдво та 
на Новий Рік, як вечеряють серед снопів, баж аю ть собі доброго  уро
ж аю , посипають зерном на щастє. Все се зосталося з тих часів, як ще 
наші лю де не були христіанами.
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Як приходила весна, співали веснянок, а як сонце повертало з літа 
на осінь, то було свято Купайла, ідо й досі справляють наші люде.

Храмів або церков та жерців, себ-то служителів тим богам, у Сло- 
вян не було, — у ті часи лю де становили жертовники сим богам по 
лісах під дубом; коло тих жертовників збіралися й молилися, а хто хо
тів, приносив тим богам жертви, а за-для того різали на жертовниках 
усяку худобу. Мертвих одні племена ховали в землю, инші — палили 
на великому вогнищі і попіл збірали у глечик а той глечик становили 
на горбі. Значних покійників ховали дуже пишно; з ними живцем за
копували у яму, або палили на високому стосі дерева, жінку, котра на

ПОХОРОН СЛОВЯНСЬКОГО к н я з я .

те згодилася (Словяне, особливо багаті, мали по кілька жінок одразу), 
коней, ставили страву й усячину для потреби умерлих на тім світі; по
кійника вбірали у найкраще убрання. Після того як поховаю ть покій
ника, на могилі його справляли тризну — се те, що тепер зветься по
минки, або „проводи“ : пили, їли, співали пісень, потім танцювали й бо
ролись. Через рік приходили на могилу, знов справляли „тризну", 
а могилу досипали землею.

Ш лю б у давніх Словян робився так: парубок, або й жонатий 
чоловік, коли хотів узяти собі жінку, сплачував родичам дівчини віно — 
себто обдаровував їх подарунками; часом він сплачував рбдові м оло
до ї викуп, а часом, умовившись із своєю лю бкою , „умикав" її, себ-то 
силомиць, або крадькома, завозив до себе.



ПЕРІОД ДРУГИЙ.
---ч*Лѵ--

С А М О С Т І Й Н О - Д Е Р Ж А В  Н И Й  

ДО РОКУ 1340.

ро руську державу у Полянській землі, з столицею Київом, Початок 
згадую ть чужі письменники IX та X століття. Але почалася київської 
вона багато раніш — напевно вже на початку VIII віку були ДеРжави- 
в Київі і сильне військо і князь із значною  властію. Щ о початок 

русько-української держави стався у Київі, в тому нема нічого див
ного. Се було найстарше, найбільш торговельне й багате місто на всім 
тім просторі, ідо пізніш став зватись Руською держ авою . Сюди зїзди- 
лися й купці з чужих країв з усяким крамом. Тих багатих і торговель
них людей треба було захистити, треба було оборонити їх од сусідів, 
ласих на їхні товари та багацтво. Тому то київські лю де, особливо 
значнійші, більші, що прозивалися б о я р а м и ,  здавна позаводили при 
собі ватаги людей сильних, одважних, військових. Згодом  у Київі зі
бралося чимале військо і воно обороняло місто од сусідів та ходило 
з купцями, як вони везли свої товари в чужий край. Старший над тим 
військом був київ ський князь.

Але вже десь у VIII столітті найпізніш, київські князі перестали 
бути тільки сторожами київської торговлі; маючи велике військо — 
д р у ж и н у ,  що треба було його чимсь прогодувати, вони почали на
падати на сусідні племена та споружати далекі походи, на яемлі Візан
тійської держави, а потім і на схід, коли підупала Х озарська держава.
В тодішні часи військо найбільш живилося тим, що награбить у сусі
дів або возьме за викуп, щ об не грабувати.

Ті походи на чужі землі збогачували дружину та князя, бо купці- 
дружинники навозили звідти чимало товару, невольників і потім те все 
продавали. Щ о далі, то все зростала дружина київського князя й охота 
до походів за данею  в підбиті вже землі та до наскоків в далекі чужі 
краї. Почали князі наймати в дружину чужинців —  найбільш Варягів
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(Скандинавів, з теперішньої Ш веції та Норвегії). їх було в Київі так 
багато, що вони забрали в свої руки всю управу, а г юмадське віче, 
„старци градскии" вже мало важили: не слухали їх ні князь, ні дру
жина. Аж пізніш, в другій половині XI в., коли ослабла княжа власть, 
„віче" знов показало свою силу.

Маючи велику дружину, київські князі помаленьку розширили ки
ївську державу на північ, на захід, на схід і на полудень. Не однаково 
князі „примучували" ріжці племена. Ті, щ о сиділи далі і до  них не 
можна було часто ходити, платили тільки дань та давали помочи під 
час воєнного походу, але мали ще своїх князів і сами собою  поряд
кували; до инших сажав київський князь з своєї руки князя, а ще до 
инших посилав своїх „мужів" — „посадників" і ті вже робили так, як 
скаже київський князь. Сажаючи своїх князів та підручних в чужих 
землях, київський князь ніби то робив їм добро: обороняв їх од сусі
дів, заводив спокій, нищив і карав розбійників, а зате приходив що 
року зимою по дань, а часом держав там своїх „мужів" цілий рік 
з військом. Обійшовши землі зимою, князі й бояре разом з купцями 
на весну зїздилися у Київі і поскладавши товари на човни, везли Д ні
пром на продаж аж до Царгороду, до Греків.

При кінці IX віку багато вже земель належало до Київа: не тільки 
землі українські (Уличів, Деревлян, Дулібів, Тиверців, Сіверян) та біло
руські (Дреговичів, Радимичів), але й великоруські (Кривичів, Вятичів, 
Н овгородських Словен); крім того Русь держала тоді Азовське море 
і Подонє. Таким чином на початку X в. Київ опанував вже мало не 
всі ті землі, що з них складалася Руська держава, і ті землі почали 
теж зватися руськими.

Таке велике діло, сотворення Руської держави, сталося вже у IX 
столітті, а проте ми не знаємо навіть наймення тих давніх князів. Най- 
давніщ а Літопись, уложена в XI столітті, вже не памятала нічого про 
події IX віку, не знала навіть, як почалася Руська держава. А тим ча
сом треба було якось той початок пояснити... Отож літописець, зна
ючи, що в X віці у Київі було багато Варягів і вони мали велику силу 
та що київські князі посилали їх „намістниками" в ріжні землі, — впав 
на думку, що й перші князі руські певно були з тих Варягів.

Перші кня- Літописець оповідає, ніби-то у 862 році один з Варязьких ватаж- 
зінаРуси. ків, на імя Рюрик, із братами своїми Синеусом та Трувором і з своєю 

величенькою дружиною осіли у Новгороді і наложили на тубольців 
дань за те, мовляв, що вони будуть обороняти їх од ворогів-сусідів. 
Сі варяжські виходці на думку літописця, почали собою  довгу низку 
українсько-руських князів.

У дружині Рюрика — оповідає літописець — окрім його братів, 
були ще менші ватажки — Аскольд та Дир. Вони не схотіли остатися 
у Новгороді і пішли Дніпром униз аж у Візантію, щ об там або стати 
до  війська грецького, або пошукати собі иншої, кращ ої долі. Пливучи 
Дніпром, побачили вони на крутім березі його великий город. Вони 
спитали людей, що се за будівлі. їм одказали, що се город Київ, —
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збудовав його колись Кий — і належить він до Словянського народу 
Полян, що тепер платять дань Хозарам. Аскольд і Дир прирадили їм 
не платити тієї дани Х озарам і, щ об оборонити город од них, зоста
лися там із своєю дружиною, збіраючи дань з Полян за ту оборону.
Таким побитом вони зробилися першими князями в нашій Україні.

Так каже літопись, але як ми вже знаємо, Київ в кінці IX в. був 
столицею великої Руської держави, мав може з двісті літ перед тим 
своїх князів і1 не був безпечно, таким мізерним городком, щоб якась 
бродяча невелика скандинавська ватага прийшла й усілася там, а По- 
ляне ще й раді б тому були. Крім того, з инших джерел відомо, що 
Аскольд та Дир справді князювали в Київі, але не разом: Аскольд десь 
між 860—867 роками, а Дир — аж при кінці 880-их років. Можна на
віть думати, що Аскольд був уже христіянин, бо на його могилі, над 
Дніпром, пізніш поставлено було церкву.

Дуже може бути, щ о відомий похід Руси на Ц арград у 860 році 
підняв князь Аскольд. Русь вирушила в похід на 200 кораблях. „На 
човнах були варвари, що тримали у руках мечі, грозилися на город 
і кричали. Сі варвари-Руси були хорош ого зросту, русяві й з сірими 
очима. Значніші між ними голили бороди й носили довгі вуси; на го
ловах, з довгими оселедцями (чубами) і підголеною чуприною, носили 
гостроверхі шапки; поверх кольчуги були одягнені білі киреї, що за
щіпалися прищіпкою на правому плечі. Узброєні вони були сокирами, 
сагайдаками, списами та мечами гострими з обох боків, а щити в них 
були довгі та внизу вузькі".

Так описують Греки те військо, що прийшло до них. Облягла 
Русь Ц аргород і спершу таки добре їй щастило, але знялася буря 
багато човнів потопила й розкидала, і чимало тоді з того походу не 
вернулося до дому.

Після Аскольда бачимо у Київі князя Олега. Літопись зве його О л е г  
„віщим", тоб то характерником— тому він ніби то мав щастя у всьому.
Се був князь славний війнами й походами. Літопись оповідає про не
звичайно щасливий похід його на грецьку столицю Царград.

Скрізь ніби то по словянських землях, підлеглих йому, набрав 
він велике військо, посадив його на 2.000 човнів і Дніпром та Чорним 
морем поплив до Царграда; розбив Греків і скрізь навкруги, по селах 
і городах, спустошив усе та спалив, побив багато народу і обступив 
город з усіх боків. Тоді царі грецькі Лев та Олександер, бачу чи таке 
лихо, послали до його своїх послів і замирилися з ним. Олег узяв ве
ликий викуп, забрав чимало добра і на знак того, що він поборов 
Візантію, на головних воротах Царграду ніби то прибив свій щит.

Тим часом инші джерела ніде не згадую ть про такий ганебний 
для Візантії похід Руси, то треба думати, що се літописець записав 
те, що переказували за його часів лю де. Зате зовсім певна умова Руси 
з Греками року 911, на якій підписаний Олег, „великий князь руський".
Два роки пізніш Олег підняв великий похід на Каспійське море та 
у теперішню Персію. Оповідають, що прибуло з Дону у Волгу, а звідти
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в Каспійське море, 500 кораблів руських і на кожному по 100 душ. 
Кілька місяців Русь господарю вала по-над морем і далі в персидському 
краю, але як верталася вона до дому, то на неї напали Хозари й більшу 
половину побили.

Про смерть „віщого" Олеґа літопись оповідає таку легенду (на 
пів-казку).

Бажаючи знати, коли прийде по нього смерть, покликав він до 
себе кудесників (знахурів) та волхвів, і один з них сказав Олегови так: 
„Великий ти, князю, вояка; завжди ти — під стрілами ворожими, та 
не в чесному бою  спіткає тебе смерть твоя, — не од ворога лю того, 
не од болісти лихої й не од старости скінчиш ти дні свої, а од лю-

ОЛЕГ У ЦАРГРАДІ.

бого коня свого". Замислився Олег, оддав свого коня слугам, звелів 
поставити його у станю і до смерти покоїти, кохати його та году
вати найкращим зерном.

Минуло кілька літ, і Олег, вертаючись з походу до-дому, згадав 
про коня свого й заїхав до стані, де той кінь стояв; спитав він про 
нього слуги свої, що приставлені були до коня того, а слуги одказали 
йому, щ о кінь його любий давно вже пропав і голий кістяк його 
давно миють дощ і і сушать вітри у степу на могилі.

Пішов Олег подивитися на те місце, наступив на череп ногою 
і промовив: „Збрехав-єси мені, старий кудесниче! Ото й од  тебе, мій 
любий коню, тільки голий череп зостався, а я й досі живу“. Тільки 
він проказав се, як з мізковні тієї вилізла невеличка гадюка, обвилася 
круг ноги княжої і вкусила його. Від того, каже легенда, й по
мер Олег.
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Яка б там не була смерть його, ми знаємо, що він помер десь 
у 912—915 роках і похований у Київі. З наказу потомка його Ярослава, 
кістки його вийнято з могили, охрещено і в-друге поховано під Д е
сятинною церквою.

Після Олега став князем київським Ігор, щ о взяв собі за жінку І гор.  
Ольгу з города Пскова.

Ось як легенда розказує про се. Був якось Ігор на полюванні 
у Псковщині. Трапилось йому переїхати річку; перевозила його через 
неї на човні проста сільська дівчина Ольга і так впала йому в око, 
щ о він почав жартувати з нею; вона так мудро одказувала йому і так 
йому вподобалася, що він узяв її з собою  до Київа і там одружився 
з нею. Але на ділі Ольга маібуть була донькою  Псковського князя.
Так само як і Аскольд та Олег, Ігор пробував щастя в поході на Цар- 
град. Але не був він 
щасливий: Греки попа
лили Ігореви човни я- 
кимсь вогнем, кидаючи 
його на них з берега 
(здається, се був зви
чайний порох, про ко
трий тоді ще ніхто не 
чув); дружина Ігорева 
перелякалася того дива, 
і Ігор як пішов, так 
і вернувся до-дому з по
рожніми ру-ками, по- 
збувшися кораблів та 
трохи війська.

Багато щасливій ш ий 
був поход Ігоря на Кас
пійське мореат в пер
сидські краї.

Русь, з великими силами, притягаючи по дорозі охочих до здобичи, 
дійш ла суходолом аж до Дербенту; звідси на кораблях по річці Курі 
добралися до великого та багатого города Бердау (недалеко тепе
ріш нього Баку), звою вали його і просиділи там аж пів-року, напада
ючи на сусідні землі. Набравши великої здобичи в тих землях, верну
лися до-дому.

Кінець Ігоря був дуже сумний, і Літопись оповідає про се так.
Ігор мав воєводу Свенельда. Се* була його права рука і щоб зад о 
вольнити його та його дружину, Ігор дав йому Деревлянську дань: 
іди, мовляв, туди і збірай на себе. Тоді почала ремствувати Ігорева 
дружина: „Свенельдови оняке добро, а ми голі — збірай дань з Дере- 
влянів і на себе та на нас!“ Ігор послухав і пішов до Деревлян. Д ру
жина почала грабувати немилосердно їх села і міста, пускала їх з во
гнем, багато народу убивала. Дуже розлютувалися Деревляне, бо з них,
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як вони казали, дерли дві шкури: і Свенельд бере і князь знов так 
само. Не стерпіли вони сього і одна, з громад —  міста Іскоростеня 
повстала, напала на Ігоря, до голови побила дружину Ігореву, а са
мого князя привязали до двох нагнутих стовбурів дерева, і коли вони 
порснули вгору, то розірвали князя на-двоє. Там, недалеко гброда 
Іскоростеня, й поховали його.

ОЛЬГА.

Се був князь, як знати, завзятий і здібний, коли не дав розвали
тися такій великій державі, але разом з тим такій ще не міцній, як 
була тоді Руська держава. Під умовою, що уложив він з Греками року 
944, бачимо підписи яких двадцяти „світлих і великих князів", що си
діли по ріжних волостях та землях і слухалися „великого князя русь
кого". А ще ж були землі з своїми тубільними князями, що тільки 
платили дань, та ще такі, що тільки приходили руському князеві на 
поміч, як його союзники!
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По смерти Ігоря зостався маленький син Святослав; тому князю 
вати почала жінка Ігорева Ольга. Перш за все вона, як оповідає Літо
пись, повзялася на Деревлян і ще дужче їх приборкала. Літописець 
оповідає про се так, як воно дійш ло до  нього з народніх уст. О по
відає він, що Ольга ніби-то схотіла помститися за  смерть чоловіка 
свого Ігоря і на те випав як раз дуже підхожий случай. Деревляне,

ПОМСТА ОЛЬГИ.

убивши Ігоря, задумали одружити Ольгу з князем своїм Малом, щ об 
узяти в свої руки нового князя Святослава. Щ об посватати Ольгу, 
вони послали у Київ своїх послів. Як ті приїхали, і Ольга дозналася, 
чого вони бажають, то переказала їм через своїх людей, щ об вони, 
за-для більш ої пихи, звеліли нести себе до неї у тих самих човнах, 
в яких вони приїхали; а сама тим часом у своєму дворі загадала ви
копати глибоку яму. На другий день прийшли до послів Ольгини слуги 
кликати їх до княгині, а вони одказали тим слугам: „не хочемо ми ні

Ольга.
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кіньми їхати, ні пішки йти, а несіть нас у човнах". Так і зробили — 
узяли ті човни й понесли, а вони, сидячи у них, дуже пишалися. Як 
принесли їх у двір, де дожидалася їх Ольга, то зараз, з її наказу, вки
нули ті човни з послами у яму і живцем закопали.

Та не вдовольнилася Ольга сією помстою, — мало було їй 
сього, — і вона послала сказати Деревлянам, щ о коли вони хочуть, 
щ об вона пішла за їх князя, то нехай пришлють у Київ своїх найзна- 
чніщих людей сватати її. Деревляне послали зараз своїх сватів, і як 
вони прийшли до Київа і хотіли бачити княгиню, то Ольга сказала, 
щ о не допустить їх на свої очу немитими й звеліла витопити лазню  
(баню), куди й пішли посли паритись. Як усі вони зайшли у ту лазню , 
двері зачинили, підпалили її з усіх боків, і всі вони живцем в ній 
згоріли.

Тоді Ольга пішла з дружиною своєю до Деревлян, щ об на мо
гилі Ігоря справити тризну. Поскликала на ту тризну багато значні
ших Деревлян, понапою вала їх добре і коли вони усі попилися, тоді 
звеліла своїм воякам-дружині повбивати їх. Більш пяти тисяч лю ду 
було ніби то вбито на могилі Ігоря.

На другий год знову прийшла Ольга з своєю дружиною до Д е
ревлян і на сей раз узяла з собою  малого свого сина Святослава, — 
завою вала кільки деревлянських городів і обступила військом їх город 
Іскоростень. Деревляне перелякалися і зачинилися у городі. Тоді Ольга 
послала до них послів, і ті сказали їм: „Княгиня каже: буде вже 
з мене тієї помсти за чоловіка мого Ігоря; тепер я звою вала всю 
Деревлянську землю й наложила на неї дань. Так само хочу зробити 
й з вами. Пришліть мені тільки від кожної хати по три голуби й по 
три горобці, то я й піду“. Іскоростенці дуже зраділи, що таку неве
лику дань наложила на них княгиня й зараз позносили все Киянам до 
табору, а Ольга звеліла до ноги кожному голубові й кожному гороб
цеві привязати по ганчірці, а у-вечері підпалити й пустити на волю. 
Так і зробили: підпалили ті ганчірки, привязані до ніґ і попускали го
лубів і горобців на волю. Вони знялися й зараз таки полетіли у город 
по своїх гніздах, а горобці по-під свої стріхи, і город враз запалав 
страшенним вогнем. Кинулися бідні городяне з гброда у поле, а Кияне — 
на них; багато їх повбивали й багато позабірали в неволю.

Так оповідає Літописець те, що чув од людей. Але з сього всього 
певне тільки те, що Ольга вою вала з Деревлянами й позбавила їх тієї 
волі, яку мали вони ще за Ігоря. Дуже може бути, що Поляне, од 
яких чув Літописець про помсту Ольги, навмисне зробили Деревлян 
якимись дурнями.

Друге, що оповідає Літописець про Ольгу — се те, як вона охре
стилася. Літописець оповідає про се так. Ольга поїхала у Візантію, де 
тоді царював Константин Багрянородний. Вона йому дуже припала до 
вподоби за свою вроду й розум і він хотів одружитися з нею, ка
жучи, що їй краще б пристало царювати у великому царстві, — от 
такому, як була тоді Візантія, — аніж жити дома, серед дикого на-
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роду. Ользі Константин був не до мислі і вона рада б була як-небудь 
одчепитись од його, а через те сказала йому: „Охрести мене, —  будь 
мені хрещеним батьком, а то не гаразд тобі мати жінку поганської 
віри“. Цар дуже зрадів, і незабаром патріарх константинопольський 
охрестив її, і дали ій імя Олена. Тоді цар знов почав прохати її, щ об 
вона йшла за нього, але Ольга одмовила йому: „Я б і рада була, 
царю, та сам ти гаразд знаєш, що христіянська віра не позволяє бать
кові брати собі дочку за жінку, а тепер ти ж мені став хрещеним 
батьком, а я тобі донькою ". — „Перемудрила ти мене, О льго“ — 
промовив цар і подававши подарунки — грішми їй і усім, хто був 
з нею, пустив їх до-дому. Було се у 957 році.

Так говорить київська Літопись, але, як ми певне знаємо із візан
тійських джерел, імператор Константин був жонатий; дотого Ольга 
тоді була вже зовсім стара; крім того, про охрещення Ольги у Цар- 
граді не каже нам нічого й візантійська історія, тоді як вона найдріб- 
н ще описує про те, як приймали княгиню Ольгу у Царграді. Тому-то 
треба покласти, що Ольга їздила у Царград ще нехрещена, а охре
стилася вона тоді, як повернулась звідти до Київа. І сталося се не 
пізніще, як у 958 p., бо у німецьких джерелах згадується, що у 959 
році до короля Римського Оттона Першого прибули посли од коро
леви Руси — Олени; а се, як ми знаємо, христіянське імя Ольги.

Кращого вітання сподівалася Ольга у Царграді і її дуже вразило 
те, що її довго продержали у Суді (візантійська пристань), поки допу
стили бачитися з імператором, та що імператор не краще її вітав, як 
якогось там Сірійського посла. Се невдоволення своє виявила вона 
грецьким послам, що прибули до неї пізніш у Київ. Д овго держала 
вона їх у Почайні (київська пристань), і коли вони запитали, чи довго 
їм дожидатися, одмовила: „Нехай постоять у мене в Почайні стільки, 
скільки я у Суді дожидалася".

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

Д ержавою  Ольга правила міцно, не згірш од чоловіка свого Ігоря.
Се знати з того, що за час між Ігорем і Святославом Руська держава 
не ослабла й не розвалилась, і Святослав, ледве ступив на князівство, 
міг одразу взятися до далеких походів.

Святослав був справдішній лицар, чистий запорожець на князів- Святослав, 
ському столі. Літописець малює його так: „Святослав був хоробрий, 
легкий на ходу як пард; у поход не возив з собою  ні казанів, ні на
метів; нарізував конину, воловину або звірину тоненькими шматками, 
пік на вуглях і так їв; спав на повсті, підмостивши у голови сідло, і як 
ішов з ким воювати, то посилав вперед себе своїх послів, щ об вони 
оповістили про те ворогів, кажучи: „Іду на вас". Се він робив на те, 
щ об вороги мали час зготовитись до бою , бо він вважав, що не по 
лицарськи несподівано, потайки на когось нападати. Се був князь-
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вояка, кохався він у походах; дома, в князівстві порядкувала громада, 
а він навіть не втручався до її розпорядків".

У-сам-перед пішов він війною на Хозарів, шо жили по низу 
Волги, побив їх, звою вав їх город Білу вежу (Саркел), пограбував 
Ітіль і рушив далі до Кавказу, на річку Кубань. Земля та звалася тоді 
Тмуторокань і по ній блукали народи: Ясси (Осетини) та Касоги (Чер
кеси); він їх теж звою вав і наложив на них данину. Звідтіля подався 
він на Волгу, де повою вав Болгарію  й зруйнував їх город Болгар. 
Вертаючись до-дому, зайш ов до Вятичів, підбив їх і наложив на них 
дань. Коли він повернувся до Київа, то застав там послів од  грець
кого царя Никифора Фоки. Никифор Фока прохав його, щ об він ішов 
на Дунай — воювати Дунайських Болгар. Тут до-речі буде сказати, 
щ о уявляла з себе Болгарія в той час і як ставилася вона до Візантії.

У першій половині X віку молода Болгарія дуже притиснула була 
Візантію: цар болгарський Симеон підбив під свою кормигу ввесь Бал- 
канський пів-острів, так щ о Візантії доводилося круто. З  наступником 
Симеона — Петром Візантія мусіла уложити дуже непочесну за-для 
себе згоду: вона признала Петра царем, а Болгарську церкву незале
жною , віддано було за Петра візантійську царівну та. ще до того ві
зантійський імператор зобовязався платити Болгарії щ о-року данину. 
Як став імператором Никифор Фока, то він зрікся давати дань і по
слав до Святослава послів, прохаючи його, щ об він допоміг йому 
проти Болгарів. За таку поміч цар послав Святославові великі дари. 
Святослав зрадів такому випадкові і зараз таки з дружиною своєю 
рушив на Дунай та під Д оростолом (де тепер Силістрія) розбив бол
гарське військо. Се так вразило царя Петра, що він заслаб і скоро 
вмер, а Святославові так сподобалося у Болгарів, що він остався 
у них, осівши у городі Переяславці (у Преславі на Дунаї, коло Тульчи). 
Зосталася його мати Ольга у Київі сама із трьома його синами: Яро- 
полком та Олегом, та третім Володимиром, що родився ніби то од 
О льгиної клюшниці Малуші.

Тим часом, поки Святослав жив у Переяславці, промінявши свою  
Україну на Болгарію , під Київ підступили й облягли його навкруги 
Печеніги. Печеніги, сей азіятський народ, ще в 880-тих роках прийшов 
з  Азії, натиснув Угрів і присилував їх посунутися на Дунай,а сам з своїми 
ордами, розкинувся на всій простороні од Дону до Дунаю і більш як 
150 літ шарпав Україну. Печеніги так облягли Київ, що ніяк не можна 
було з города вийти.

Викликали Святослава з Болгарії. Він зараз рушив під Київ і про
гнав Печенігів у степ. Але йому не хотілось оставатися дома і він 
знову задумав вернутись на Дунай. Тоді Ольга почала просити його 
не кидати рідного города й не покидати її на старості літ, а він одмо
вив їй, що в Переяславці йому краще жити, ніж у Київі, бо там є 
всячина: туди йде від Греків золото, срібло, дороге вбрання, вино, 
всяка садовина і городина; від Чехів та Угрів: срібло й коні; з Укра
їни: шкури, віск, мед, невільники. Ольга прохала його зостатися хоч
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до її смерти і справді скоро померла. Поховали її під Десятинною 
церквою у Київі.

А Святослав, поховавши її, настановив у Київі за князя старш ого 
свого сина Ярополка; у Деревлян, в Овручу — посадовив другого 
свого сина Олега; Володимира-ж прохали до себе Новгородці, і Свя
тослав послав його до них з дядьком його Добринею, а сам подавсь 
знову на Дунай.

Але поки він був у Київі, Греки замирилися з Болгарами й під
мовили їх, щ об вони не пускали до себе Святослава. Літописець опо
відає, що ледве він підійшов до Переяславця, як на зустріч йому прий
ш ло болгарське військо й не пустило доступитися до города. Вже по
чали були Болгари перемагати дружину Святославову. Тоді він зібрав

СВЯТОСЛАВ У ПЕРЕЯСЛАВЦІ.

її і сказав, що умре тут, а добуде Переяславець. Кияне знову накину
лись на Болгар, розбили їх і увійшли у город. Святослав зараз д о 
знався, що се Греки підмовили Болгарів, і послав своїх послів у Візан
тію, щ об вони так сказали грецькому цареві: „Іду на твою  землю 
і хочу взяти Царград, як здобув собі Переяславець". Греки послали 
йому дари й довідавш ися, що в нього тільки 10 тисяч війська, тим 
часом виставили проти його ніби-то аж 100 тисяч. Але Святослав роз
бив те військо й став наближатись до  Візантії, грабуючи все по дорозі 
та палячи городи. Узявши Филипополь, Святослав, щ об налякати Б ол
гарів, ніби-то звелів посадити на палі 20 тисяч чоловіка. Се так наля
кало їх і такий жах обняв усіх, що вже инші міста, не боронячись, 
піддавалися йому. Святослав вже наближався до Царграду, як імпе
ратор Іван Цимісхій, що заступив Никифора після його смерти, вислав 
до  нього послів з дарами. Багато набрав Святослав тоді з них дані, —
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брав він і на живих своїх вояків і на мертвих, кажучи, що се буде на 
їх жінок і дітей.

Але Цимісхій не кидав думки виперти Русь з Болгарії, бо такий 
сусіда був дуже небезпешний для Греків, і от, зібравши величезне вій
сько, в-сам-перед пішов він до столиці болгарської — Великої Пре- 
слави, що була недалеко Шумли (тепер Преслав, по турецьки Ескі- 
Стамбул). Там замкнувся з своїм військом воєвода Святославів Сфенкел 
(мабуть Свенельд), а з ним був і болгарський цар Борис, син Петра, 
що його Святослав держав у неволі. Два дні боронилася Русь, але 
у велику пятницю місто було взято, Сфенкел з невеличкою купкою 
утік до Святослава, що сидів тоді у Доростолі, а царя Бориса Цимісхій 
признав Болгарським володарем. Се дуже вподобалося Болгарам і вони 
стали допомагати Грекам. З Преслава Цимісхій пішов до Д оростола, 
обгорнув його навкруги військом, а з Д у н аю — своїм флотом. Велика 
січа була під сим городом. Вже Греки почали були перемагати Свято- 
славову дружину. Тоді він крикнув на свої вої: „Нема вже нам де по
дітись! Хоч неволею, а мусимо стати до бою ; а не посоромимо-ж 
землі Руської та поляжемо тут кістьми: мертві-бо сорому не мають! 
А втічемо, то буде нам сором. Як поляже моя голова, тоді самі за 
себе думайте-гадайте“. Одбилася Русь од Греків і замкнулися вони 
у Д оростолі. Три місяці видержували у місті тяжку облогу, кілька ра
зів хотіли вихопитися з міста, але їм не щастило. Грецький історик 
оповідає, що між вояками Святославовими було багато жінок, одягне
них і узброєних, як чоловіки, і билися вони ще завзятіше од них. 
У-ночі виходила Русь з города, забірали побитих, роскладали на березі 
Дунаю  великі вогнища, на них палили мерців, а як що вбитий був 
значного роду, то приносили богам жертви. Усе се робили з дуже ве
ликим галасом, співами й плачем.

У битві 24 липня (юля) Святослав був поранений і трохи не по
пав у неволю. Се була остання битва. Після неї Святослав оддав Гре
кам узятих в боях невольників, зрікся Болгарії й замирився з Цимісхієм. 
Склавши сю згоду, Святослав схотів побачитись з імператором. От що 
говорить грецький вчений Лев Діякон, що своїми очима все те бачив, 
про стрічу візантійського імператора з Святославом: „Імператор виїхав 
на берег Дунаю з великим почтом; одежа на ньому й на усіх, що були 
з ним, була дуже дорога й уся сяяла самоцвітним камінням, сріблом 
та золотом. Назустріч йому виплив човен, а на йому була невеличка 
купа лю дей; усі гребли веслами й князь теж, тому його не можна було 
одразу розпізнати. Як човен підїхав, князь кинув весло і встав. Він 
був невеликий на зріст, але дужий, широкий у плечах і з товстою 
шиєю чоловяга; лице в його суворе й недобре, ніс плескуватий, очі 
сині, брови густі, вуса довгі й покуйовждені, борода голена, а голова 
обстрижена, — тільки довга чуприна висіла на маківці; у правому вусі 
дорога сережка, а зодягнений був у просту білу сорочку, — трохи бі
лішу, ніж у дружинників".
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Побалакавши з царем, він одїхав і незабаром з усим військом 
рушив до Київа. Греки тим часом дали звістку Печенігам, що Свято
слав вертається до-дому з невеликою дружиною і везе з собою  ба
гато всякого добра. Печеніги, почувши про се, засіли над Дніпровими 
порогами й стали дожидати його там. Довідавш ись про се, Святослав 
остався зімувати в устю Дніпра. Скоро не стало в дружини харчу і вони 
поїли усі свої коні. Тоді Святослав зібрав свою дружину, і на раді 
положили — пробитись крізь Печенігів. Але Печенігів була велика сила
і вони із своїм ватажком Курею кинулися на Святославову дружину 
й повбивали мало не всіх. Тільки Свенельд якось щасливо промкнувся

РОЗМ ОВА СВЯТОСЛАВА З  ЦИМІСХІЄМ.

в Київ, не знати -  човнами, чи суходолом на конях. Святослава самого 
теж вбито, а з черепа його печеніжський ватажок, кажуть, ізробив 
чашу, окував її золотом  і на бенкетах пив із неї вино. Так скінчив 
своє життя Святослав у 972 році. Мав він тоді усього яких трид
цять літ.

Після Святослава зосталися сини: Ярополк у Київі, Олег у Д ере
влян і в Новгороді — Володимир.

Сім літ — між смертію Святослава й Володимировим князюванням 
у Київі — сі три брати вою ю ть між собою . Літопись оповідає, що 
перш за все вийшла війна у Ярополка з його сусідом Олегом. Причи
ною був ніби-то згадуваний вже не раз боярин київський Свенельд.

з
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Син сього Свенельда — Лют, блукаючи якось по лісах на ловах за 
звіром, забрів у деревлянські ліси і там стрівся з Олегом, що теж був 
на полюванні. Довідавшися, що се син Свенельда, Олег дуже розсер
дився і вбив його (мабуть була якась ворожнеча між ними). Свенельд, 
як прочув про се, схотів помститись за  сина і став намовляти Яро- 
полка, щ об він одняв у брата Олега Деревлянську землю. Д овго Яро- 
полк не приставав на се, а потім послухав старого боярина і пішов 
війною на брата.

Коло міста Овруча вони зійшлися, і Ярополк розбив братову дру
жину; вона кинулася до городської брами, шукаючи захисту у місті. 
По-перед брами був рів, а через нього перекинутий був неширокий 
місток; дружина, тікаючи од  ворогів, поспішалася в город і так на-

МОГИЛА ОЛЕГА СВЯТОСЛАВИЧА КОЛО ОВРУЧА.

тиснула на міст і натовпилась на йому, що лю де й коні почали падати 
у рів і багато народу там загинуло. Туди-ж упав і Олег. Як тільки 
Ярополк увійшов у город, він звелів знайти братове тіло, гірко пла
кав над покійником-братом і звелів поховати його, дорікаючи Свенель- 
дові, що помстою своєю він довів його до братовбивства.

Перечувши про се, Володимир дуже злякався і втік з Н овгорода 
до Варягів за море шукати помочі, а Ярополк послав свого воєводу 
у Н овгород і підгорнув се місто під себе. Через якийсь час вернувся 
Володимир од  Варягів з чималою дружиною й повиганяв з своїх воло
стей Ярополкових посадників, а тоді надумав іти війною на Ярополка. 
Але попереду поклав підбити собі Полоцк, щ об мати більш сили для 
боротьби з братом. Літопись оповідає про се и н аче-н іб и -то  він пішов 
на Полоцьк, тому, бо прочув, що тим часом Ярополк посватав доньку 
полоцького князя Рогволода — Рогніду й заручився з нею. Володи-
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мир послав до Рогволода своїх сватів, але Рогніда одмовила їм: „Не 
роззую  сина рабині і не піду за  його", натякаючи сим на те, щ о Во
лодимир був син простої клюшниці (тоді був такий звичай, щ о молода 
після ш лю бу мусіла роззувати молодого). Дуже розгнівавсь Володи
мир і саме тоді, як поїзжане зібралися вже везти Рогніду до Яро- 
полка, напав на Полоцьк, убив Рогволода і двох синів його, силомиць 
узяв Рогніду собі з а  жінку і подався на Київ, де заперся Ярополк.
Тут він побачив, що не легко добути брата свого у Київі і став під
мовляти Блуда, боярина братової дружини, щ об той як-небудь зробив 
так, щ об Ярополк вийшов із города. Блуд згодився, пішов до Яро- 
полка і став радити йому й вмовляти його, щоб він скоріш пішов до 
Володимира й сказав йому таК: „Ти подужав мене, брате! Бери собі 
Київ, а мені що даси, те й візьму". Так воно й сталося.

Як знати з сього, Ярополк був чоловік дуже не твердої вдачи: 
там він послухав Свенельда й пішов на брата свого Олега, тут послу
хався Блуда й сам оддавсь до рук Володимирових; своєю волею  він 
нічого не робив, і крутили молодим князем бояре, як хто хотів. Я ро
полк послухався Блуда й прийшов до Володимира, але на нього на
кинулися два варяги й на братових очах вбили його. Таким побитом 
у 980 році Володимир здобув собі Київ.

За Володимира, а потім ще за сина його Ярослава, держава К и-Володимир 
ївська була найславнійша й найсильнійша за ввесь час. Ставши київським Великий 
князем, Володимир позбірав усі українські землі та й инші, що до®®® ® 
Київа належали, приборкав неслухняні землі, що не хотіли йому ко
ритись і прилучив де-які нові, дальші. Так знаємо з літописи, що він 
ходив походом під Карпати, в теперішню Галичину, і забрав назад од 
Поляків українські міста Перемишль, Червень та инші на західньому 
пограниччю держави. За сі пограничні міста завжди була колотнеча 
Русинів з Поляками: Поляки підгарбували їх під себе, а київські князі 
йшли та одбивали. Так само мусів Володимир забрати назад свої 
землі і на Побужу, що підбили були Ятвяги (литовське племя). Певно 
під час тих походів заглянув Володимир і на полудневе згіря Карпа- 
тів, де тепер угорські Русини, бо воно теж належало до Київської дер
жави. З тих часів ото задерж алося у закарпатських Русинів наймення 
„Русин", „Руснак“.

Приборкав Володимир і Вятичів та Радимичів, що були перестали 
слухатися його, ходив походом на Волзських Болгарів, але мабуть не 
мав великого там щастя. Літопись, згадуючи про сей похід, додає, що 
Добриня (дядько Володимира) так сказав Володимиру: „Я оглянув 
взятих в полон Болгарів — вони в чоботях (то б то великі пани, як 
на нас), дани нам давати не будуть — лучче шукаймо „лапотників“
(таких, що в личаках ходять). За кілька літ Володимир мав уже вели
чезну українсько-руську державу, що сягала від гір Карпатських до Кавказу, 
а на півночи до Волги, до великих озер, що недалеко теперішнього 
Петербурга. На місце бояр і намісників по великих городах по тих 
землях Володимир посадив своїх синів: він мав багато дітей, бо мав
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багато жінок. Так от в Новгороді посадив Вишеслава (потім Ярослава), 
в Пскові — Судислава, в Полоцьку— Ізяслава, в Смоленську — Стани- 
слава, у Турові (в Дреговицькій землі) — Святополка, в Володимирі 
(н*а Волині, певно разом з карпатською Русю й польським погранич- 
чям) — Всеволода, в Тмуторокани (Подоне, кримські та кавказькі во- 
лости) — Мстислава, в Ростови (в землі давніщ ої Мери) Ярослава (по
тім Бориса), в Муромі (по Оці) — Гліба. Сам Володимир мав в своїх 
руках землі Полян, Сіверян, Радимичів та свіжо приборканих Вятичів. 
Тепер уже Київська держава була міцно звязана, бо була в руках 
одної князівської родини, хоч і тут бувало не без того, що той або 
инший син перестане слухатися й повстане проти батька. Се зробив 
наприклад Святополк, а пізніш Ярослав.

Але не тільки сим Володимир звязав усю державу, що порозса- 
жував скрізь своїх синів — він захотів звязати її звязею  иншою, д о 
бровільною , щ об городи та землі корилися київському князеві не 
тільки з страху перед його дружиною, але щоб бачили свою користь, 
свою вигоду з того, що належать до Київа. Для того він старався 
придобрити собі громаду: закликав на нараду громадських „старців" — 
людей старших, поважніщих; крім того робив дуже часто бенькети 
й на них скликали людей з ріжних городів, усих прихожих годував та 
поїв. Обдаровував усячиною людей бідних, калік, сиріт. А з того 
всього пішла скрізь про нього слава, як про князя „ласкавого", про
зивали його „ясним сонцем".

Але найважніщим ділом Володимира було те, що він завів на 
Руси христіянську віру. Правда, ще й перед Володимиром були на Руси 
христіяне; так от князь Аскольд був христіянин, за князя Ігоря була 
вже навіть у Київі церква св. Ілії, бабка Володимира Ольга була хри- 
стіянка. Але Володимир задумав охрестити всю державу. Він добре 
розумів, що для держ авного життя христіянство матиме величезну 
вагу, бо сю віру заводить сам князь, правительство; духовенство буде 
держати руку князя, научатиме людей коритися князеви та шанувати 
його. З христіянством прийде на Русь освіта, наука і се ще дужче 
гуртуватиме людей коло Київа, столиці київської держави. Де-ж було 
позичити того христіянства? А певно, що у Візантії. В ті часи Візан
тійська держава для усих дрібніших та менш культурних народів зд а
валася чимсь величнім, якимсь немов світилом небесним і коли воно 
кине хоч проміньчик світла на якийсь „варварський" нарід, то то вже 
велика честь і слава для нього. Усі хилилися тоді перед величністю 
Візантії, бо й справді культура в ній була тоді висока. Ото-ж і Воло
димир захотів перейняти багато дечого з Візантії, щ об підняти силу 
й повагу своєї держави. Але переймаючи всячину, не міг він не перей
няти звідти й христіянства. А тут як раз і добра нагода трапилась: 
грецькому імператорови Василєви сталася скрута, бо збунтовались проти 
нього його-ж війська. Він удався за поміччю до Володимира, а той 
одказує: добре, помочи дам, тільки оддаси за мене свою сестру Анну. 
Се була тяжка умова для імператора: де-ж таки, оддати „порфиро-
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родну доньку порфирородного імператора" за якогось північного вар
вара! Але не було иншої ради, і імператор згодився, тільки зажадав, 
щ об Володимир охрестився. Володимир теж згодився на се, пішов на 
поміч імператорови і врятував його. Але коли лихо минуло, імператор 
не додерж ав слова: не оддав за Володимира своєї сестри. Тоді В оло
димир вирушив походом уТ аврію  й там обложив грецький город Кор
сунь (недалеко теперішнього Севастополя). Се було року 988.

Греки заперлися у городі і так добре оборонялися, що Володи
мир, як не силкувавсь, нічого не міг їм заподіяти. На той час якийсь 
корсунянин Анастас чогось зрадив своїм і кинув до Володимирового 
стану стрілу із написом: „На схід сонця од города є криниця, а з неї

ХРЕСТЯ ТЬ  КИЯН.

проведена вода у город: одведи воду, і здобудеш  місто". Так Воло
димир і зробив. Через згагу мусіли корсунці оддати свій город, і Во
лодимир увійшов у нього.

Тоді візантійський імператор побачив, що треба додержати обі
цянки. Він вблагав свою сестру поїхати у Корсунь і одружитись із 
Володимиром, хоч вона дуже того не хотіла й казала, що їй смерть 
краща, ніж отой нелюб. Та проте послухалась брата й поїхала. Там 
у Корсуні й відбулося весілля її з  Володимиром, а Корсунь Володи
мир вернув Грекам немов дарунок за жінку. Де саме охрестився Воло
димир, напевне не знаємо, але найскоріш таки у Київі, і то ще перед 
походом на Корсунь.
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Незабаром після того Володимир, покликавши з Візантії митро
полита та священиків, став заводити христіянство в своій державі — 
перш за все у Київі. Літописець оповідає, щ о грецький митрополит 
з  священиками похрестили людей у Дніпрі: матері й батьки держали 
малих дітей на руках. Як скінчилась церемонія, усім новохрещеним по- 
надівали хрести. Після того пішли священики по инших городах та 
деяких селах хрестити людей.

Сам Володимир тим часом пішов на Волинь, куди приїхав до 
його єпископ (архиєрей) і вони там теж заводили христіянство. На Во
лині князь збудував город і назвав на своє імя В о л о д и м и р о м  (Во
линським), а в ньому постановив церкву пресвятої Богородиці. Так ши
рив Володимир нову віру, але ще довго, більш як 300 літ після нього,

СКИДАЮТЬ ІДОЛІВ.

було ще багато в Київській державі людей, що держалися своєї ста
рої прадідівської віри.

Багато мав клопоту Володимир з Печенігами. В кінці X віку та 
на початку XI вони безнастанно нападали на Полянську землю й ро
били величезну шкоду. Про ті печенізькі войни чимало оповідає най- 
давніщ а літопись так, як розсказували про те старі люде.

О дного разу, говорить літопись, Печеніги прийшли під Київ, і Во 
лодимир вийшов проти них з своєю дружиною; обидва війська зій
шлись і стали одно проти одного на річці Трубежі, але ніхто перший 
не хотів переходити її. Тоді печенізький князь став на тім боці, на 
крутім березі і почав гукати на Володимира. Як Володимир вийшов, 
то печенізький князь сказав йому: „як ми маємо воювати та вбивати 
лю дей своїх, висилай краще, кого хочеш, з дружини своєї, —  нехай 
побореться із силачем моїм; як що твій поборе, то ми підемо собі
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у свої степи й три роки не займатимемо вас; а я к щ о  подужає мій, то 
ми три роки будемо грабувати землі ваші. Володимир пристав на се 
і повернувшись до свого табору, зібрав раду та почав питати, чи не 
знає хто такого чоловіка, що зміг би подужати Печеніга. Вийшов тоді 
до князя дідок один та й каже: „у мене пятеро синів, князю ; чотирі 
у твоїй дружині, а пятий, найменший — Микита, чинбарює дома, бо 
з його вийшов добрий кожумяка: той піде боротися, бо сильно ду
жий". Покликали до князя того Микиту кожумяку, і схотів князь 
уперед спробувати його силу. От привели бугая, дуже роздратували 
його, і став той бугай ревти та ганятися за лю дьми; розігнавшись, 
він був кинувся на князя. Тоді підскочив до нього Микита, ухо
пив його збоку за шкуру та й спинив його, аж вирвав з мясом шматок 
шкури, скільки захопив у жменю. Князь був дуже радий, що знайшовся 
такий силач, і на завтра звелів йому вийти боротися. З  ранку зійшлися 
обидва війська, а на середину вийшли борці. Печеніг —  великого 
зросту чоловік, собою  дуже страш ни й,-засм іявсь з Микити, бо то був 
росту невеличкого, але кремязний чоловяга. Счепилися борці, й згріб 
Микита того Печеніга у оберемок, та так здавив його, що той і помер 
у його в обіймах. Тоді кинув ним мертвим об землю, та й наступив 
ногою наголову. Зраділа й загомоніла Володимирова дружина, а Пе
ченіги, перелякавшись, стали тікати. На місці тому, де вони боролися, 
постановив Володимир город і найменував його Переяслав, себ-то 
місце, де він перейняв славу од  Печенігів. Таку легенду переказує лі- 
топись.

Д ругого разу ізнов Печеніги прийшли в Полянську землю  і на
пали на город Васильїв (тепер Васильків), що Володимир назвав його 
так на своє христіянське імя. У тому Васильїві раніш, як ще Володи
мир був поганином, були його тереми, а в них жили його жінки. Во
лодимир вийшов проти Печенігів з невеликою дружиною, але Пече
ніги її розбили, а сам князь ледве втік.

Щ е одну легенду переказує літопись — про те, як Печеніги не 
могли взяти города Б ілгорода (недалеко од  Київа, тепер сейо Білго- 
городка). Він був добре обгорожений, і одразу взяти його було не 
легко, то Печеніги облягли місто й хотіли взяти його голодом. Д овго 
так сиділи вони кругом города, а місто усе не піддавалося. Обридло 
Печенігам те сидіння й вони послали своїх послів сказати, щ об горо- 
дяне піддалися їм, бо все одно вони замучать їх усіх голодом та зга- 
гою. Тоді Білгородці одказали їм таке: „завтра ми пришлемо до вас 
десять своїх чоловіка у заставу, а ви пришліть нам десять своїх, щ об 
вони подивилися, чому ми вам не піддаємося й ніколи не піддамо 
міста". На раді-ж, що була перед тим у Білгородців, один дідок при- 
совітував їм от щ о зробити: „зберіть, каже, із кожної хати хоч по 
жмені вівса та пшениці, а в кого нема, то хоч висівок яких, та все 
те несіть до мене". Назбірали —  де хто що знайшов, та й поприносили; 
із усього того наварив дід  кисілю й звелів викопати глибоку яму; у ямі 
на дні поставив він великий переріз і всипав туди той кисіль; зверху
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опорядили ту яму, наче криницю, і поставили журавля з цебром. Так 
само зробили й другу яму, тільки у переріз всипали меду, ідо знайшли 
у княжім льоху й розвели його водою . Як прийшли печеніжські посли, 
то Білгородці повели їх до тих криниць і з однієї витягли кисілю, 
а з  другої — меду, та й кажуть: „Дивіться самі: чого ми маємо під
давати вам місто, коли земля дає нам і харчі й питво!“ Здивувалися 
Печеніги, насипали того кисілю й меду у кухлики тай понесли до свого 
князя й розказали йому, що ось яке диво є у сьому городі. Повірив 
князь, випустив білгородських заручників, зняв облогу з города й по
давсь у степ

КНЯЗЬ ВОЛОДИМИР У РОГНІДИ.

Багато клопоту мав Володимир з сими Печенігами. Давніщ е По- 
лянська земля з полудня мала городи по річці Роси, а тепер довелося 
Володимирови сипати вали та ставити городки ближче до Київа — по 
річці Стугні та Ірпеню (на р. Ірпеню він зміцнив отой Білгород, що 
про нього була мова). Так само й з лівого боку Дніпра, щ об забез
печити себе од Печенігів, понасипав Володимир валів і понаставляв 
городків три ряди — по річках Сулі, Трубежу й Сейму. А щ об ті го
родки не стояли пусткою, то Володимир сажав там людей з инших 
північних українських та білоруських земель.

Володимир, після того як охрестився, не ходив вже в далекі по
ходи, а дбав про спокій і порядок в своїй державі та ще одбивався
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до Печенігів. Жив у злагоді з царями візантійськими, бо таки д ово
дився їм родичем по жінці; так само був у миру із польським князем 
Болеславом Хоробрим, з угорським Стефаном та чешським Оль- 
дрихом.

У Володимира од  ріжних жінок було, крім дочок, дванадцятеро 
синів. О д Рогніди був у нього син Ізяслав. Як вже була мова попе
реду, Рогніду Володимир узяв собі силомиць, убивши її батька і бра
тів. Сього не могла вона йому по смерть свою забути і все дож ида
лася тільки нагоди, щоб помститись за батька свого. Раз у-ночі — 
оповідає літописець — як Володимир спав, вона ніби-то підійшла х-с 
його ліжка й мечем хотіла зарубати його, але він прокинувся й вхо
пив її за руку. На другий день Володимир звелів їй одягти дороге 
убрання й дожидатися його. Вона догадалася, що князь хоче покарати 
її на смерть і прибравшись, вивела із собою  за ручку малого сина 
свого Ізяслава, котрий держав у рученятах меч. Скоро увійшов Воло
димир, підступив до його маленький Ізяслав і промовив: „Батьку, ти 
тут не один!" а Рогніда сказала, показуючи на сина: „хоч ти й вбєш 
мене, так за мене є кому помститись!" Володимир пішов і порадившись 
з дружиною своєю, пустив Рогніду од себе й оддав їй батьківщину, город 
Полоцьк, де вона жила із сином своїм до смерти. Ізяслав зоставсь 
у Полоцьку і почав собою  осібний рід Полоцьких князів. Инших си
нів своїх, ще за життя, Володимир порозсажував по всій державі (де 
саме — була мова раніш). Умираючи, він покинув в руках синів вели
чезну київську державу.

Помер Володимир 15 липня (юля) 1015 року, у селі Берестові, 
де тепер стоїть Печерська Лавра. Поховали його у Десятинній церкві, 
поруч з жінкою Анною, що 
вмерла кілька літ раніш. Його, 
так само як і бабку його, кня
гиню Ольгу, православна цер
ква почитує за святого.

За життя свого Володимир 
найбільш любив сина свого 
Бориса; держав його біля себе 
й хотів після смерти зробити 
його великим князем у Київі, 
але саме перед його смертью 
Бориса не було у Київі, бо Во
лодимир послав його на Пе
ченігів у степ. С в я т о п о л к , 
знавши про сі заміри батька й 
про те, що Кияне теж при
хильні до Бориса, — та по
чувши, що батько вмер, став задобрю вати бояр та дружину й сів на 
престолі київському. Володимир, за життя, не любив Святополка за 
те, що він часто суперечив йому, а до того намірився був повстати
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на батька. На се підмовила була його жінка, донька польського ко
роля Болеслава, та католицький єпископ Райнберн, що був гіри ній. 
Довідавш ись про сі лихі заміри, Володимир посадив Святополка з жін
кою  і єпископа того у вязницю, і вони таки довгенько там сиділи. 
Ставши великим князем київським і боячись, щ об Кияне, як повер
неться Борис до-дому, не порейшли на його руку, Святополк задумав 
убити брата. Для сього, коли Борис вертався до Київа й став табором 
на р. Альті (коло города Переяслава), він найняв у Вишгороді кілька 
чоловіка і ті душогуби підкралися до намету Борисового і там, саме 
тоді як він молився Богу, прокололи його списами. Коли убивці при
везли його у Київ до Святополка, він ще дихав, але Святополк звелів

дорізати брата. Скоїлося 
се на десятий день після 
смерти Володимира. Б о 
риса поховали у Вишго
роді.

Тоді Святополк, боя
чись за свій князівський 
престол, задумав убити 
й рідного по матері брата 
Борисового— Гліба, князя 
М уромського й зараз таки 
послав до нього гонців 
своїх, щ об він скоріще 
їхав до Київа, бо батько, 
мовляв, помирає. Гліб, по
чувши се, рушив в д о 
рогу, прийшов до Дніпра 
(у місті Смоленску) і сів 
на човен. Тим часом Яро
слав, одібравш и звістку од 
сестри своєї Предслави 
про те, що батько їх по

мер, а Святополк вбив Бориса і сам сидить тепер за великого князя 
у Київі, послав сказати про се Глібові у Смоленску. Гірко заплакав 
Гліб, почувши таку новину, а тим часом надійшли до човна наймити 
Святополкови і вбили князя, а тіло його викинули на беріг поміж 
двома колодами. Вже не скоро, — як Ярослав зробився великим 
князем, то він звелів перевезти тіло Гліба у Вишгород і поховати 
поруч із Борисом. Борис і Гліб, як діти христіянської царівни (болга- 
рині) та за те, що скінчили життя своє такою  лю тою  смертью, почи
туються за святих.

Третій брат, Святослав, що сидів у Деревлян, прочувши про те, 
щ о Святополк убив двох братів, злякався, щ об і його не спіткала така 
несподівана смерть і втік в Угорщину, але біля Карпатських гір на
гнали його наймити Святополкови і вбили.

—  42 —
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Святополк забрав Деревлянську землю й прилучив її назавжди до 
Київської. Узявшись на такі способи, Святополк незабаром мав в своїх 
руках добру половину батьківських земель: мав Київ і всю Сіверщину 
(Чернигів та Переяслав), мав землі Туровську, Деревлянську, східні во- 
лости на ріках Оці та Волзі, Смоленську землю, Володимирську во
лость (Волинь і Західні краї). Але більш не довелося йому збірати 
земель, бо проти нього виступив брат Ярослав Новгородський.

Ярослав, схотівши покласти край Святополковій роботі, зібрав 
40 тисяч війська (був з ним і полк Варягів) — і року 1016 рушив на 
Київ. Проти його виступив Святополк з Киянами та ще покликав собі 
на поміч Печенігів. Зійшлися вони коло города Любеча, і довго, міся
ців зо два, чи й більше, обидва війська стояли по обидва боки Дніпра

ЦЕРКВА БОРИСА І ГЛІБА.

одне проти одного. Кияне насміхалися з Новгородців, взиваючи їх 
„теслями“, та казали, що присилують їх собі хати ставити. Розлю то- 
валися Новгородці, і вночі Ярослав звелів свойому військові повязати 
голови хустками, щ об поночі можна було розібрати, де свій, а де во
рог, перейшов Дніпро й напав на Киян. Багато побив і потопив він їх 
у озері, — поблизу його була битва — а спільники їх, Печеніги, не 
змогли допомогти їм, бо стояли по той бік озера. Святополк утік до 
свого тестя Болеслава у Польщу, а Ярослав увійшов у Київ. Через 
два роки, у 1018 р. Болеслав Хоробрий із зятем своїм Святополком 
пішов на Київ, узявши на поміч військо з Німців та Угрів. Ярослав 
виступив проти його, і над Бугом, коло міста Волиня, вони стрілися. 
Болеслав перейшов перший річку, бо дуже розлютувався на одного 
з Ярославових ватажків, на імя Будий, що ставши на березі, гукав на 
його: „А ну лишень, ходи сюди: ми проштрикнемо тобі твоє товсте
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черево, то буде тобі легче!“ (Болеслав був такий гладкий, що ледве 
держався на коні). Кинувся він на Ярославове військо, розбив його, 
і Ярослав мусів тікати в Новгород. Болеслав пішов з зятем у Київ, 
побув там з місяць і доставши од зятя щедрі дари та набравши чи
мало здобичи й велике число українських невольників, подався до-дому. 
Найважніще те, що Святополк одступив йому українсько-руські землі 
по лівому боці Буга, а за ними Галичину. Та не довго тішився 
Святополк, бо Ярослав, перечувши, що Болеслав покинув Київ, у 1020 
році виступив на Святополка; стрілися вони на березі р. Альти, і Яро-

УТЕЧА СВЯТОПОЛКА.

слав у-пень побив Святополка. — Святополк ледве втік, побіг на з а 
хід, до Берестя і десь там загинув. За всі свої діла Святополк у літо- 
писях здобув собі призвище: „Окаянний".

Ярослав Тепер київським князем став Ярослав. Знищивши Святополка, він 
Володими- став володарем більш ої частини батьківської держави. Він мав у своїх 

ровнч руках ѵсю полудневу її частину, українську-руську, разом з Туровом 
1019-1054 * Пинськом, але без західньої окраїни, що загарбав Болеслав, князь 

’ польський, та ще без східньої Тмутороканської области, де сидів його 
брат Мстислав. За те до Ярослава належали ще волзькі волости — 
Ростов та Суздаль, на півночи — його власний Новгород, а може ще й



— 45 —

Смоленск. Найбільш клопотавсь він проте, щ об західні окраїни вернути 
назад. Але йому заважали инші справи, як от наприклад війна з бра
том Мстиславом Тмутороканським. Се був князь одважний, войовни-

БОРОТЬБА МСТИСЛАВА З  РЕДЕДЕЮ.

чий, лицар-вояка — він нагадував діда свого Святослава. Одного разу 
він воювався з 'кн язем  Касогів (Черкесів) — Редедею і, щоб скінчити 
війну, вони умовилися вийти на бій сам-на-сам. Редедя був дуже зд о 
ровий чоловік, але Мстислав подужав його і кинувши об землю, убив. 
З того часу Касоги платили йому данину і допомагали у війні. Такому
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князеві тісно було в далекому закутку, у Тмуторокані і він простягнув 
руку й собі на батьківську спадщину —  пішов на Київ. Одначе Кияне 
не пустили його до  себе, і Мстислав пішов за Дніпро, підбив собі 
Сіверянські землі, і остався у Чернигові. На другий рік Мстислав знову 
пробує щастя. Тоді Ярослав, бачучи, що сила в Мстислава велика, 
покликав собі на поміч Варягів. Коло Листвина (недалеко Чернигова) 
вони зійшлися. Настала темна, горобина ніч; знялася страшенна буря 
з вітром, блискавкою й дощем, і Мстислав напав на Ярослава. Він по
бив його військо до-иценту, а Ярослав утік у Н овгород. Мстислав за 
раз послав за ним погоню й послів і наказав їм переказати йому так: 
„вертайся, брате, у Київ і сиди там, бо ти —  наш старший брат; а я 
візьму собі ліву сторону Дніпра аж до м оря“. На тім брати й зами
рилися: правобережні землі осталися за Ярославом, а лівобережні — 
за Мстиславом. Після того аж до смерті Мстислава жили вони у вели
кій злагоді.

Тепер Ярослав мав вільні руки, то й узявся до західніх окраїн. 
Року 1031 він із Мстиславом, після смерти польського короля Боле- 
слава Х ороброго, пішли на Поляків і забрали в них назад Галичину 
та Забужські землі, що був загарбав їх Болеслав Хоробрий. Польським 
князем тоді був Мєшко (Мечислав). Після його смерти став князювати 
Казимир, що держав рідну сестру Ярославову Добронігу-М арію. З ним 
Ярослав жив у добрій злагоді і допоміг йому зміцнити Польщу — на 
шкоду своїй державі пізніще.

У 1036 р. помер Мстислав бездітний, і Ярослав став єдиним кня
зем на Руси-Україні. Щ е у Пскові князював його брат Судислав, так 
Ярослав схопив його й засадив у вязницю, де той і сидів аж до смерти 
Ярослава; та ще оставсь у Полоцьку Брячислав, син Ізяславів, Яро
славів небіж, але того Ярослав не займав, бо по заповіту Володи
мира князівство те було віддане у рід Рогніди; після смерти Брячи- 
слава там став князем його син — Всеслав.

Тепер Ярослав держав всю Руську державу, крт  Полоцка; на 
заході він мав усе те, що й батько його Володимир, може навіть 
і більш — тільки Закарпатські землі ледве вже чи належали до Яро
слава. На полудень, через те, що Печеніги підупали, Ярослав став бу
дувати городи по р. Роси (Ю рьїв на Роси) — отже просторонь між 
Стугною й Росью  була залюднена. Збудовав він два городи й на пів- 
ночи: Ю рьїв (у Чудській землі) та Ярослав на р. Волзі.

За Ярослава Печеніги вже були підупали на силі й менш робили 
йому клопоту. В-останне напали були вони на Київ року 1036. Під 
самим Київом, на рівному полі, Ярослав вкрай побив їх і розвіяв, 
і з того часу про них у літописях наших і чутки немає. На тім місці, 
де побив Ярослав останній раз Печенігів, він збудував велику церкву 
св. Софії, що стоїть у Київі й досі.

За Ярослава була останній раз війна з Греками. Ярослав послав 
на них свого сина Володимира з визначним київським боярином Ви- 
ш атою . Буря порозбивала Володимирови байдаки й повикидала на бе
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ріг, але частина їх встигла утїкти в Д ніпро; частина дружини з Ви- 
ш атою  пішла суходолом до Дунаю, простуючи до-дому, але Греки 
нагнали їх, побили й одних повбивали, а других забрали у неволю, 
а імператор грецький звелів повиколювати їм очі. Продержавши їх 
у неволі кілька літ, пустили аж тоді, як цар грецький Константин Мо
номах замирився з Ярославом і віддав свою  родичку, царівну, за сина 
його Всеволода.

Ярослав мислив зміцнити свій рід і звеличати його, а за для того 
він породнив своїх дітей з чужоземними володарями; так сина свого 
Всеволода, як вже згадувалося, одружив із царівною з роду імпера
тора грецького Констан- 
тина Мономаха; дочку Є- 
лисавету оддав за нор- 
вежського короля Гараль- 
да, другу дочку Анну — 
за французького короля 
Генриха І; рідна сестра 
його Преслава була за 
королем польським Кази
миром, одна з дочок за 
угорським королем Ан
дрієм, а два сини його 
держали німецьких князі
вен; сам же він мав жін
ку— доньку короля ш вед
ського. Усе се показує, що 
київська держ ава того
часна вважалася за дуже 
неостанню серед инших 
європейських царств.

Правив держ авою  сво
єю Ярослав так само як 
і його батько — через 
синів. Щ е за життя свого 
Ярослав скликав усіх ЇХ АННА ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА ФРАНЦУЗЬКА,  

і так поділив поміж ними
землі і го р о д и : Ізяславові, як найстаршому, оддав він Київ з Ту- 
ровом і Новгород з Псковом й наказав, щоб усі брати почитували 
та слухали його, як батька, і найменував його „великим князем44; Свя
тославові оддав Чернигів з Муромом (землі Радимичів та Вятичів) 
і Тмуторокань, Всеволодові — Переяслав (південну Сіверщину) та 
Ростов з Білоозером, Ігореві — Волинь, а Вячеславові — Смоленск. 
Крім того був ще внук Ярослава — Ростислав (син Володимира Нов
городського) і він одержав в уділ Галичину.

Ярослав наказував їм жити між собою  у злагоді й любові, а стар
шому — не дозволяти, щоб брати кривдили один одного й наказав
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йому допомагати й боронити того, хто буде скривджений. Так поча
лися уділи (осібні князівства), що довели Україну до руїни і, як поба
чимо, оддали її до рук — уперед Татарів, а там Литви та Полыци.

20 лю того (февраля) 1054 р. у Вишгороді, на руках любимого 
сина свого Всеволода, помер Ярослав; йому було тоді 75 літ. Кияне 
дуже жалкували за ним, а митрополит і все київське духовенство 
стріли його аж за городом і поховали у Софійському соборі, у мар
муровій домовині, що стоїть там і тепер.

МАРМУРОВА ДОМОВИНА КНЯЗЯ ЯРОСЛАВА.

По смерти Ярослава українська держава розвалилася, а проте ба
гато всякого сліду — й доброго й лихого — осталося од неї на довгі 
віки. Осталася христіянська наука й віра, церква й духовенство, пись
менство, однакова книжна й церковна мова словянська по всіх на
ших землях; остався один княжий рід і з нього виходили довго потім 
князі по ріжних землях; осталося спільне імя руське; осталося одна
кове право й закони, однаковий лад у громаді, в управі, однакові 
власті; життя по ріжних українських землях виробилося однакове й за 
ставляло лю дей почувати себе близькими одні до одних. Тим-то ся 
українська, Київська держава, хоч і загинула давно, але має велику 
вагу в нашій історії.

Чому ж та держава Київська, що була така велика за Володи
мира та Ярослава, раптом упала? Головних причин було дві. Перша — 
намножилося князів і кожен з них хотів мати якусь частину в своїй 
„батьківщині". Тепер вже трудно було зібрати до купи усі землі, як 
давніще, хоч дехто з моторніщих князів і пробував се зробити. Так
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от син Ярослава Всеволод знов назбірав був цілу купу земель, але 
вже не міг пригорнути ні Полоцька, ні Волині та Турова, ні Мурома 
та Тмуторокані. Пробував був зібрати землі й син Всеволодів М оно
мах та Мономахів син Мстислав, але не довелося їм мати в руках 
і половини земель держави Володимира Святого.

Друга причина, чому не можна було вже скласти великої дер
жави, а навпаки — вона все більше розбивалася на шматки, та, що 
по самих землях люде, особливо бояре та всякі заможні, не раз лучче 
хотіли мати свого осібного князя, а ніж слухати київського або його 
воєводи. Такий свій князь звичайно більш слухав громади і дбав про 
неї, то й лю де часто ставали за „свого" князя й помагали йому одбо- 
ронитися від київського. В де-яких землях лю де, громада на „вічу“, 
поверш ають навіть князя, як от у Н овгороді або Пскові, де князь не мав 
ніякої сили; в инших знов землях, як от в Галичині та в Чернигівщині,
„віче“ не мало сили, а ще в инших, як в Київі, воно має чималу силу, 
але все ж князь з дружиною дужчі.

По смерти Ярослава бачимо на Руси кілька уділів — осібних 
земель.

Найстарший уділ був Київський, де сидів Великий кн я зь ; зараз 
після його почитався уділ Новгородський, але він скоро одчахнувся 
од инших уділів, бо Н овгородці стали громадою  вибірати собі князів
і, котрі їм були не до вподоби, тих прогонили й на їх місце кликали 
инших. За Новгородським йшов уділ Переяславський — він простя
гався од города Остра та верхівя р. Сули до поріччя Ворскли і Удів; 
далі йшли уділи: Чернигівський, Смоленський, Волинський і Галицький; 
Полоцький уділ по-старому зоставався в роді Рогніди.

Але вернемося до того, що діялося на Вкраїні-Руси по смерти 
Ярослава.

Не вспіли сини поховати батька свого, як по-між ними почалися Ізяслав 
сварки й незгоди. У Київі став князем, як найстарший з усіх, Ізяслав, Ярославич 
але він був не дуже меткий; брати не слухали його, а Кияне не лю-^®®^”^®^®" 
били. Проте менші брати-сусіди (Всеволод Переяславський та Свято
слав Чернигівський) не хотіли одразу виступити проти нього, а уло- 
жили з ним спілку і втрьох почали загарбувати землі у братів та не
божів. Перш за все вигнали з Галичини небожа свого Ростислава, й він 
утік в Тмуторокань. Але там Святослав посадовив сина свого Гліба;
Ростислав вигнав його відтіль і сам почав князювати. Та Греки кор- 
сунські, побачивши його вдачу й завзятість, стали боятись його, щ об 
він як-небудь не пош кодив їм ; вони закликали його у Херсонес і на 
бенкеті у тамош нього намісника (начальника города) отруїли; після 
його зосталось три сини, але про них буде мова далі.

Незабаром помер Вячеслав Смоленський, і на місце його брати 
посадовили Ігоря з Володимира (Волинського), а Волинь забрали собі.
Через якийсь час помер і Ігор, покинувши двох синів. Проте дядьки 
поділили Смоленську землю між собою , а для небожів не покинули 
нічого.
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За Смоленском пішов і Полоцк. Там сидів Всеслав, унук Рогніди. 
Він напав був на Псков і пограбив Новгород. Тоді Ізяслав, Святослав 
і Всеволод пішли на його, розбили, багато народу побили й замири
лися з ним, присягнувши на хресті й євангелії, ідо ніякого лиха йому 
не зроблять. А як він повірив їм і прийшов до них, то вони схопили 
його та двох синів його й повезли у Київ, де й укинули в вязницю ; 
Полоцьку ж землю забрали собі. Всі ті загарбані землі три брати по
ділили між собою .

Але незабаром спілка сих трьох князів розпалася.
Початок тому прийшов з степу. В степу, після того як Печеніги 

зникли, зявилася нова Орда, що звалася Торки. Але вона була неве
лика й недуж е хижа, то русько-українські князі їх повоювали, а решту 
розселили по своїх землях, і вони помішалися з нашим людом. Але 
слідом за Торками прийшли Половці. Се було татарське племя, дике, 
дуже войовниче. Року 1068 напали вони на Переяславщину. На річці 
Альті вони розбили військо трьох братів і розкинулися по обидва 
боки Дніпра, грабуючи Київщину. Через се в Київі сталося повстання — 
перша описана в нашій історії українська революція. Кияне почали 
прохати князя, щоб він дав їм коней і зброю  і сам-би повів їх проти 
Половців, а Ізяслав не схотів того. Тоді Кияне обурились, скликали 
раду, а на раді положили: прогнати князя, а на його місце настано

вити Всеслава. З кри
ком кинувся народ 
визволяти з вязниці 
В с е с л а в а . Привели 
його на княжий двір 
і обявили своїм кня
зем, бо вважали його 
за  доброго ватажка. 
Ізяслав, побачивши 
се, утік з Київа у 
Польщу і через пів
року привів звідтіль 
Ляхів. Та Всеслав не 
захотів битися за чу
жий князівський стіл 
і втік до себе у По
лоцьк. Тим часом Ки
янам дуже не хотіло
ся мати своїм князем 
Ізяслава. Вони посла

ли до Святослава та Всеволода посланців і благали їх, щ об которийсь з них 
йшов до них князю вати : „ідіть до нас, на свою батьківщину — ка
зали вони. — А як не схочете, то нічого нам не останеться, як запа
лити своє місто та йти у Грецьку землю ". Одначе брати, бачучи, що 
Ізяслав має більшу силу, не наважувалися воювати з Ізяславом і не

КИЯНЕ ВИЗВОЛЯЮТЬ ВСЕСЛАВА.
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згодилися на те. Тоді Ізяслав, підійшовши до Київа, вислав уперед 
сина свого Мстислава і той Мстислав страшенно лютував та мстився 
за те, що Кияне вигнали його батька: багато народу повбивав, одним 
стинав голови, другим виколював очі й усяково знущався — особливо 
над тими, що визволяли Всеслава й настановили його своїм князем.
Одначе не довго Ізяслав князював у Київі: на початку р. 1073 С вято-Святослав 
слав та Всеволод вигнали Ізяслава з Київа, і київським князем став Ярославич 
Святослав. Князював він у Київі аж до смерти своєї у 1076 році. 1073-1076.

Як помер Святослав, почав князювати у Київі Всеволод. У Чер- Всеволод 
нигові він посадив сина свого Володимира (Мономаха), а Волинь од- Ярославич 
дав синови Святослава Олегу. Але він з усім тим поспішився: старий 1076-1093. 
господар київського стола, Ізяслав, вертався назад. Він подався у Польщу 
до зятя свого Болеслава Сміливого за поміччю, забрав знов із собою  
Поляків і пішов на Київ. На Волині вони стрілися з Всеволодом, що 
виступив проти них з Київа. Замирилися вони на тому, що Ізяславові 
припав Київ, а В севолодові— Переяслав. На війні з небожами своїми,
Олегом Святославичем та Борисом Вячеславичем у 1078 році, Ізя- 
слава вбито, а Кияне покликали до себе Всеволода Ярославича. Ізя- 
слава поховали у Десятинній церкві у мармуровій домовині.

За князювання Всеволода багато було йому клопоту із небо
жами — ізгоями, що безперестанку сварилися за городи та уділи свої, 
кликали один проти одного Половців, і ті так грабували народ, що 
дуже тяжке життя настало на Україні.

„Ізгоями" звалися такі князі, що їм не.дано  земель, бо позаби
рали старші свояки. Вони мусили силоміць добувати собі батьківські 
чи якісь инші землі. За Всеволода було вже аж три родини ізгойських: 
три Святославичі — Роман, Олег і Д авид та малий Ярослав, два Іго- 
ревичі: Давид та незвісний на імя його брат, і три Ростиславичі: Рю- 
рик, Володар та Василько. Вони сварилися та воювалися з дядьками, 
бо Всеволод забрав Чернигів (ізгойська волость Святославичів), 
а Ярополк Ізяславич — Волинь (ізгойська волость Ігоревичів). З тих 
„ізгоїв" Ростиславичі так надокучили Всеволодови, що він оддав їм 
Галичину, одірвавши ії од Волини. Се було пбчатком окремого Галиць
кого князівства й сталося десь коло р. 1084.

Всеволод, як і батько його Ярослав, був породичений з загра- 
ничними державцями. Сам мав жінку — візантійську царівну, сина Мо
номаха оженив з донькою  англійського короля, сина Мстислава з донь
кою шведського короля.

Помер Всеволод у 1093 р. і похований у Софійському соборі.
Кияне настановили б4ули Великим князем сина його Володимира, але 
він не схотів бути Великим князем, кажучи, щ о Київ належить Свято- 
полкові, бо Святополк — син Ізяслава, а Ізяслав — старший од його 
батька, Всеволода.

Хоч не до мислі був Святополк Киянам, бо й вояка з його був Святослав 
немудрий і на розум був він не багатий, і чоловік дуже скупий, та по- ^о93Л1113 
міркувавши, прийняли його за князя.
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Тим часом Мономах у 1097 р. скликав у Любчу (під Київом) 
усіх князів на раду, бо дуже йому хотілося покласти кінець незгоді 
поміж князями, що все тільки сварилися та билися поміж собою . І по
ложили вони на раді тій, що за-для того, щ об не було ніяких сварок, 
кожний з них мусить займати свою „батьківщину" і нею ділитися 
у своєму коліні. Поділилися вони землями так: Святополкові — Київ; 
Володимирові Мономахові — Переяславську та Ростовську зем лю ; 
Давидові, Олегові та Ярославові Святославичам — Чернигівщину та 
М уромсько-Рязанську волость; Давидові Ігоревичові — Володимир 
(Волинський); Володареві Ростиславичові — Перемишль; братові 
його Василькові — Теребовель. Поділивши так землі, вони положили 
на раді, щоб зараз таки усі князі привели свої дружини й одностайно

З ІЗ Д  КНЯЗІВ У ЛЮБЧУ.

стали на Половців та вигнали б їх з У країни.'Н а тім і раду скінчили, 
на тім усі князі й хрест цілували.

По раді тій поїхали вони з Любча, та не вспіли доїхати й до 
своїх городів, як поміж ними почалася сварка: почав її Д авид Волин
ський. їдучи з Святополком київським, став він наговорювати йому, 
що ніби-то Володар, а особливо Василько Галицькі, надумали одняти 
од його, Святополка, Київський уділ. Святополк повірив і послухавши 
Давида, запросив до себе в гості Василька. А як той приїхав, звелів 
його звязати й оддати Давидові. Давид тоді покликав своїх конюхів, 
звязаного Василька поклали на віз і привезли у Звенигород (недалеко 
од Київа). Тут слуга Святополків виколов йому ножем очі. Як при
везли Василька у Володимир до Давида, то той посадовив його 
у осібну хату й до неї приставив сторожу. Володар, довідавшися про 
те, що зроблено з його братом Васильком, пішов на Д авида й визво
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лив брата свого, а потім брати у-двох ізнов помстилися над Давидом, 
попаливши його пограничні землі.

Тим часом Мономах доручив Святополкові йти на Д авида й пока
рати його за те злочинство, що вчинив він із Васильком, а разом 
з тим і забрати собі Волинську волость од Давида. Так Святополк 
і зробив. Але за одним заходом хотів прилучити до  Волині й Гали
чину, та тут йому не пощ астило: на „Рожні полі“ (на вододолі Серета 
й Буга) перестріли Святополка Володар і Василько й розбили його

КНЯЗЬ ВОЛОДИМИР МОНОМАХ.

сильно. Але незабаром Д авид знову засів у свойому Володимирі. Тоді 
Святополк звернувся до князів, щ об вони одібрали Волинь у Давида. 
Князі послухали.

У 1100 р. вони зїхались у Ветичах (під Кивом за Днїіпром) на 
раду й присудили: одібрати од Давида Волинський уділ і покинути 
йому невеличкі городи: Острог, Божський, Дубен і Черторийськ; ними 
ото він і володів до смерти.
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Так князі на сій раді знищили постанову» що сами були зробили 
в Любчу: щ об кожен князь держав свою батьківщину.

А Половці все шарпали та шарпали Україну з усіх боків. Князі 
ходили проти них, збіралися і по-троє, та нічого не могли зр о б и ти : 
Половці раз-у-раз розбивали їх дружини, грабували й пустошили їх 
землі, заганяли багато народу в неволю. Уже Святополк узяв собі за 
жінку дочку половецького хана (князя) Тугорхана, так і се мало по
могло: вони часто нападали на самий Київ, ватажок їх Боняк по
грабував був манастирі (між иншим і Печерський), повбивав ченців, 
забрав ікони та усяке добро, і ніхто з князів не став з ним до бою.

У 1103 р. Святополк та Мономах зібралися на раду під Київом 
(на Долобську) і положили весною рушити гуртом на Половців. Ки- 
яне пішли берегами по-над Дніпром, а Галичане припливли човнами 
з Дністра, а тоді піднялися вгору Дніпром, тим часом як з гори Дніп
ром спускалися піші дружини инших кн язів ; всі вони зібрались на 
острові Хортиці (де згодом була Січ запорозька). Човнів була така 
сила, що як вони пливли, то з берега на беріг можна було перейти 
по човнах. Як зібралися усі дружини, то од Хортиці разом рушили 
на Половців, нагнали їх у степу і хоч їх була страшенна сила, тяжко 
їх побили, вбили дванадцятеро половецьких князів, забрали багато 
худоби, овець, верблюдів, коней та невольників і вернулися до-дому. 
Року 1111-го Володимир ізнов ходив на них, аж на Дін, і знов розбив 
їх і набрав багато усякого добра. Ся боротьба з Половцями дала Во
лодимирові славу „доброго страдальця за Руську зем лю “. І справді, 
він на цілих пів-століття припинив половецькі наскоки, і з того часу 
Половці йдуть у найми до руських князів.

У 1113 р. помер Святополк і його поховано в Київі, у Михайлов- 
ському манастирі, що він сам вибудував. Кияне не любили його і скоро 
він вмер, зараз кинулися на його бояр, побили й пограбували їх, а тоді 
й Жидів, що за Святополка забрали були велику силу й процентами 
та гешефтами доводили людей до руїни. Д о того ще, за Святополка, 
й сіль, що привозили з Галичини, стала страшенно дорога, бо Жиди, 
ділячись з князем заробітком, забрали се діло в свої руки й нагнали 
на ній таку ціну, якої раніш ніколи не було. Тим-то Кияне й обури
лися на них та на инших князівських прибічників і геть добро їх по
руйнували.

Володимир На другий день після смерти Святополка Кияне на вічі положили 
Всеволо- послати послів до Володимира Всеволодовича та просити, щ об він 

111^ 1 1 9 ^ приїхав у Київ і став за Великого князя: бо слава про нього йшла 
' дуже хорош а, та ще й раніш Кияне хотіли, щ об Мономах був у них за 

князя. Володимир і сим разом не згожувався, та таки послухав послів, 
прийшов і сів на великокняжому столі у Київі. Таким способом Кияне 
обійшли старших князів — Ярославичів* і на київському столі сідає 
сильнійше та здібнійш е коліно Всеволода* Дуже любили Кияне Воло-
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димира, і справді він був добрий та розумний князь, лю бив правду, 
що-дня сам судив людей на своєму дворі. Він не давав волі старшим, 
дужим та багатим кривдити менших, слабших та бідних; так само не 
давав він, щ об князі сварилися та билися поміж собою .

Дбав він про те, як би збільшити свою державу. Під боком 
у нього, на Волині, сидів син С вятополка— Ярослав. Він був незадо- 
волений, щ о Мономах перевів з Н овгорода у Б ілгород (під Київ) сина 
свого Мстислава, щ об Мстислав по смерти заняв зараз же Київ. Яро
слав сам мав думку сісти на київському столі. Почалися сварки у Ярослава 
з Мономахом. Літописець говорить, що пішло все з того, що Ярослав по
сварився з жінкою своєю, онукою Володимира (донькою  сина його Мсти
слава) і з сеї причини Володимир розпочав війну. Війна ся скоро скін-

ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА СТРІЧАЮТЬ КИЯНЕ.

чилася на тому, що по двохмісячній облозі города Володимира- 
Волинського, Ярослав скорився й ударив Володимирові чолом. Та не 
на довго замирилися вони. На другий день Ярослав прогнав од себе 
жінку свою  і тим на-віки порвав з Володимиром. Сподіваючись, що 
Володимир на нього нападеться, Ярослав кинувся за поміччю до свого 
свояка, угорського короля Стефана ІІ-го та до польського короля Бо- 
леслава Кривоустого, що держав його сестру Сбиславу. Поки Ярослав 
збірав своїх спільників, Володимир прилучив Волинь до Київа, і як 
Ярослав прийшов із Поляками, Уграми, Чехами та своєю дружиною, 
то мусів обложити свій город Володимир, де сидів його супротивник. 
Але ся облога, хоч і міцна, дорого  кош тувала Ярославові: коли він 
вертався якось од міста до табору, на Ярослава кинулись якісь два 
Ляхи і вбили його. Се було у 1123 році. Спільники Ярославови після 
того розійшлися» і таким побитом Мономах одним заходом збувся 
й того, що простягав руку на Київ, і Волинь прилучив до себе. Тепер
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він був володарем більш ої части земель Руської держави, і тільки князі 
Чернигівські — Святославичі, Галицькі — Ростиславичі та Полоцькі — 
Всеславичі не дались йому до рук. А слава про нього далеко розко
тилася по чужих землях, і котрийсь із візантійських імператорів — оп о
відає легенда — для того, щоб виявити своє поважання до нього, та 
ще через те, що мати Володимирова була родичка імператорови Кон- 
стантинови Мономахови, прислав ніби-то Володимирові царські знаки 
й клейноди,щ о носив сей імператор — Володимирів дід по матері. Клей- 
ноди сі були: 1. вінець з кованого золота, з дорогим самоцвітним 
камінням і хрестом зверху, — вінець сей прозвали „шапкою Моно- 
маха“, 2. барми — се теж кований з золота, уцяцкований самоцвітним 
камінням, комір і 3. хрест з животворящ ого древа. З того Володимира 
й почали звати Мономахом. Кзязю вав він у Київі аж до самої смерти 
Гзоставив дітям своїм заповіт, або поучення, де між h h q jh m  гово-

ПОХОРОН КНЯЗЯ МОНОМАХА.

рить: „більш над усе майте страх Божий, не лінуйтесь, не покладайтесь 
на бояр та воєвод, сами доглядайте за всим; шануйте старого чоло
віка, як батька, а м олодого — як брата; будьте праведними суддями, 
присяги не ламайте, гостей і послів вітайте — як не подарунками, то 
напитками та наїдками, бо вони по чужих землях несуть і добру й злу 
славу; не забувайте того, що знаєте, а чого не знаєте, того навчай
тесь, — батько мій навчився був говорити пятьома мовами — за се 
буває шана од  чужих земель".

На своєму віку Володимир зробив 83 великих походи, 19 разів 
укладав з Половцями згоду, полонив 300 їхніх князів.

Мстислав Володимир Мономах помер у 1125 році на 73 році свого життя.
Володими- Поховали його у церкві св. Софії.
112!И132 Після його Кияне обрали собі за князя старш ого сина його Мсти- 

‘ слава, що так само, як і батько, дуже добре правив держ авою .
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За його князювання не було ні великих сварок поміж князями, 
ні великих походів (хиба що на Литву та ще на Полоцьк, що прилу
чив він до київської держави), a-ні ворожих наскоків на його землю, 
і народ трохи одпочив. Він помер у 1132 році і його поховано у ма
настирі св. Ф едора, щ о він сам будував.

Мстислав, син Мономаха, був останній дужчий київський князь.
Після смерти Мстислава Київ перестає бути справжнім політичним осе
редком . (центром), але все ж ще був найсильнійшим і найбогаччим 
містом не тільки всієї України, але й усієї східньої Європи. Тому за 
Київ починається тепер завзята боротьба, бо й київський князь, по 
старій звичці, уважався за перш ого серед инших. Коліно Мстислава 
задумало було забрати Київ в свої руки, щ об Київщина була окремою 
землею з своїми князями з роду Мстислава. Але проти сього висту
пили инші Мономаховичі, та щ е'вміш алися й Святославичі. Київ пере
скакує з рук в руки, як опука, але при тім страшенно терпить Київ
ська земля: князі наводили Половців, кілька разів обдерто самий 
Київ. І боротьба перестає та затихає тільки тоді, як Київ і Київщина 
стають мало що варті: Київ кілька разів страшенно зруйновано, Ки
ївщину спустошено й поділено на шматки.

Але вернемося до того, .що діялося по смерти Мстислава. Після Ярополк II 
Мстислава на його місце у Київі ступив брат його Ярополк, що до Володими- 
того часу сидів у Переяславі. Він, ще за батька Мономаха, вславився, 
як добрий вояка, а проте не зумів удержати князів у злагоді й неза
баром, як він осівся в Київі, почалися великі сварки — попереду за 
Переяслав, а там далі й за инші городи почали змагатися князі поміж 
себе. Після смерти Ярополка у 1139 р. на велико-князівський стіл 
у Київі сів був його брат Вячеслав Володимирович Туровський, що 
був старший поміж Мономаховичами; але Всеволод Ольгович Черни- Всеволод 
гівський прогнав його й сам почав князювати у Київі. Щ об вдержатися Ольгович 
на велико-княжому столі, він почав ще дужче сварити князів — М о-11^ ' 114**' 
номаховичів небожів та дядьків Ольговичів і Давидовичів; через те 
він не мав ні часу, ні спроможности пильнувати свого діла — сила 
Великого князя та повага до нього чим дальш , то все більше почала 
підупадати. Щ е Чернигів, Смоленськ та Волинь так-сяк держалися Ки- 
їва, а що Рязанська, Суздальська, Полоцька землі, Н овгород і Гали
чина, то ті жили своїм осібним життям. Кияне ненавиділи його, як 
і всіх Ольговичів, а Всеволода ще й особливо, бо він чинив великі 
здирства та наводив Половців і пустошив українські землі.

Чуючи смерть, Всеволод закликав у Київ найзначніщих князів 
і змусив їх присягти братови його Ігореві, щ о хотів його оставити після 
себе за Великого князя; князі присягли, а як умер Всеволод у 1146 
році, Ігор зараз заступив місце свого брата. Одначе Киянам не лю бі 
були Ольговичі, і хоч і присягали вони Ігореві, проте покликали до себе 
Ізяслава Мстиславича Переяславського. Сей князь покликав до себе Ізяслав 
на підмогу Чорних Клобуків (се ті Торки та инші лю де турецькогоМстиславич 
коріня, що осіли на Вкраїні — в Переяславщині та  Київщині; п р о зи -1146”1154.
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вали їх так через те, ідо ходили у смушевих шапках), підступив під 
Київ, розбив Ігореву дружину, а Ігоря узяв у неволю, запровадив 
його у Переяслав і там посадив його у манастир, а сам сів на велико
княжому столі у 1146 році.

Увесь час свого князювання воював Ізяслав із Ольговичами та 
дядьком своїм Ю риєм Володимировичем Довгоруким Суздальським, 
що почитав себе за старш ого й хотів сам бути Великим князем київ
ським. У 1149 р. се Ю риєви таки пощ астило зробити, але Ізяслав ки
нувся за підмогою до угорського короля Гейзи II, що держав його 
сестру Євфрозину. Той покликав із собою  чешського короля Володи- 
слава II та польського Болеслава Кучерявого, що держав небогу Ізя- 
славову Верхуславу, доньку його брата Всеволода.

Спільники Ізяславови скоро мусіли його покинути, бо їм самим 
треба було поспішатися до-дому через те, що Володимирко Галицький, 
помагаючи Ю риєви Довгорукому, підступив до їх гряниць, в тій надії, 
що він добуде собі за ту поміч Волинь. Тоді Ізяслав мусів замиритись 
із Ю риєм, бо сам він не міг встояти проти його й поступився для 
нього Київом. Але через скільки місяців після того Кияне, спізнавши 
вдачу Ю рия, самі запросили до себе Ізяслава. Тоді він несподівано 
зявився перед Київом і вигнав свого дядька. З того почалася на дов
гий час війна між дядьком і небожем; вона захопила трохи не всю 
тодіш ню  Україну, бо одні князі були на стороні Ю рия, другі — на 
стороні Ізяслава. Д о самої смерти довелося Ізяславові битися за вели
кокняжий стіл із Довгоруким і його спільниками, Ольговичами та Во- 
лодимирком Галицьким, що не кидав думки здобути Волинь.

У 1 і 50 р. Ізяслав покликав до себе свого дядька Вячеслава Воло
димировича, бо він був старший у роді Мономаховичів і мав найбільше 
право на Київський стіл. Він упрохав Вячеслава всиновити його, си
діти у Київі і тим не давати другим князям змагатися за великокняжий 
стіл. Тим він забезпечив за собою  Київ до своєї смерти (у 1154 році). 
Дуже за ним жалкували Кияне, бо любили його; жалкували й Чорні 
Клобуки, що за все його життя у всіх походах були його спільниками. 

Ростислав Після смерти Ізяслава, Вячеслав покликав у Київ брата Ізяславо- 
Мстиславич80^ ,  Ростислава Мстиславича; його він теж усиновив і той став ве- 

ликим князем на тих таки умовах, що й Ізяслав, себ-то: усим поряд
кував Ростислав, а Вячеслав сидів на князівському столі. Але не довго 
всидів Ростислав у Київі. Завівшись з Ізяславом Давидовичем Черни- 
гівським, він утеряв Київ. Але не вспів Ізяслав оглядітись, як на його 
насунувся із своєю дружиною Ю рий Довгорукий і без великого кло
поту зробився у 1155 р. Великим князем (Вячеслав перед тим помер). 

Юрий Воло- Не міцно сиділося Ю риєві на сьому столі, бо -  раз, що Кияне 
дииирович його не любили, а друге — що на стіл сей дивився, як на свою бать- 
1155°?157ИКівЩиНУ, син Ізяслава II, Мстислав та ще князь Ростислав Мстисла- 

’ вич Смоленський що хоч не довго і не самостійно, а все ж був 
якийсь час Великим князем київським. Проте до війни у них не дій
шло* бо Ю рий скоро вмер: бенкетуючи у одного боярина, він зане-



— 59 —

дужав і на шостий день після того помер (у 1157 році). Кияне сильно 
не любили Ю рия і по його смерти пограбили його майно, а Суздаль- 
ців (бояр та дружину), що навів Ю рий з собою , повбивали.

Після його смерти захопив Київ Ізяслав Давидовим Чернигівський. Ізяслав 
Одначе, розпочавши війну з Мстиславом Волинським, що покликав Давидович 
собі на підмогу Ярослава Галицького, він не вдержавсь і при кінці 11^7-1158. 
1158 року повинен був оддати Київ Мстиславови, а сам скоро після 
того був убитий під Білгородом.

Мстислав, уступивши в Київ, зараз покликав до себе дядька свого Ростислав 
Ростислава Мстиславовича Смоленського і той став знову Великим кня-Мстиславич 
зем. Се був останній Великий князь, що мав ще вагу Великого князя 1159-1167. 
на Україні і зумів здержувати князів од суперечок. За його життя 
ніхто з них не квапивсь на Київ, хоч і було багато бійок поміж кня
зями. Ного, як патріарха руської землі, почитували й Чернигівські Оль- 
говичі, і Волинські Ізяславичі, і Галицький Ярослав, і Переяславський 
Гліб (син Ю рия); так само й Н овгород і Рязань були йому слухняні.

Умер він у 1167 році недалеко од Смоленська, вертаючись з по- 
дорожи в Н овгород; туди він їздив мирити свого сина Святослава 
з Новгородцями. Як прийшла звістка про його смерть, Кияне, князі, 
що сиділи у Київщині: Володимир Мстиславич та Рюрик і Давид Рос- 
тиславичі, й Чорно-Клобуцькі старшини послали до Мстислава Ізясла- 
вича послів, щ об покликати його на Київський стіл.

Тим часом треба нам поглянути трохи на північ, щоб зрозуміти 
дальші події. В той час, як на Україні князював Ростислав Мстисла
вич, північна Ростово-Суздальська земля вбивалася в силу і згодом 
далася в знаки Україні. Край сей заселений був здавна племенами 
Чудськими та Фінськими. Але Юрий, а далі син його Андрій, заселяли 
сей дикий край словянськими невольниками та своїми дружинниками, 
будували там городи та оселяли села. Чудь та Фінни, слабіщі, менш 
культурні од Словян, мішаючись із Руськими людьми та перейнявши 
христіянську віру, потрохи втеряли свою народність і мову, і з пєї 
мішанини склалось зовсім осібне од Українців, і вдачею і на обличчя, 
племя, що потім стало зватися Великорусами. Уже здавна Великоруси 
визначалися своєю більш ою  рухливістью, здатніщі були до торговлі 
та до такого иншого, але у громадському ділі вони зовсім зрікалися 
своєї волі й зовсім підлягали волі свого князя. Тим-то князеві й лю бо 
було жити серед такого народу.

Щ е Юрий, що родився у Київі і виріс там в ті часи, коли Київ 
між всіма городами величався, домагався, щоб бути Великим князем 
у Київі і там умерти, але син його Андрій виріс на півночи, над Вол
гою, і Русь-Україна була для нього й чужа і не лю ба. Він задумав 
неодмінно зробитися Великим князем і перенести велико-княжий стіл 
з Київа у свій Суздальський уділ* А для того, щ об зробитись міцні- 
щим, він у своєму уділі перестав роздавати землі своїм братам» синам 
та своякам, не вважав на волю  дружини й народу, збудував місто Во
лодимир (на р. Клязьмі) і зробився там самовладним державцем. Тим
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він заложив. основи великого самодержавного князівства, а далі — 
царства М осковського.

Мстиславі! Коли Великим князем київським став Мстислав, Новгородці про- 
Ізяславич гнали од  себе Святослава Ростиславовича і ніяк не хотіли приймати 
1167-1169. його до себ е> а прохали Мстислава, щоб прислав до них свого сина.

Мстислав довго змагався, але наостанці згодився й послав їм свого 
старш ого сина, Романа. Сим покористувався Андрій Суздальський 
і наче допомагаю чи Ростиславичові, зібрав инших невдоволених кня
зів і з великою силою підступив до Київа. Мстислав не був гото
вий до війни, поміч з Волині не поспіла; три дні він бився, але не 
встояв і мусів тікати, покинувши Київ. 8-го марця 1169 року, на дру
гому тижні великого посту, зявилися спільники у Київі. Як дика орда

АНДРІЙ СУЗДАЛЬСЬКИЙ РУЙНУЄ КИЇВ.

лютували Суздальці у городі. Д ва дні — оповідає літописець — гра
бували вони й палили будинки, мордували городян, жінок їх та дівчат 
забірали з собою , старих та дітей убивали без жалю, обдирали цер
кви та манастирі, забірали ікони, книжки, ризи, дзвони. Настала у Ки
їві велика туга, смуток і сльози. Не раз досі брали Київ усякі князі, 
але не руйновали; тепер брав його тяжкий ворог на те, щ об його зни
щити, зруйновати, ослабити.

Андрій зробився Великим князем, але не остався у Київі, а по
дався до свого Володимира на Клязьмі, де йому вільніще було князю 
вати, а в Київі залишив свого меншого брата Гліба (Переяславського). 
З  того часу Київ вже на віки перестав бути осередком політичним — 
не був вже більше столицею Української землі, і хоч князі й здо-
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бували його собі, то тільки через те, що він, хоч і зруйнований, 
а все ж був найкраще місто з усіх городів українських. З того ж таки 
часу правобічна Україна горнеться до князів Галицьких, що вбилися 
тоді в силу, а північна Русь починає своє осібне життя, шириться 
і міцніє, бо й умови були для того щасливі (хто там поквапиться на 
той холодний та бідний край!), а найбільше через те, що північні 
князі прибрали все громадське й політичне життя до своїх рук, не да
ючи найменшої волі людям. Се як раз було до души північним Сло- 
вянам. Українці були тоді, як і тепер, не такої вдачи: їм здавна лю ба 
була воля і в домашньому, і в громадському житті; вони не терпіли 
ніякого гніту, а хотіли, щ об усі були рівні та вільні.

Ото-ж ще з того часу північна Русь зовсім одрізнилася від Руси- 
України і починає зватися спочатку „Великим Князівством Московським", 
а далі — царством Московським (од столиці Москви, що збудував 
Ю рий у 1147 році).

Після того погрому Київа, що вчинив Андрій із Суздальцями, 
а трохи згодом брат Андрія Всеволод, північна Русь, чи Великоросія, 
як її стали звати пізніще, і Україна живуть кожна своїм осібним життям, 
мають осібну свою історію, свої звичаї, порядки, свою осібну мову 
й письменство і аж в кінці XVIII століття, більше ак через 600 літ, 
енову більша частина України починає жити спільним державним жит
тям з Великоросією. А яке було життя України за той ч ас— чи добре, 
чи лихе — і до чого довело її спільне життя з Великоросією, або 
М осковщиною, будемо бачити далі.

Разом з тим, як -підупадала сила й повага Київа та київських кня
зів, і деякі землі почали одставати од Київа та жити своїм осібним 
життям, з своїми осібними князями. Одстає Галичина, земля Турово- 
Пинська, Переяславська, Волинь. Осталося тільки два князівства, що 
не мали своїх дідичних (наслідственних) князів — Київщина та Нов- 
город-Псков: К иївщ ина— бо Київ вважався за найдорощий уділ, з-за 
якого безнастанно воювалися князі, а Н овгород -  бо там віче узяло 
таку силу, що князь був там неначе президент (голова) республікан
ської держави (такої, де князя сам народ вибірає). Скажемо коротенько 
про ті осібні українські землі, що утворилися в XII віці.

Турово-Пинська земля (князівство) займала землі середньої При
лети. Се справжнє „Полісся" — край лісів і багнистих трясовин. Го
ловні центри: Туров, Пинськ, Клецьк, Слуцк, Городно, Дубровиця, 
Степань, Чорторийськ. Турово-Пинська земля вважалася довго при
щіпкою до Київа, але одколи там засів, по смерти Ю рия Д овгору
кого, Ю рий Ярославич (1161 року), Турово-Пинська земля стала осіб
ним князівством, хоча й другорядним. Згодом  ся земля сильно роздро
билася, бо намножилося своїх князів, і кожному хотілося мати свою 
„волость". Через се сила князівства ослабла. З двох боків князівство 
мало небезпечних сусідів: з заходу хижим оком поглядає на нього

Українські 
землі 
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Роман Галицький (при кінці XII в.), а з п івн очи— Литва. Боячись Ро
мана, Турово-Пинські князі шукали захисту у Литовських князів, але 
скінчилось на тім, щ о Литва стала господарем в їхній землі.

Чернигів- Колишню Сіверщину Ярослав розділив на двоє: на півночи кня- 
 ̂ щина зівство Чернигівське, а з полудневої Сіверщини зробив Переяславське 

й Перея- КНЯз і ВСТВо .  Чернигівщина, од  часів Ярослава, була уділом Святослава 
славщина. ^ р 0Славича, й рід сей так глибоко закоренився там, що ще у XV—XVI 

віках задержались там дрібні княжі роди з коліна Святослава. Черни- 
гівська земля була привязана до Святославичів, Ольговичів та Дави- 
довичів (все одного коліна). В XII віці було вже там три волости: 
Чернигівська, Новгородсіверська та Посемє (по річці, що вливається 
в Десну). Згодом  зявилися ще дрібніші волости: Рильск, Путивль, 
Курськ, Трубчевськ.

Переяславське князівство веде початок од  Ярослава. Тоді воно 
займало поважне місце: було третє з ряду (перше — Київ, друге — 
Чернигів); але одколи Мономах засів у Київі, Переяслав став прищіп
кою до Ккїва; князі там не засижувались: деякі сиділи по кілька тиж
нів, а було й так, що по кілька годин. В Переяславській землі од того 
не було доброго ладу, і громада надумала завести своїх власних кня
зів, щ об сиділи у них постоянно. А щ об забезпечити себе од претензій 
київських Мстиславичів та Чернигівських Ольговичів, вони покликали 
до себе князя з чужого коліна, не українського — Суздальського 
Ю рия (Довгорукого), та сина його Гліба. Суздальські князі держалися 
в Переяславі аж до упадку князівства підчас татарської руїни.

Переяславське князівство більш од усіх инших терпіло од наско
ків ворожих орд усяких — Печенігів, Торків, Половців: з заходу і з по
лудня був голий степ — дуже на руку усяким хижим ордам. Тим то 
се князівство було оборонною  границею з степом на краю заселених 
руських земель; тому то в наших джерелах до Переяславщини вперше 
приложене славне пізнійше імя „України". Оповідаючи про смерть Во
лодимира Глібовича, київська літопись каже, що за ним дуже жалку
вала Україна: „о немже Украйна много постона". Далі се наймення 
переходить й на Київщину, що теж як і Переяславщина, літ 400— 500 
була пограниччям з Степом; а з Київщини та Переяславщини, в XVII 
та XVIII в., коли се пограниччя зробилось осередком українського 
життя, розійшлося наймення „Україна" й по инших кутках, де тільки 
жив український народ, і стало другим іменем полудневої Руси.

Волинь Щ е перед Володимиром Святим на землі пізнійшої Волині та
і Побуже. Галичини був цілий ряд більш або менш давніх політичних центрів, 
Червенсьніяк Перемишль, Волинь, Бужськ, Луцьк, Червенські городи. Володимир 

городи, зібрав їх до купи й оддав синові свойому Борисові, що сидів у Воло
димирі. Десь коло року 1052 — Галичину відділено від Волині і о д 
дано Ростиславові Володимировичові. Але й пізніш Галичину не раз 
князі прилучають знову до Волині, аж поки на князівському зїзді 
у Любчу (1097) не забрали Галичину Ростиславичі, що й не випускали 
ї ї  з рук більш 100 літ, до кінця XII в., коли скінчився їхний рід. Во-
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линь тоді перейшла до рук Д авида Ігоревича, але її незабаром знову 
забрали київські князі, і аж за Ярослава Святополковича (в половині 
XII в.) Волинь одірвалася од  Київа й живе своїм осібним життям. Ра
зом з тим вона ділиться на дві части: на Володимирське князівство 
(родини Мстислава) і Луцьке князівство (родини брата його Ярослава).
З  другого боку, тоді ж прилучено до Володимирського столу Бере
стейську землю, а при кінці XII в. до Луцької волости — Погорину 
(на границі Волині й Київщини). Володимирську волость Мстислав по
ділив між своїми синами на четверо: старший син Роман дістав В оло
димир, другий, Всеволод — Белз, третий Святослав — Червень, че
твертий, Володимир — Берестя. Володимир і Святослав незабаром 
повмирали, так що М стиславова волость поділилась на два князівства: 
Володимирське і Белзько-Червенське. Але трохи згодом Червенська 
й Дорогичинська волость (північна частина Берестейщини) одійшли до 
Галичини.

Луцька волость по смерти Ярослава Ізяславича теж була поді
лена на чотири части, поки у 1220 р. все Луцьке князівство не зібра
лося знов в руках Ярослава Інгваровича (правнука Ізяслава II Київ
ського). Але не надовго: незабаром Луцьке князівство переходить 
в руки коліна Романа й злучується з Володимирським.

Волинські „свої" князі, Мстиславичі, не дбали зовсім про Волинь, 
а все мріяли про Київ. Аж уже Роман і його син Данило не дуже 
вважаю ть на Київ, а обертаю ть усі сили н ате , щ об здобути Галичину.
І справді їм се пощ астило зробити: вони міцно сполучили Волинь з Га
личиною й заснували сильну державу, що стояла півтора століття й по
лишила чимало доброго для національного й культурного розвою  укра
їнсько-руського народу.

Коли Володимир Святий ділив між синами землі, то Волинь і Га- Галичина 
личину злучив в одних руках — сина свого Бориса, потім Всеволода, й Угорська 
В 1 0 5 0 -6 0  роках в Галичині сидів Ростислав, син старш ого Яросла- ^Усь* 
вича Володимира, і вона була відлучена від Волині, аж доки Ростислав 
не втік до Тмутороканя (1064 p.). Коли Ростислав утік, то Галичину 
з Волинею забрав Ізяслав, а по його смерти держав сі волости його 
син Ярополк.

Але од  Ростислава Володимировича Тмутороканського, що отруїли 
Греки у Корсуні, зосталося три сини: Рюрик, Володарь та Василько — 
усі без уділів. Се були князі завзяті, і вони здобули собі свою бать
ківщину: Рюрик сів в Перемишлі, Василько в Теребовлі, а Володарь 
в Звенигороді.

Рюрик довго воювався із сусіднім Володимирським князем Яро- 
полком Ізяславичем, бо князь сей дуже скоса дивився на те, що Рос- 
тиславичі зробилися його сусідами; а як ще й Великий князь київський 
Всеволод закріпив за Ростиславичами Галичину, то Ярополк у 1087 р. 
рушив на них походом і підступив до Звенигорода (галицького). Одначе 
на дорозі якийсь Нерядець убив його. Може бути, що н ате  намовили 
його Ростиславичі, бо, зробивш и те злочинство, Нерядець утік до них
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у Перемишль. Великий князь хотів був покарати Ростиславичів за те 
душогубство, але підступивши до Перемишля, нічого їм не заподіяв і так 
вернувся до-дому.

У 1094 році Рюрик помер, і Галичину поділили проміж себе 
його менші брати: Володарь узяв Перемишль, а В асилько— Тере- 
бовлю .

Володарь Се були дуже хоробрі князі і дружні брати; на долю  їм випала 
Ростисла- безнастанна колотнеча із сусідами, — крім своїх русько-українських 
1094*1124 князів’ ще и з Поляками та Угорщиною, що опанувала тоді Закар- 

‘ патську Русь, — але вони того не страхалися. У Василька заміри були 
дуже широкі: він мислив зруйновати Польщу, оселити на своїх землях 
Дунайських Болгарів, оселив в „П онизю “ — по середньому Дністру, 
між Дністром і Богом, і в Задністрянських землях — Торків та Пече
нігів; думав виперти Половців з України.

Як ми бачили, на зїзді в Любчу 1097 р. за Володарем та Василь
ком було затверджено їх городи. Того ж таки року Володарь розпо
чав війну — уперед на те, щ об визволити темного брата свого з не
волі, а потім, щ об помститись за нього над Давидом Ігоровичем. Потім 
він воював з Великим князем Святополком, що, прогнавши Давида 
з Волині, задумав й Галичину одібрати од Ростиславичів. Та з сим 
Святополкови не пощастило, хоч він й покликав собі до помочи угор
ського короля Коломана, бо Ростиславичі узяли собі на поміч По
ловців. Під стінами Перемишля у 1099 р. Ростиславичі у-край розбили 
Угрів і вигнали їх з України, а самі з того часу утвердилися, як ді- 
дичні (наслідственні) князі Галичини. Після сієї битви Галичина забез
печила себе на яких сто літ від претензій Київських та Волинських 
князів, та й Угорщина довго памятала сю битву.

Володарь страшний був для сусідів, і з своїми Галичанами він 
заходив далеко за Вислу, грабуючи польські землі. Тож Поляки пусти
лися на хитрощі і через якогось Поляка Петра Власта, що був на 
службі у Володаря, а потім зрадив, одного разу на ловах Володаря 
схопили і одвезли його в Польщу у неволю ; брат Василько мусів ви
купити його за величезні гроші: 20.000 гривен.

Але скоро після того обидва брати — спершу Василько, а не
забаром й Володарь — у 1124 році повмірали; у кожного з них оста
лося по два сини: у Володаря — Ростислав, і йому достався Пере
мишль, і другий — Володимирко: сьому дано Звенигород; у Ва
силька — Ю рий та Іван, і їм достались Галич таТ еребовля. Ростислав 
десь у 1130-тих роках помер, і синови його Іванові Володимирко дав 
Звенигород, а сам перейшов на старший стіл — Перемишль. 

Володимирі У 1144 р. Володимирко переніс свою столицю з Перемишля у го- 
або род Галич. З того часу земля його починає зватись Галичина, або кня- 

Володимир-3|вство г алИцЬКЄ. Перед тим як раз повмірали Василькови сини, Ю рий 
«° - Г т а  Іван, бездітними, і Володимирко, підгорнувши під себе їх уділи, 
1125-1153. та вигнавши з Звенигорода Івана Ростиславича (прозивали його Бер- 

ладником), став володарем великої держави, що простягалася від р.
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Сяну і р. Вислока аж до р. Дунаю, — уся Галичина опинилася в ру
ках Володимирка.

Сей князь, слухаючись своєї дружини-бояр, що мали велику силу 
в Галичині і, як побачимо далі, орудували не тільки всіми справами, 
а навіть втручалися у хатнє життя самих князів своїх, перестав слуха
тися київського князя. Але сим він наробив те, що у 1144 році инші 
українсько-руські князі (волинський, чернигівський, переяславський, ту- 
ровський — не кажучи про київського) послали проти нього свої 
полки в Галичину, щоб і вона й князь її чули на собі верховність 
Київа, так само як і инші українсько-руські землі. У сю князівську ко
лотнечу устряли Поляки з королем своїм Володиславом II, що пома
гав Всеволоду Володимировичові київському, своєму своякови, та ще 
Угри з королем своїм Гейзою, і з того часу сі чужинці розласувалися 
на Галичину.

Володимирко, не подужавши спільної сили князів, замирився 
з ними й заплатив київському князю Всеволодові чимало: 1.400 гри
вен срібла. Не вподобалася ся річ вічу та боярам — не вподобалося 
їм те, що князь так самовладно править князівством, і як Володи
мирко поїхав з Галича на полювання до р. Тисьмениці, Галичане по
кликали до себе його небожа Івана Ростиславича Берладника. П овер
нувшись з полювання, три тижні облягав Володимирко Галич, поки 
здобув його, а тоді лю то покарав тих бояр, що вчинили таке проти 
його. Іван утік до Київа.

Тим часом в Київі вмер Всеволод і почав князювати Ізяслав II, 
що зазіхав на Галичину. Тоді Володимирко удається до Ю рия Д овго
рукого, ворога Ізяслава, і стає його спільником. Щ об ще міцніш була 
приязнь, женить сина свого Ярослава на доньці Ю рия, Ользі. Коли 
Ю рий Довгорукий розпочав війну проти Ізяслава ІІ-го, Володи
мирко встряв у їх бійку, але Ізяслав прогнав з України Ю рия, а тоді 
пішов на Володимирка і під Перемишлем розбив його. Володимирко 
мусів замиритись з ним. Замирення сталося на тому, що Володимирко 
зрікається тих городів, що захопив у сій колотнечі й присягає, щ о 
буде союзником Ізяславові до смерти. Проте присяги теї він не д о 
держав і городів не оддав. Тоді Ізяслав послав до нього посла, і той 
став дорікати йому, щ о він не додерж ав присяги. „Князю! -  говорив 
він — ти цілував хрест брату свому Ізяславу, що все сповниш і бу
деш з ним в союзі, а тепер уже не додерж уєш  хрестного цілування?" 
А Володимир на те: „От міні той маленький хрестик!" і прогнав того 
посла од себе. За те — каже літописець -  того ж таки дня, як князь 
ішов до вечерні, з ним стався грець (апоплексія), і він того ж дня, 
десь при кінці 1152 або на початку 1153 року, помер. Се був дуже 
меткий і розумний князь, що зручно йшов до могутности й слави, по
магаючи собі лисячим хвостом там, де не міг узяти вовчим зубом. За 
його часів Галичина стала могутньою держ авою : він збудував її сили 
й славу, і передав її цілу синові Ярославови.
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Ярослав Ярослав Володимирович, що прозивали його за його розум Осмо- 
Володими- мислом, високо підняв Галицьке князівство. За нього Галицька дер- 
Осмо^исл жава пРостягалася од  гір Карпатських, по річках Сяну, Дністру та 
1153-1187 ^РУТУ’ де тепеР Буковина, аж до Дунайських гирл.

Ось як малю є його силу незвісний письменник XII в. у свойому 
творі „Слово о полку Ігоревім": „Галицький Осмомисле-Я рославе! ви
соко ти сидиш на своїм золотокованім столі, підперши Угорські гори 
своїми зелізними полками, заступивши королеви (угорському) до-

СТІНА В ГАЛИЦЬКІМ ЗАМКУ.

рогу, зачинивши Дунаю ворота, радячи суди до Дунаю! Гроза твоя 
по землях тече! Ти відчиняєш ворота київські; стріляєш з батьківського 
золотого  стола салтанів по далеких зем лях!“

Ярослав, по смерти батька, завзято далі вою вав із Ізяславом II, 
Великим князем київським, і тільки після смерти його замирився з си
ном його Мстиславом. Незабаром після того довелося йому воювати 
з  Іваном Берладником. Іван сей домагавсяв батьківщини й упрохав Ізя-
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слава Давидовича, щ об той йому допоміг. Помагали йому й деякі Га- 
личане і инші охочі, щ о зібрав він коло себе, — прозивалися вони „бер- 
ладники“ (волоцюги). Багато клопоту було з ним Ярославові, аж поки 
Берладник той не вмер у 1161 році (кажуть, що його отруїли Греки 
у городі Солуні, куди він утік після смерти Ізяслава).

З Угорщиною та П ольщ ою  Ярослав був у згоді. Все було га
разд — тільки не гаразд було у нього з справами домашніми.

У Галичині — як вже згадувалося — вбилися в силу бояре, а за 
часів Ярослава вони забрали у Галичині таку силу, що князеві було 
дуже скрутно.

БОЯРЕ ТЯГНУТЬ НА ВОГНИЩЕ НАСТАСИЮ, НЕВІНЧАНУ ЖІНКУ КН. ЯРОСЛАВА.

Ось що вони вчинили із своїм князем. Ярослав не лю бив своєї 
жінки Ольги (доньки Ю рия Довгорукого) і узяв собі за жінку якусь 
Настасию Чагрову, боярську доньку і од  неї мав сина Олега, княгиня ж 
Ольга із сином своїм Володимиром і прихильними до неї боярами утікла 
в Польщу. Тоді инші бояре, лихі на князя за те, що бояре Чагровичі 
мали тепер велику силу у Ярослава, ухвалили напосістися на нього; 
самого князя схопили, Настасию живою спалили на вогнищі, рідню її 
повбивали, сина її Олега заслали на заслання, а княгиню вернули д о 
дому й присилували князя жити з нею. Але Ярослав не переставав 
любити свою Настасию навіть тоді, як вона померла, і Ольга знову 
мусіла тікати до своєї родини у Володимир Суздальський, і там через 
літ 10 померла, постригшися в черниці.

5*
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Ярослав помер у 1187 році. Умираючи, він поставив князем у Га
личі Олега, сина од  Настасиї, а Володимирові дав Перемишль. Бояре 
не перечили йому, а як тільки князь помер і поховали його у Галичі, 
в церкві пресв. Богородиці, бояре зараз вигнали Олега і князем своїм 
настановили Володимира.

Володимир Володимир Ярославич, хоч його й посадили на князівський стіл
■1-ий Яро-бояре, не хотів слухати їхніх порад, і бояре стали з ним ворогувати.

^ нов* як за Ярослава, вони встряю ть в хатнє життя князя. По смерти 
* своєї жінки Володимир узяв собі за жінку якусь попадю і од  неї мав 

двох синів. Бояре иіби-то обурилися сим, і зажадали від князя, щоб 
він видав їм попадю на смерть. Але Володимир так любив її, що по
кинув навіть князівство і з нею та двома синами од неї утік до угор
ського короля, а Галичане покликали до себе князювати Волинського 
князя Романа Мстиславича, і він прийшов до них. Тим часом угорський 
король вирушив на Галич, щоб вернути Володимирові його князівський 
стіл, але побачивши, що серед Галичан безладдя, він замість того, 
щ об посадити Володимира, арештував його і засадив в Угорщині 
в вежу, а за князя поставив в Галичи сина свого Андрія.

Та не довго Володимир сидів у вежи: того ж таки року він утік 
і подався до польського короля Казимира Справедливого, що дав 
йому помочи. Володимир знову вернув собі Галич, вигнавши звідтіль 
Андрія. В тім йому допомагали сами Галичане, бо їм добре далися 
в знаки чужинці, і вони з превеликою радістю зустріли Володимира. 
А Володимирові на велику користь склалося те лихо, що він перебув, 
бо тепер став він князювати, як слід, і Галичина на якийсь час одпо
чила, аж до самої його смерти у 1198 чи 1199 році. Помер він без
дітний (про дітей його від попаді нічого не чути), і на ньому кінча
ється княжіння Ростиславового роду у Галичині, а разом з тим кінча
ється й життя Галичини, як осібного князівства. Далі Галичина стає 
частиною великої Галицько-Волинської держ ави, та про се мова 
буде далі.

----------о оООо о-----------

Угорська Руська людність за Карпатами, як вже згадувалося, зявилась ще 
Русь, в VII—VIII вв. В X віці сі краї належали до Київської держави, але 

вже в середині XI в. підгорнули їх угорські королі. В XII віці Закар
патську Русь поділено на „комітати“ (столиці): Спішський, Ш аришський, 
Землинський, Ужський, Бережський. Головою кожного комітату був 
„наджупан“ : вони й судять, і даю ть порядок усьому, скликають людей 
на війну, збираю ть данину (третину беруть собі за службу, а решта — 
до королівського скарбу). Уже з тих часів (XII в.) серед руської лю д- 
ности було доволі Мадярів (Угорців) і Німців. Увесь час, з XI ст. 
Угорська Русь оставалася під угорським королем, бо хоч і були 
проби в XIII ст. прилучити її до Галицько-Волинської держави, але 
нічого з них не вийшло.
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В X столітті, як вже згадувалося, Руські оселі доходили аж до  Степ і Тму- 
Азовського моря. Коли в кінці X і на початку XI в. кочовники одіп- торокан- 
хнули Руську людність на північ, в Тмуторокані (на устю Кубани, на с.ьке 
Томанському півострові) Русь держалася далі, і навіть волость ся ува-КНЯЗІВСТВ0, 
жалася дуже важною, бо посажено тут одного з старших синів Воло
димира — Мстислава (того, що побив Касогів і поборов князя їхнього 
Редедю). Пізніш, в 1060 р. там сидів Ростислав Володимирович (Га
лицький князь). Взагалі в XI в. Тмуторокань була пристановищем для 
князів-ізгоів: вони сюди тікали, як пізніш тікали деякі невдоволені на 
Запорож ську Січ. Але з кінцем XI в. вже не чути про Тмуторокань -  
десь в половині чи в кінці XII в. загорнула ії під себе Візантія.

Крім Тмуторокані багато Русинів було з давн іх-давен в Криму.
На Подоню в X I—XII вв. руські оселі задержались тільки по-де-куди, 
як от міста Біловежа, Ш арукань. На нижньому Дніпрі (на устю Дніпра) 
було важне місто -  Олешє (тепер Алешки): сюди привозили з Київа 
товари, а звідси вивозили в ріжні краї рибу. Належало воно до київ
ських князів почавши з XI в. На нижньому Дунаї те-ж бачимо руські 
осади та волости. В Берладі (тепер Вирлата, на лівім притоку Дунаю), 
здається княжив Іван Ростиславич, прозваний Берладником. Коло нього 
було 6.000 Берладників — на пів військо, на пів промислова людність, 
зовсім як пізніщі козаки. В Берладь втікали князі-ізгої так само, як 
раніш в Тмуторокань. Нарешті до Руської держави належали не тільки 
переддунайські, але й деякі задунайські городи.

Так ми переглянули коротенько усі українські землі в XI—XII 
століттях.

----------------о о О О  о -----------------

Згадавш и про те, як підупала Київська держава та утворились 
осібні українські провінції (землі), перейдемо до Галицько-волинської 
держави, що склалася на початку XIII в. і ціле століття заступала ве
лику й славну недавно Київську державу.

Галицько-волинська держ ава не була вже державою, усієї України, Роман 
як Київ, а обнімала тільки Західню Україну: Землі Галицькі та Волин-Мстиславич 
ські. Початком її треба вважати той час, як Роман Мстиславич вдруге 1199-1205. 
осівся в Галичу, по смерти останнього Ростиславича Володимира (най- 
певніш у 1199 p.). Усівся він в Галичі міцно. Се видно з того, що не
забаром  по тому він остро узявся до боярства — особливо дався 
в знаки тим, що були противні його князюванню в Галичині.

За свого князювання нагнав він великого страху Половцям — 
сильно розгромив їх двома походами; тремтіла перед ним і сусідня 
Польща, та й Литва зазнала од  нього лиха. Він і Київську землю 
пригорнув до себе: тоді в Київі сидів за князя його, тесть Рюрик Р о
стиславич. Роман двічи вигонив його з Київа і наостанці постриг його 
силомиць у ченці, а у Київі посадив сина Рю рикового Ростислава;
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Ростислав присягнув йому на вірність і був од  нього у всьому за 
лежний.

Разом з тим Роман зумів обійти й Ольговичів Чернигівських, і вони 
теж присягли бути з ним в союзі. З угорським королем Андрієм жив 
у приязні.

РОМАН ГАЛИЦЬКИЙ.

Таким побитом, за короткий час — кілька літ — він зробив Га
личину могутньою державою, і літописець не дурно взиває його „са
модержцем всеї Руси“.

О повідають, ніби римський папа Інокентий III, маючи на мислі 
навернути через Романа Русинів на латинство, послав до Романа своїх 
послів, і ті казали йому так: „Папа Римський — цар над царями, і як 
що ти, княже, пристанеш на католицьку віру, то він зробить тебе ко
ролем Руським". Мовчки слухав Роман ті речі, а тоді, витягши меч 
свій із похви, промовив: „Сього в папи вашого немає, а поки се при



—  71 —

міні -  не треба міні ніякого королівства. Батьки й діди мої здобували 
собі землі і городи мечем, — здобуду і я; як був князем, так і буду, 
а ламати свою віру, за-для королівської корони, не стану!" Так і пої
хали собі папські посли, нічого не здобувш и. Так оповідаю ть давні 
письменники, але чи було таке посольство справді у Романа, сказати 
напевно не можна.

У 1205 році Роман знайш ов собі смерть на війні з польським кня
зем Лєшком. М ертвого привезено його й поховано в Галичу. Після

КНЯЗЬ РОМАН ГАЛИЦЬКИЙ НЕ ПРИЙМАЄ КОРОЛІВСЬКОЇ КОРОНИ.

нього зосталася вдова і двоє малих синів його: Данило мав 3 роки, 
а Василько — ще немовля.

Роман полишив по собі глибокий слід в народній памяти -  
більш ще як Володимир Великий та Мономах. Щ е й досі на Україні 
є весняна гра „Воротар" і в ній згадується про „людей князя Романа, 
нашого пана" та про „мизинне дитятко, у сріблі, у злоті, на золотім 
кріслі" (память про Романових сиріт-княжат); згадується про нього й 
у великоросийських „билінах" — піснях. А давніще були ще пісні й 
про боротьбу його з Половцями, були якісь перекази про побіду над 
Литвою. Збереглася приказка, ніби якийсь невольник Литвин, тягнучи 
плуга, сказав: „Ой Романе, Романе, лихим живеш — Литвою ореш !"
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О дно слово — Роман скрізь виступає сильним, грізним володарем, 
гострим, часом немилосердним.

Зараз після смерти Романа почалася безнастанна колотнеча за 
Галицький стіл між Рюриком Ростиславичем Київським, Ольговичами 
Чернигівськими і Ігоревичами Сіверськими — онуками Ярослава Осмо- 
мисла з материного боку (вони теж добивалися Галича), Галицькими 
боярами, польським князем Лєш ком і королем угорським Андрієм, ідо 
допомагав Романовій вдові. Колотнеча та тяглася цілих 40 літ. Рюрик 
Ростиславич, почувши про смерть Романа, зараз розстригся з ченців 
і знову зробився Київським князем і вкупі з Ольговичами Чернигів
ськими пішов на Галич, а вдова Романова кинулась за поміччю до 
угорського короля Андрія. Андрій допоміг їй і не дав Рюрикови заво 
лодіти Галичем. Та бояре (принаймні ворожа Романови партія) не хо-

ГАЛИЧ (у XVIII столітті).

тіли Романа і його синів і таки вигнали вдову з дітьми та покликали 
Ігоревичів, онуків Ярослава Осмомисла. Старший з них, Володимир 
Ігоревич, сів у Галичу, Роман Ігоревич — у Звенигороді, а третього, 
Святослава Ігоревича, брати посадили у Володимирі-Волинському. Не 
довго князювали вони: через пять літ, у 1211 році, Угри та Поляки, 
що обіцяли небіжчикови Романови оступатися за його сиріт, прогнали 
їх. Ігоревичі попали до рук Угрів, а бояре випросили їх собі й учинили 
нечувану річ: повісили Романа та Святослава, а князем собі настано
вили (теж небувала річ!) боярина Володислава Кормильчича. Проти 
сього виступив угорський король Андрій, що вважав Галичину під
леглою  собі і, змовившись з польським князем Лєшком, зробив заручини 
пятилітнього сина свого Коломана з двохлітньою дочкою  Лєш ка Со
ломією  і настановили вони Коломана князем Галицьким, а од його імя
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правив у Галичині угорський воєвода Бенедикт. Папа Римський при
слав молодому подружжі королівську корону, з такою  умовою, щоб 
галицький народ привернути до римсько-католицької віри. Се не подо
балося Галицьким людям, а до того ще й Андрій угорський посва
рився з Лєшком. Тоді Лєш ко, щоб вигнати з Галичини Андрія, запро
сив князювати в Галичу Мстислава Мстиславича, на призвище „Удат- Мстислав 
ного", з Новгороду. Сей князь увесь час одбивався то од Угрів, тоМстиславич 
од  Поляків, то од  Галицьких бояр, поки нарешті Угри не пішли геть 
з  Галичини, а Л єш ко замирився. Але Мстислав був не твердої волі 
чоловік, і бояре, що хотіли, те з ним і робили. Послухавшись бояр, 
він оддав доньку свою за королевича з Андрія угорського і передав 
йому Галичину, а собі зоставив тільки Пониззя. З Данилом він теж 
породачився, оддав за нього другу доньку, Ганну. Був з нього добрий

РУЇНИ ГАЛИЦЬКОГО ЗАМКУ.

вояка, але нездарний володарь. За нього стався перший прихід Татар 
на Русь.

У 1223 році звернувся до Мстислава його тесть, половецький хан 
Котян, і став прохати його та й инших князів, щ об вони допомогли 
йому проти Татар, бо невідомий до того ворог сей, що насунувся 
з Азії, небезпечний не тільки для Половців, але й для Руси. Мстислав 
зараз скликав князів у Київ. Д о київського князя Мстислава Романо
вича зїхалися князі: Мстислав Удатний Галицький, Мстислав Святосла- 
вич Чернигівський, Михайло Всеволодович (з чернигівського коліна), 
Данило Романович Волинський, та багато инших. Всі вони на раді 
своїй постановили зараз іти з Половцями на Татар; одні попливли 
Дніпром, а другі пішли суходолом і зібралися всі коло острова Х ор
тиці, а звідти й пішли на схід у степ. Тут їх зустріли посли татарські 
і сказали князям: „Ми чули, що ви зібралися на нас війною, — чого,
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не знаємо. Ми прийшли воювати не з вами, і вас ми не займаємо; 
ми прийшли звою вати Половців, наших рабів". Не пойняли їм віри 
князі, — по намові Половців повбивали послів і, розбивши передові 
ватаги татарські, рушили далі у степ. Там на р. Кал ці, що впадає 
у Азовське море, стріли вони головні сили Татар. Се було у 1223 р. 
Сталася велика січа, і Татари зовсім розбили Руських князів; Мстислав 
Удатний і Данило Волинський, поранені, ледве повтікали, а решту 
князів Татари повязали, поклали їх рядком на землю, понакладали на 
них зверху дошки, а на тих дошках посідали обідати і таким поби
том на смерть задушили князів. Так скінчився той страшенний бій. 
Після того Татари раптом, як прийшли, так само раптом зникли, вер
нувшись назад в Азію.

ЦЕРКВА УСПІННЯ У ВОЛОДИМИРІ-ВОЛИНСЬКОМУ.

Помер Мстислав у 1128 році в Торчеську, в Київщині, куди пе
рейшов перед смертью, покинувши Галичину. Перед смертью, звичаєм 
благочестивих князів, він постригся у схиму (в ченці).

Данило Коли помер Мстислав, в руках Данила і Василька була вся Во-
Романовичлинь, крім кількох дрібних волостей в полудневій Волині та Белзької 
1228-1264. землі д ле того Данилови було мало — він задумав приєднати до 

своїх земель і Галичину, де людність тягла за ним руку. Року 1230 
розпочав Дннило боротьбу за Галич — і протяглася вона цілих 15 літ, 
поки під містом Ярославом не побив він Ростислава Михайловича 
Чернигівського, найзавзятіш ого свого супротивника, і не запанував в Га
личині. За сих 15 літ він не раз княжив у Галичу, але його вигонили 
звідти то Угри, то Ростислав, а найбільш галицькі бояре: вони мали
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тоді таку силу, що не зважаючи на князя, порядкували в Галичині, як 
хотіли — доходило до того, що роздавали навіть городи иншим бо
ярам. Але вже зараз після Ярославської битви Данило показав боя
рам, що він не буде з ними жартувати.

Тим часом, поки йшла ся колотнеча із-за Галичу, з Азії прийшли 
вдруге Татари. Коли прочув про них київський князь Михайло, то втік 
на Угорщину. Тоді Данило опанував Київ і посадив там свойого на* 
містника — воєводу Дмитра. Але Київом Данило не дуже дорожив 
і пізніще оддав його назад князеви Михайлови.

Тепер скажемо трохи про Татар, що з сього часу стають сусі- Татари, 
дами українського народу і цілих 600 літ даю ться йому в знаки.

Звідкіля взялися ті Татари, чи як иначе звуть їх — Монголи, 
і яким побитом вони опинилися на Україні?

В кінці XI та на початку XII, століттів у одній невеличкій орді, 
що кочувала по азіяцьких горах, там, де починається велика Сібірська 
річка Амур, настав ханом великий войовник Темуджін. Він злучив до 
купи всі частини М онгольської орди, а далі підбив усі краї від Китаю 
до Кавказу. Його внук Бату (або Батий) пішов походом в Чорномор
ські краї, і знищивши Половців, став воювати українські та московські 
землі.

Зімою 1237 року Бату із своєю ордою  посунувсь на північ та 
почав руйнувати одне великоруське князівство за другим і дійшов аж 
до Новгороду. Але тут його спинили болота, та ще дотого порозли
валися річки, бо тоді як раз була весна, і йти далі з ордою  Батий не 
зміг. Тоді у 1239 p., покинувши ті краї, повернув він на південь, на 
Україну.

Страшенною хмарою йшла його орда. Попереду кінні ватаги її 
палили й грабували усе перед себе, за тими ватагами сунула головна 
орда із возами, гуртами скоту й верблюдів, табунами коней, отарами 
овець, жінками і дітьми. Стогін і плач стояв від орди, і здалека було 
чути, що вона наближається; де вона пройшла, земля ставала чорна, 
як після сарани. По спалених селах та містах усе, що можна було за 
брати, вони забирали; людей брали у неволю і гнали поперед себе, 
як отару, забирали худобу і коні, старих, малих та хворих без жалю 
вбивали, — по майданах після татарського гостювання валялися на 
землі непохований труп людей та коней; дивлючись у небо своїми 
мертвими очима та вишкіривши зуби, вони наче осміхалися до вовків 
та орлів, що шарпали та розтягали кістки їх навкруги.

Так пройшли Татари Чернигівське, Переяславське, Київське і Га
лицько-Волинське князівства. Князі одважно одбивалися од них по
одинці, — по-одинці їх і розбивали Татари. Не стали тоді князі одно
стайне на свого спільного ворога, — не стали, бо не переставали сва
ритися, а через те не змогли врятувати й оборонити свій рідний край.
Коли орда була у Чернигівщині, то Бату послав до Київа свого не
божа (племенника) Менгу. Побачивши прехороший город на горі, увесь 
у садках, Менгу ним зачарувався, і жалко йому стало, що такий город
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буде зруйнований; він послав послів своїх сказати Киянам, щ об вони 
доброхіть оддали йому город. Страшна була Киянам видю щ а смерть, 
та боялися вони й покластися на Татар і не пойняли послам віри, 
а думали так: хоч города і не вдержимо, а все-ж краще вмерти під 
рідними стінами, ніж понівеченому йти у страшну неволю.

Київ, як вже згадувалося, тоді був прилучений до  Галицького 
князя Данила, і в ньому сидів воєвода Данилів — Дмитро. На раді 
Кияне положили не оддавати города і повбивали татарських послів, 
а Менгу пішов собі од  Київа. Через рік, у 1240 році, присунула вся 
сила Батиєва, а з нею і сам Батий, і облягли город навкруги. Л іто
писець каже, щ о від рипу возів татарських, реву верблю дів та іржання

ОРДА ІДЕ.

коней, гомону та галасу Татар, голоса в місті не можна було чути. 
Д о вечора Татари узяли город, і кріваві річки потекли по його вули
цях. Татари порізали і повбивали усіх людей; порубаного Дмитра 
взяли у полон, але Батий, за його одвагу, не звелів його вбивати, 
а оставив при собі; город спалили. Хоч церкву св. Василія, Десятинну 
і Київо-Печерський манастир вони й зруйнували, — бо там, по цер
квах тих, позамикалися люде і відтіль оборонялися, та проте над свя
тинею Татари не знущалися, бо вони поважали чужу віру, кажучи, що 
усяка віра веде до Бога: як пальці на одній руці усі однакові для чо
ловіка, так і віри, хоч і ріжні, усі однакові за-для Бога. У самій навіть
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Орді, у городі їх Сараї, недалеко ханського стану, була христіянська 
церква і у ній правилася служба Божа.

Од Київа Татари подалися на Волинь та на Галичину і там теж 
починили величезні спустошення, спалили Володимир, Кремінець і Га
лич. Князі розбіглися, хто куди бачив.

Після того Батий, послухавшись ради Дмитра, що хотів скоріщ е 
спровадити Татар з України, поділив свою орду на-двоє: одну послав 
на Угрів, а з другою  пішов у Польщу, і там теж ні один город не 
встояв проти них. Спалили вони й столицю польську Краків. На Угор
щині Батий розбив угорське військо і сам остався там, а орда його 
тим часом пустошила Сербські та Болгарські землі. Весною 1242 р.

БАТИЙ ПІД КИІ'ВОМ.

Батий покинув Україну і з усією ордою  повернув на схід. Осівся він 
на р. Волзі, на острові, що лежить у Волжських гирлах, недалеко те
перішнього города Астрахані. Тут заснував він столицю, що звалася 
Сарай, а орда його з того часу зветься Золотою  О рдою . Се нове 
царство простягалося од Урала до Дунаю  і од  Балтицького до Чор
ного моря. З того часу великоруські і українські князі стають тільки 
підручними татарських ханів, збіраю ть і одсилаю ть їм дань, допома
гаю ть Татарам у війні. Проте ні до чиїх внутрішніх розпорядків або 
віри Татари не мішаються — хиба що котрий князь сам удасться до 
них. Кожен князь мусів їздити у Орду, щ об уклонитися ханові і зд о 
бути собі ярлик, себ-то грамоту на князівство, і князі, один одного 
попережаючи, їздили в Орду, уклонялися ханові, доставали той ярлик
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і спокійно верталися до-дому, — тоді вже вони були певні, що ніхто 
не насмілиться суперечити їм, бо боятиметься ханського гніву.

Після того страшенного нападу Україна на де-який час, хоч не 
на довго, стала пустелею ; лю де, що зосталися живі, поховалися по 
лісах; голі степи позаростали бурьянами та тирсою; по городах скрізь 
валялися купи людських і кінських кісток.

Як пішов Батий з України, Данило саме тоді вертався од Угрів 
до-дому і спускаючись з гір Карпатських, став стрічати багато Гали
чан, що купами ховалися по горах і лісах од  Татар. Вони росказали, 
що сталося з Галичем, і Данило подався у Польщ у шукати свою кня
гиню та брата Василька, що в той час переховувалися у князя поль
ського Болеслава Соромливого. Знайшовш и Гх там, Данило із Василь-

ОБОРОНА ДЕСЯТИННОЇ ЦЕРКВИ.

ком поїхав у Галич і дорогою  хотів був спочити у городі Бересті, 
але через сморід од людських та кінських трупів до города не можна 
було близько підступити. Скрізь стрічав він руїну. У Володимирі не 
зосталося ні одної живої душі, тільки церква, де ховалися люде, була 
повнісінька обгорілих кісток. Скрізь було пусто, ніде не чути живої 
душі, — тільки по лісах стрічалися перелякані люде, що ховалися там 
од Татар.

Поки Данила не було дома, бояре, зараз як пішли Татари, поза- 
хвачували багато спустошених земель і міст і думали вже сами пра
вити Галичиною, але Данило, повернувшись з Польщи, пооднімав 
у них усе, що вони позабірали, і знов став князювати у своїй батьків
щині, весь час йдучи у всьому рука в руку з братом Васильком.
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Через сю єдність їхні землі були справді одне князівство: Га- 
лицько-Волинське.

Багата та країна, маючи розумних таких володарів, як Данило 
та Василько, почала скоро поправлятися. Поруйновані міста знову од- 
будовали й заселили; зявилися н о в і— напр. Львів, ідо вибудовав Д а
нило для сина свого Льва, та Холм, куди Данило переніс навіть свою 
столицю, щ об бути як найдалі від галицьких бояр. Князі покладали 
великі надії на міцні городи, де б тільки й можна було одбитися од 
такого ворога, як Татари. Вони почали закликати в нові міста усяких 
ремісників та митців (художників) — все одно, чи то були Ляхи, чи 
Німці, чи Жиди, чи Вірмени. Татари та „люде татарскіе“ (таки ж укра
їнські городи та села, щ о перестали слухатися князів, а оддалися про
сто під татарську опіку) одрізали Галицько-Волинську державу не 
тільки від Придністровя (Пониззя, Поділля), але й від Придніпровя. 
То тепер торговля йшла вже не на схід та на полудень, а на північ, 
особливо з німецькими містами, як от Торунь. Та й Галицько-Волинь- 
ська держава почала тепер ширитись на північ і перш за все прилу
чено було Турово-Пинські князівства, од Литви одірвано Ятвяжську 
землю (Подляшшя), од  Польщи забрано Люблинську землю.

Бачучи силу Данила, і сусіди почали иначе до нього ставитись: 
угорський король раніш ворогував з ним і не хотів оддавати доньки 
своєї за Д анилового сина Льва — тепер оддав; литовський князь 
Мендовг, що за часів Данила склав серед Литви першу чималу дер
жаву, оддав доньку свою за наймолодш ого сина Д анилового Ш варна; 
з польськими князями (краківським та мазовецьким) була згода; була 
навіть спроба здобути Австрію для сина Данилового Романа, що був 
жонатий на доньці австрійського герцога Фридриха II, але нічого 
з  того не вийшло.

Але все се мало потіш ало Данила — він хотів твердіше забез
печити свій край од Татар, а за-для того ще з 1246 року почав пере
мовлятися з Папою Римським Інокентієм, — бажав, щ об той скликав 
хрестовий похід на Татар. Та Папа хотів тільки пригорнути українсько- 
руський народ до латинської церкви, і хоч обіцяв Данилови і поміч 
усіх західніх державців, і королівську корону, одначе нічого не робив. 
Бачучи, щ о з тієї помочи нічого не буде, Данило залишив сю справу.

Року 1253 знову ся справа виринула: Папа видав булю (соборне 
посланіє) до усіх христіян Польщи, Чехії, Моравії, Сербії й Померанії, 
закликаючи їх до  хрестового походу проти Татар, а до Данила виря
див послів з королівською короною ; та Данило й сим разом не схотів 
прийняти тієї корони, бо не бачив ніяких наслідків од папської булі. 
Проте польські князі, а особливо мати Данилова — сама католицька 
прінцеса, вмовили його, і у 1253 р. у городі Дрогичині, п ідчас  походу 
на Ятвягів, Данила коронував, без великої пишноти, без зїзду князів, 
папський легат Опізо, і Данило став зватися к о р о л е м  Р у с ь к и м .  
Але як Папа ніякої помочи проти Татар не подав, то й Данило нічого
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не зробив для справи Унії — тільки й осталося, що королівський 
титул.

Скажемо ще про те, який клопіт мав Данило з Татарами. Коли 
минуло чимало часу після находу Татар на Волинь та Галичину, народ 
став скоро заселяти край і, заспокоєний, узявся за свою роботу. Але 
у 1245 році Бату прислав до Данила своїх послів з грізним наказом: 
„Віддай Галич!" (Мабуть инший якийсь руський князь випросив у Ба- 
тия Галич для себе). Засумував Данило і бачучи, що ще не здужає 
подолати Татар, як щ о вони прийдуть в його землі, одказав: „Не від
дам Галича, а сам поїду до Батия“, і в-осени виїхав у далеку дорогу. 
З Київа човнами подався він до Переяслава і там його стрів ханський

КНЯЗЮ ДАНИЛОВІ ПІДНОСЯТЬ КОРОЛІВСЬКУ КОРОНУ.

„темник" (од  слова „тьма" — начальник десятитисячного війська) Ку- 
ремса і вирядив його аж у Сарай із своїми людьми. У хана Данило 
пробув три тижні. Хан ласкаво його прийняв і дав йому грамоту і яр
лик на всі його землі: тоді Данило повернувся до-дому. Літописець 
каже: „Гірша лиха —  честь татарська. Данило Романович, князь вели
кий, що держить землю Руську — Київську, Волинську, Галицьку та 
инші, стоїть отеє навколюшки перед ханом, зве себе холопом, пла
тить йому данину, боїться і грізного наказу мусить слухатися". Але 
Данило вважав, щ о краще так зробити, a-ніж на край свій накликати 
ізнову лю те горе. Одначе Данилові важке було те підданство, і він 
завжди мріяв про те, яким-би побитом позбутися його. Через якийсь
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час (в 1253—4 pp.) Данило розпочав боротьбу з татарським воєводою  
Куремсою.

Довідавш ись про те, щ о Данило поправляє та зміцняє городи 
свої, Куремса підступив до города Бакоти і був узяв його, та Лев, син 
Данилів, одібрав сей город назад; після того Куремса хотів був зруй
нувати і Кремінець, але не подужав, бо трудно було доступитися до  
нього. Куремса був чоловік плохий і слабий, то не дуже й домагався 
городів Данилових, а як у 1260 році на його місце став другий во є
вода, на призвище Бурандай, то він одразу зібрав велику силу Татар 
і пішов на Литву, а Данилові звелів, щ об він дав йому допомоги. Тоді 
Данило мусів послати йому на поміч брата свого Василька з військом, 
хоча й був у союзі та приязні з Литвою. У тому поході Татари, 
а з ними й Василько, багато попалили сіл і вигубили народу на Литві.

Але се нічого не помогло: на другий рік Бурандай звелів Дани
лові поруйнувати по городах усі кріпості, що він набудував. Данило 
не бачив ні звідкіль підмоги, мусів вволити його волю , і Лев порозко
пував вали і позасипав рови, поруйнував кріпості у Львові, Данилові 
та Стожку, а Василько — у Кремінці, Лучську та Володимирі. П ро
пала вся довголітня робота Данилова.

Данило не довго пережив сю тяжку для нього подію, і у 1264 р. 
помер. Перед смертью він мабуть перебував у своїм улюбленім Холмі, 
бо там його й поховано, в церкві Богорбдиці, що сам збудовав. „Сей 
Данило був другим по Соломоні“ —  додає літописець, говорячи про 
його смерть.

Після смерти Данила зосталися: на Волині його брат Василько, 
у Галицькій і Перемишльській землі син Лев, у Теребовельській — 
другий син Мстислав і у Холмській та Белзькій — третій син Ш варно.

Василько і Ш варно були в близчому сою зі з собою , а Лев дер- Лев І Да- 
жався осторонь. На сім грунті сталася крівава подія, щ о сплямила нилович 
особу Льва. 1264-1301.

Річ в тім, щ о син Мендовгів, Литовський князь Войшелк, зять 
Ш варна, був у великій приязні з Васильком. Року 1267 він задумав 
постригтися у ченці, а Литовське князівство передав Ш варнови. Тепер 
Галицько-Волинській державі усміхалася не аби -яка  будучність, але 
справу попсував Лев: заздрісно йому стало, що Литовські землі Вой
шелк передав Ш варнови, а не йому. Стрів він якось Войшелка у дядька 
свого Василька у Володимирі і, бувши на-підпитку, убив його. Вели
ким князем Литовським став Тройден, ворожий до Романовичів і вза
галі до всього руського.

Незабаром по тому Ш варно у 1269 р. помер бездітний, і Лев 
підгорнув під себе його уділ. На другий рік після Ш варна, помер і Ва
силько, і князем Волинським став його син Володимир. Він визначався 
великим розумом, любив науку й книжки, і літопись зве його „великим 
книжником і ф ільозофом , якого ще не було і не буде". Він лю бив 
будувати церкви, був побожний, тихий, правдивий, але тяжка хвороба 
(рак на щоці) рано завела його в могилу. Уміраючи у 1289 році
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бездітний, він, при Левові і двох ханах татарських Телебузі та Алгуєві, 
передав усю Волинську землю братови у-первих Мстиславові, бо лю 

бив його більш усіх. Тепер 
Романова спадщина поділя
лася на два князівства: Га
лицьке — князя Льва, і Воло*- 
димирське — Мстислава. Тільки 
тоді як за перших Романом 
вичів Галицько-Волинська дер
жава була одним тілом, тепер 
вона була справді поділена на 
дві половини і се ослабляло 
державу.

Лев переніс свою  столицю 
у город Львів, що був збудо
ваний ще за батька. Він жив 
у злагоді з Татарами і з ха
нами їх Ногаєм та Телебугою 
ходив на Польщу, (мав на 
думці зробитись польським кня
зем у Кракові), здобув для 
сина свого Ю рия город Лю- 
блин. Се була остання пере
вага Руси над П ольщ ею . З си
ми ж таки ханами ходив він 
і на Литву — добивати Ятвя- 
гів, та на Угорщину — на якийсь 

час загорнув був під 
себе частину Угор- 

”  ської Руси. Лев був 
дуже здібний, жва
вий чоловік і ycd- 
ково старався вдер
жати у Г аличині бать
ківські порядки, а си
нові свойому оста
вити спадщину (на- 
слідство), що доста
лась йому од бать
ка. При кінці життя 
свого він на-ново по
будував город Львів 
і зміцнив його крі- 
пості, оселив у ньому 

чужинних купців з 
Німців, Вірменів та

КНЯЗЬ ЛЕВ І

КОРОЛЬ ДАНИЛО ЗАКЛАДАЄ ГОРОД ЛЬВІВ.



— 83 —

инших. Ідучи слідом давніщйх князів, останнні дні свої він прожив, як 
переказують, у манастирі ченцем. Умер він десь коло 1300 року.

Після Льва зробився князем син його Ю рий І. В його руках зі- Юрий І 
бралися усі Романові землі, бо про Мстиславових синів нічого не чути ; Львович 
Ю рий переніс столицю до Володимира (Волинського). 1301-1308

За його князювання Поляки забрали назад Люблинську зем л ю ,— 
нічого не помогло й те, що він оженився на доньці князя Куявського 
(одно з польських князівств) Казимира, та був з ним в союзі.

Инший сою з був з пруським (німецьким) хрестоносним рицар
ством. Щ е за Данила почався сей сою з — найбільш проти великого 
князівства Литовського, що по смерти М ендовга дуже зміцняється 
і стає дуже небезпечним сусідом для Галицько-Волинської держави.

Взагалі ж князю- л
вання Ю рия було ча- 
сом розцвіту і сили
Галицько-Волинської / j f jH jn ®
держави. Між иншим 
за  Ю рия І в галицько- 
волинських - з е м л я х  
поставлений був свій 
митрополит Ніфонт, 
бо київський пере
їхав на північ у В о 
л о д и м и р  Суздаль
ський.

Літописець так о- 
писує нам сього кня
зя: „Ю рий був муж 
мудрий, ласкавий і 
для духовенства щ е
дрий; за його князю 
вання Руська земля
тішилася спокоєм і f t y m p K  ( " Ж Г і М Е І І
славилася своїм ба- ДЯ|8|] IP*1 '!
гацтвом". Підпису- ~ 
вався він так: „Ко-
роль Руський, Вели- КНЯЗЬ ЮРИЙ І ЛЬВОВИЧ.

кий князь Київський,
Володимиро-Волинський, Галицький, Луцький і ДорогичинсЬкий". Щ о 
він зве себе „королем" (як давніще Данило), се тому, що, за нього,
Папа Римський знов думав був завести унію в його державі і мабуть 
прислав йому королівську корону.

Д окладно не знати, коли саме вмер Ю рий Львович, але у 1315 Лев II Юри- 
році в Галицько-Волинській державі князювали вже його сини Андрій ЄдИЧ’ ™ 
та Лев. Чи мав Лев свій осібний уділ, чи вони правили обидва ра- юриевич 
зом  — не знаємо, хоч є звістки, що Андрій сидів на Волині (у Воло- 1315-1323
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димирі Волинському), а його брат в Галичині. Як-не-як, а брати пра
вили спільно і в добрій злагоді йшли проти Татар стежкою, проказа
ною  їхнім прадідом Данилом. З Хрестоносцями та П ольщ ею  вони 
приятелювали. Щ об ще близчими до Польщі бути, вони одружили 
сестру Марію з Мазовецьким князем Тройденом. Князів сих, Лева та 
Андрія, дуже поважали на Заході. Польський король Володислав Ло- 
кєток у листі свойому до  Папи пише з  жалем: „Два останні Руські князі, 
щ о були за-для Польщи твердим щитом од  Татар, пішли з сього світа".

Андрія і Льва у 1223 році не було вже на світі. Коли саме, де 
і як вони померли — не відомо. Після них не зосталося синів, і через 
те бояре покликали до себе сина сестри їх Марії, Болеслава Тройде- 
новича. Хрещений на католика, він, ставши Галицьким князем, перей
ш ов на православіє і став зватись Ю риєм П.

Юрий II Те, що бояре не шукали собі князя з руського коліна, а вдалися
Тройдено- до М азовецького княжича, добре показує, як сильно відірвана, від- 
1325 1340 0КРемлена була в той час Галицько-Волинська Русь від решти земель 

" Київської держави — відрізали ії потрохи Литва, щ о всовувалась кли
ном між західньою  Русью і Київською, а ще більш ті „татарські 
л ю д и 14, щ о прогнали князів та оддалися під Татар.

У 1331 р. Ю рий II одружився у Плоцьку з донькою  литовського 
великого князя Гедимина, вихрестивши її вперед; при хресті дали їй 
імя Євфемія, а скорочено прозивали її О фкою . Женившись на ній, 
Ю рий через се близчий став із Литвою (з другого боку й Лю барт, 
син Гедимина, був жонатий на доньці Ю рия — Болеслава) і за його 
часу Галицько-Волинське та Литовське князівства жили між собою  як 
найкраще. Не те було із П ольщ ею : держачись сою зу з Пруським ри
царством, Ю рий увесь час, як Німці воювалися з польським королем 
Володиславом Локєтком, стояв бсторонь і не втручався в їх справи, 
але син Володислава Казимир, увійшовши в згоду з Угорщиною, но
сився з думкою прогнати Ю рия-Болеслава і забрати під себе Галицько- 
Волинські землі.

У домашніх справах в князівстві був не такий лад, як у політич
них. За свого князювання Ю рий закликав у Галичину багато Чехів, 
Німців та всяких чужоземців-латинників, запрудивши ними землю, д о 
зволив пробувати в державі католицьким священникам та ченцям. Се 
дуже було не до вподоби народові; а до  того хоч він і перейшов на 
православну віру, а таки держався латинства (думають, щ о й жінку 
вихрестив він не на грецьку, а на латинську віру). Не подобалося все 
се й боярам, що мали велику перевагу над князем, так що він сам не 
міг навіть підписати й королівської грамоти, а раз-у-раз після його 
титулу „З ласки Бож ої прирождений князь усієї Малої Роси (Dei gra
tia natus Dux totius Russiae Minoris) підписувались і єпископи та бояре — 
боярська рада. І от у 1340 році зроблено змову і князя отроєно у Во
лодимирі, а прихильників Ю рия — чужинців, щ о були при ньому, 
і взагалі латинників, повбивали. На сьому князеви кінчається рід Рома
новичів у Галичині.
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По смерти Ю рия II бояре покликали до  себе за  князя литов
ського князя Дмитра-Любарта, сина Гедимина, зятя Ю рия II. Се був 
зовсім зрущений князь, і може бути, що ще перед тим сидів він якийсь 
час на Волині, в „приймах" у Ю рия. В руках його, так само як і Ю рия, 
були усі Галицько-Волинські землі.

З сього часу Литовські князі починають збірати в своїх руках 
землі давньої Руської держави і прилучати до нової держави Литов
сько-Руської, а разом з сим в житті українських земель настають ве
ликі переміни. З другого боку смерть Ю рия та князювання Л ю барта 
стали причиною для польських походів на українсько-руські землі, 
поки нарешті П ольщ а не підбила під себе мало не всю Україну.

О дно слово, з часів князювання Лю барта, останнього Галицько- 
Волинського князя, починається нова д о б а : українсько-руські землі 
переходять під Литву та Польщ у; Литва з П ольщ ею  змагаються за ті 
землі, поки вони не опинилися під Польщ ею . Але про се буде мова далі.

--------- оОо---------

Переглянувши політичне життя українсько-руських земель Галицько- Подніпрове 
Волинської держави до 1340 років, поглянемо тепер на східні україн- У ДРУг*й 
сько-руські землі, наддніпрянські.

Від самого татарського погрому й до початку XIV століття, або натну ХІУв. 
й довш е, Київщина не була вже князівством, як раніш — не було в ній 
князів, а по всій Київщині постали городські громади, що просто під
лягали Татарам. Такі громади найраніш повстали на галицько-волин
ському пограниччі (на Побожу та на Тетереві), і літописець зве їх 
„людьми Татарськими". Знати з усього, щ о їм жилося легче, як під 
своїми князями, бо князі стягали з них данину і на себе та на дру
жину, і на Татар, а коли вони виломилися з під власти своїх князів, 
то осталася данина тільки на Татар. А вона була не дуже тяжка:
„орати пшеницю й просо", як каже літописець, тоб то давати хлібом, 
та ще деякі повинності.

Таке саме му сіло бути й з Переяславщиною. Після татарського 
нападу про Переяславських князів нічого не чувати, і тут, як і в Ки
ївщині, вони появлялися хиба на короткий час, та й то не мали ніякої 
сили, а були скоріш татарськими намістниками.

Зате иначе було в Чернигівщ ині: князівські родини тут задерж а
лися і множилися далі, ділячи на дрібні шматки свої волости. Князі 
ті виглядали вже не як князі, а як великі власники земель, дідичі.
В другій половині XIII та на початку XIV ст., крім Чернигівського, 
бачимо князівства: Новгородське (Новгородсіверське), Трубчевське,
Брянське, Глухівське, Путивльське, Рильське, Курське, Липовецьке, — 
з них тільки Брянське якийсь час мало голосну славу.

Але як порівняти, де лучче жилося людям: чи в безкняжих Ки
ївщині та Переяславщині з їхніми громадами, отаманами, вічем та „ліп
шими мужами", чи у князівській Чернигівщині, то напевно лучче жи
лося людям в Київщині та Переяславщині, бо не треба було годувати
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ані князя з  його двором, ні його дружини, ні княжих бояр та слуг. 
Зате погано приходилось людям заможнім — капіталістам, боярам та 
духовенству —  взагалі тим людям, що опиралися на княжу власть: 
вони потроху втікали туди, де княжа власть була міцна —  на північ, 
у великоруські землі. Так бачимо, що після татарського погрому київ
ський митрополит не сидить в Київі, а переїздить з міста до міста, 
поки не осівся в новому політичному центрі на півночи — у Володи
мирі на Клязьмі (пізніш звідти переходить у Москву). Причина того, 
як признавалися сами митрополити: доходи у Київі зменшилися.

Але як би там не було — загибіль князівсько-дружинного ладу 
і ся втікачка заможних людей і вищ ого духовенства з Київа вийшли 
на чималу шкоду для культурного життя Київщини. Дуже мало оста
лося людей, що живучи роскішно, піддержували художній, артистичний 
промисел, пеклувалися про всякий артизм та письменство, бо сього 
всього простий лю д тоді ще не питав. А через се культура в Київ
щині і взагалі все те, щ о „для душ и“, а не для тіла, дуже підупало. 
Таке саме, хоч може не так дуже, було й у Чернигівщині через татар
ські спустошення й тяжку дань та ще й через те, що й князі й бояре 
зубожіли. Отже — історичне огнище культурного життя —  середнє 
Подніпрове погасає, а українська культура держиться та розвивається 
далі ще якийсь час тільки на Заході, в Галицько-Волинській державі, 
поки й тут не сталося їй лихо з кінцем самостійного держ авного життя 
сеї частини України-Руси.

---- -------

2. Життя громадське.

Князь Почавши від половини XI століття, Руська держава складалася
і віче, з низки автономних (таких, що сами у себе усим порядкують), неза

лежних земель — князівств; вони мали князів з одного коліна та па- 
мятали, що належать до одної, Руської держави, а за найстаршого 
вважали київського князя. Коли ж князівський рід дуже розмножився, 
а землі подробилися (у XII віці), то та низка незалежних князівств- 
земель стає низкою незалежних князівств (по кілька в одній давніщій 
„землі“), щ о уважаю ть за найстаршого с в о г о  князя.

Щ о повинен був робити кожен князь? О дно — „правдою  суд 
судити", то б то дбати про справедливість в землі; друге —  о б оро
няти землю од напасти; а „ліпші" лю де, громада з своїм „вічем“ нагля
дали за тим, чи гаразд князь справляється. Бо хоч як висока була 
особа князя, але він не був паном чи власником землі, а тільки „пер- 
вим слугою" землі чи громади.

На Україні віче не дійш ло до такої великої сили, як у Н овгороді; 
найдужче було воно в Київщині. Віче не було чимсь таким, що раз- 
у-раз працює, як якийсь суд, або щ о — воно давало про себе знати 
тільки тоді, коли треба було чомусь лад дати: от наприклад вибрати
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чи запросити до себе князя, потвердити його або скинути, коли він 
був негодящ ий; коли почнеться боротьба між їхнім, бажаним для них, 
князем і якимсь иншим; коли треба було йти на когось війною. Але 
вмішавшися в політичні справи і поправивши те, що треба було по
правити, громада оддавала знову власть до рук хазяїна-князя... Вся 
сила була в тому, щ об князь був добрий і дбалий для „землі", то 
тоді громада до нього не чіплялася.

Власть князя була дуже широка: він міг, що захоче, робити 
з своєю волостію : відступити її або проміняти, або й продати, розда
вати в ній дрібнійші волости; розпочати війну, визначити похід, уло- 
жити сою з; він дбав про оборону, держ ав дружину; видавав закони, 
правив всею землею — чи сам, чи через своїх урядовців; судив суд — 
сам, чи через своїх заступників; порядкував доходами землі і визначав 
податки, нарешті — брав участь у виборі вищ ого духовенства. О соба 
князя мала велике поважання, та проте на українському грунті не прий
нялася принесена з Візантії думка про богоуставлену, священну власть 
князя: князь, на думку наших прад ід ів ,—  громадський чоловік, і гро
мада завсігди може його перемінити.

Князь мусів радитися у всіх важнійших справах із своїми боя- Боярська 
рами, що були під рукою, иначе дружина, що вважала себе за кня- рада, 
зівських спільників, могла б погніватися з ним. Ми бачили, як мсти- 
лися галицькі бояре на тих князях своїх, що не любили „думи з му
жами своїми". В важнійших справах князі закликали важнійших бояр, 
особливо тисяцьких з дальш их міст — найбільш в справах воєнних.
Бояре брали участь і в князівських з’їздах і мали голос нарівні з кня
зями. На княжу раду запрош увано часом і вищих духовних особ та ви
датніших людей з громади, але се бувало тільки вряди-годи, а зви
чайна рада бувала з старш ого боярства.

Окрім князя та боярської ради до управи землею належав ще й Княжий 
княжий двір: „дворецький" (заступав князя в суді і управі, начальник ДВФ- 
княжої дружини), „ключники" і „тіуни" — князівські слуги, але часом 
князь посилав їх судити та давати порядок замість себе; „биричі",
„дітські" і „отроки" — князь посилав їх, куди треба було.

Окрім того були ще місцеві власти: „тисяцький" — спочатку се Адміні- 
був воєнний начальник в цілім окрузї, а пізніш -  се найбільша світ- страція. 
ська особа, немов би намістник князя у „тисячі" (город з городською  
околицею). Тисяцькі (в XI—XIII в.) були в Київі, Чернигові, Перея
славі, Володимирі, Турові, Перемишлі, Галичу.

Людність в „тисячі" поділялась на сотні й десятки і на чолі їх 
стояли: соцькі та десяцькі. Сі уряди задержались надовго на Україні, 
навіть до сього часу (але вже для инших справ, як в старовину).

Судів було в ті часи аж чотири: суд громадський, суд княжий, Суд. 
суд церковний і суд панський (над своїми невільниками). Про громад
ський та церковний суд не знаємо сливе нічого, а княжий суд судив 
або сам князь, або посилав своїх „отроків" чи „дітських" (з молодш ої 
дружини). Судити було не трудно, бо в законах („Руській Правді")
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докладно визначено було за все кару. Наприклад, хто вкрав, то була 
невелика кара за крадіж з поля, а за  те більш як 3 гривни (гривна 
на наші гроші — 25 карбованців, або 230ринських) за крадіж з хліва;

ОДЕЖА И ЗБРО Я  ЗА  ЧАСІВ КНЯЗІВСТВА.

за  відрубану руку або ногу 20 гривен йшло на князя, а 10 гривен — 
покаліченому. Тяжко карали за крадіж коней і підпал двора — за се 
була кара не грошева, а вигонили навіки з рідного краю. Хто вбив 
чоловіка (вільного) платив од 40 до 80 гривен. На суді часом робили 
„пробу" водою  або залізом: обвинуваченого кидали у воду і коли
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він потопав, то вважався за неповинного, коли плив — винен; залі- 
зом : чи остануться через якийсь час сліди на тілі, чи ні; як що ні — 
то невинен.

Військо було або „дружина" — постійне військо, що держав Військо, 
князь на службі у себе, або „вої" — набране з людей для якоїсь во
єнної потреби. Дружина у спокійні часи сиділа на ріжних урядах: 
старші дружинники, „бояре" на вищих посадах, молодші — „дітські" 
помагали їм. Дружина не була дуже велика: кілька сот душ, рідко до 
тисячки (се у значнійших князів). „Вої" споряжалися на війну своїм 
коштом, хто як міг. Нарешті були ще Чорноклобуцькі полки, особливо 
в Київщині, і їх бувало часом кілька десятків тисяч.

В ті часи не було розділу між скарбом державним і власною  кня- Финанси. 
зівською  касою : все йшло до купи, до рук князя і він видавав ті 
гроші і на державні потреби і нй свої власні. Державні доходи були 
з  податків та всяких оплат. Уже тоді усі господарства платили дань: 
подимщину (од комина), посощину (від рала); платили медом або 
шкурами, або грошима. Инший знов податок був — „полю дье": спо
чатку се був обовязок годувати князя з дружиною, коли він обїздить 
землі, а пізніш замість того платиться князеви певна якась дань чи 
платня. Крім того людність повинна була будовати „городи", мости, 
сипати греблі, направляти дороги.

А ось які були доходи князя: судова кара — за убивство про
стого чоловіка (вільного) по 40 гривен, а за голову „княжого мужа" —
80 гривен; мито на торговельних шляхах та мостах, доходи з корчем, 
воєнна добича, нарешті доходи з князівських хуторів та табунів ху
доби. А яке там господарство велося, можна бачити з того, що князі 
Ігор та Святослав мали 3.000 кобил, 1.000 коней; в одному Ігоревому 
„сельці" — було 900 стіжків збіжа, а в Святославому дворі 500 бер- 
ковців меду.

Усі землі Руської держави — були одною  митрополією „руською ", Церква і ду- 
під рукою константинопольського патріарха, що звичайно, не питаю- ховенство. 
чись ані князів, ані єпископів руських, присилав на Русь своїх канди
датів на митрополита — найбільш Греків. Та вже Ярослав зробив 
по свойому: взяв та й поставив митрополитом Русина — Іларіона.
Сто літ пізніш так само зробив був Ізяслав Мстиславич, але решту 
митрополитів увесь час висвячує й присилає патріарх константинополь
ський. Коли ж, після татарського погрому, Суздальські князі перема
нили до себе й митрополита з Київа, то Галицько-Волинські князі д о 
бились того, що дано їм свого осібного митрополита — Ніфонта 
(правда, не на довго).

Д о  упадку Київа, до руської (у Київі) митрополії належало аж 
16 єпископських катедр : переяславська, чернигівська, білгородська, юрїв- 
ська, володимирська (на Волині), луцька, перемиська, галицька, угров- 
ська (холмська), туровська — все українські, і не українські: новгород
ська, полоцька, смоленська, ростовська, володимирська (на Клязьмі) 
і рязанська. Осібно була ще тмутороканська (після находу Татар зни-

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


— 90 —

кла юрївська, а переяславська злучена з сарайською в Орді). Єпископа 
вибірали на соборі єпископів, а висвячував митрополит. М итрополією 
правив митрополит з єпископським собором, а єпархією —  єпископ 
з „крилосом" (громадою  городських священників). Єпископи, чи вза
галі церква,, повинні були дбати про „людей церковних", що годува
лися при церкві або були в шпиталях та гостинницях, що належали 
до  церкви. Церковні лю де були, крім причту: проскурниця, ігумен, ігу- 
менія, розстрижені ченці, лікарь (шпитальний), раби, дані на церкву або 
пущені на волю  „за душу" (за спасення души), каліки, вдови, та ще 
„ ізго ї" : попів син, що не вміє грамоти, викуплений невільник, зруйно
ваний купець. Цікаво, що єпископи мусіли пильнувати, чи добра міра 
і вага у місті.

Про парафії не багато знаємо. Бачимо дияконів (певно тільки по 
великих церквах), дяків, паламарів і проскурниць (у Візантії такого 
уряду не було).

Звідки бралося духовенство? Коли Володимир охрестив Русь, то 
духовенство було потроху своє, бо христіяне були на Руси й перед 
тим, а потім грецьке, привезене з Корсуня та з Царгорода, разом 
з митрополитом. Але й одних і других було мало, то Володимир почав 
забірати од  батьків дітей силоміць і оддавати в науку на попів, — 
„матері ж плакали по дітях, наче по мертвих, — каже літописець — 
бо ще не утвердилися в вірі". Так само робив і Ярослав: він теж на- 
бірав дітей у науку, але вже не кого попало, а „отъ старостъ и по- 
повыхъ дѣтей", аж 300 душ. Уже в д >угій половині XI в. священників 
на Руси не бракувало, хоча церков було вже дуже багато (в самому 
Київі налічують не одну сотню — очевидно, домові церкви у бояр). 
Бояре, бажаючи мати свого священника, часто давали в науку своїх 
рабів і вони й по висвяченню оставалися невільниками. А що духо
венство так множилося, то се тому, що од  них не вимагали великої 
науки: аби був письменний. А щ об знати, як одправу в церкві робити, 
то  кандидат учащав довгенько до катедральної церкви на службу і там 
під доглядом „старійшого" вчився. Висвячували на священника часом 
кого будь, хто тільки мав охоту, а се ще й тому, що з того був чи
малий дохід для єпископа: за висвячення платилося йому 7 гривен, 
а то й більш. То ж не диво, що одного єпископа Суздальського ски
нули за те, що без потреби намножив парафій, щоб більші доходи 
мати: „умножилъ бяше церковь грабя попы", — як каже літописець.

Духовне зайняття передавалося од батька до сина: попів син так 
само виходить на попа, а як же не вийшов, не умів грамоти, то ста
вав „ізгоєм". Звичайно ж тоді, як і багато пізніш на Вкраїні, попові 
діти поволі привчалися дома: спочатку за паламаря, потім за дяка 
і нарешті виходив на священника. Дуже часто попова родина мала усі 
церковні посади: батько був священником, один син — паламарем, 
другий — дяком, а хтось з родини — ]за проскурницю. Так було 
по селах.
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Визначнійші церкви та манастирі мали од  князя „десятину“ (де
сята часть його доходів), крім того од  князів та багатих людей -  ма- 
єтности: села та хуторі з людьми. Правда, церковні маєтності в ті 
часи не були великі, бо взагалі тоді не було ще великих приватних 
(частних) мзєтностей. Плата за  церковні треби була вже тоді велика, 
коли напр. за сорокоуст платилося 8  гривен (коло 2 0 0  рублів на наші 
гр о ш і!), але се тільки по містах, а по селах найбільш платили хлібом.

Татарська влада для церкви була дуже прихильна: Татари не 
брали податків ані з духовенства з їхньою  родиною , ані з земель та 
маєтностей церковних та церковних підданих. Хто зневажить руську 
віру, того Татари карали на смерть.

Окрім православних церков, по великих торговельних містах були 
ще громади й церкви римсько-католицькі, особливо з XIII віку, коли 
почали працювати ченці ордену Домініканів та Францішканів.

Але єпископа католицького на самій Руси не було ще навіть 
в XIV столітті.

--------оОо--------

Перейдемо тепер до того, з кого складалося було громадянство 
на Руси в ті часи. Усе громадянство поділялося на: людей княжих, або 
дружину, людей церковних — духовенство і просто „лю дей" — 
громаду.

Княжі мужі, дружина — иначе звалися боярами. Се були не слуги Дружина 
князівські, а його товариш і: з ними князь про все радився, з ними і боярство 
ділився усим добром. Се була дружина більша, бо була ще й „менша земське, 
дружина": отроки або дітські — рядові вояки та княжі слуги. Чи була 
велика та князівська д р у ж и н а З о в с і м  мала,| бо коли людність Київа 
доходила в ті часи (XI— XII вв.) до 100.000, київський князь мав 
усього 800 „отроків". В дружині були усякі лю де: Поляки, Чехи, Ва
ряги, з турецького роду. Місцеві старш і дружинники (свійські лю де, не 
захожі) служили князеві з роду в рід: князі собі мінялися, а княжі 
бояре зоставалися й при нових князях. Се були найбільш лю де за 
можні, мали свої маєтности, були лю де поважні — „бояре", „ліпші 
лю де" в громаді, — все одно, чи візьме їх князь у свою дружину, чи ні.

Крім бояр —  княжих дружинників, були бояре некняжі, земські. Се 
ті „лучші", „ліпші мужи". „старці гродскії", як зве їх літопись. Боя
рами* тоді прозивали не тільки земельних властителів, але й купців 
промисловців, — взагалі заможніх людей. В Галичині сі бояре мали 
таку силу, що орудовали і князями і цілим князівством.

Міщане були тільки по великих містах, де були більш розвинені Міщанство, 
ремесла і торговля, бо по дрібніших містах людність була хлібороб
ська: дрібні городи були — тільки обгорожені села. Ріжниця між го
родом і селом була та, що городи платили свою  данину найбільш 
грошима, а села давали натурою (хліб, мед і т. и.). В справах полі
тичних міщане, як і всі горожане, мали свій голос на вічу, і що вони
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Селяне.

ухвалять, то було обовязкове для всього округа — для всіх менших 
городів і сіл. А через се й князі більш на них вважаю ть: завдаю ть 
їм бенкети (як робив Володимир Великий), або обдаровую ть грішми.

Селяне свобідні, чи як тоді звали їх „смерди“, були хлібороби, 
жили в осібних дворищ ах, хуторами і мали власне господарство; ба
чимо у них „смердіх коней", „смердіх холопів" — невільників, що в ті 
часи вважалися за майно, як усяка инша мертва річ. Сільські громади 
орудовали своїми справами сами — князівські урядники (чиновники) 
показувалися до них тільки наїздом. Громада сама збірала податки, 
мала свою  поліцію, свій суд; се робили й поодинокі громади і збірні 
(кілька сіл разом), щ о звалися „копою “. Щ об не мати діла з князів
ськими здирщиками, громада вперед виплачувала всю дань, а тоді 
роскладала сама між громадянами, скільки кому припаде; так само 
викупала вона й судові оплати (усякі судові кари йшли тоді на князя), 
і тоді князь не втручався в громадський суд. Про те, які податки пла
тили селяне („подимщина", „посощ ина" та инше), згадувалося ранійше. 
Треба лишень додати, що податки ті були дуже великі, і тому чимало 
селян переставало господарювати та ставало невільними, або на по
ловину вільними людьми.

Почнемо з на половину вільних людей — безземельних, що пра
цювали на чужій землі і мали трохи вкорочені права. Се: і з г о ї ,  ся-  
б р и  та з а к у п и .  Про ізгоїв не раз вже згадувалося: се лю де вільні, 
але без якогось діла, лю де неприкаяні, а через те оддані під опіку. 
Сябри — такі самі безземельні, але вільні робітники. Але здається 
і ізгоїв, і сябрів звали ще й закупами. Закупи, чи иначе наймити, од- 
робляли за  винне: вони заставляли тому, хто дав гроші, або сами 
себе, або заставляв їх хтось третій, поки не буде одроблено грошей. 
Закуп був вільний чоловік, мав своє майно і жив або у дворі свого 
пана, або на власнім господарстві. Але дуже тоненька границя одді- 
ляла його од холопа-невільника; права його було де в чому урізано: 
пан („господин") має право його бити, але тільки „за діло". Але не
хай же хто вивірить, чи бє його „господин" за діло, чи без діла! Та
кий закуп дуже часто ставав незабаром „холопом", бо пан міг карати 
його ш трафом за всяку всячину, він ставав на віки невиплатним — 
оставався на віки панським слугою. А то бувало й так, що пан без 
церемонії продавав свого закупа иншому в „холопи", невільники, хоч 
ніби закон се остро забороняв.

А ще ж возьмім на увагу те, який тоді великий процент (відсо
ток) брали за  позичені грош і: 50%  вважалося ще за людський про
цент! Не диво ж, що в 1113 році в Київі счинився бунт) проти вель
можних та заможних, що дерли такі страшенні проценти з селян та 
міщан. Після того бунта де-щ о в законах додали на користь людей 
простих, але дуже не багато (напр. признано за законний 40-ий 
процент).

Нарешті — були ще „холопи", невільники. Сі вже не мали по за 
кону ніяких прав. Звідкіля вони бралися? А от як хто купив його при
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свідках і при самому холопові; як вільний оженився з невільною, не 
довівши, щ о він вільний; як щ о вступив на двірську службу і не ви
казався, щ о він вільний, а нарешті найбільш набирали невільника під
час війни. За  убивство „хлопа" платилося не багато: від 5 до 80 гри
вен, за жінку 6 гривен — се була ціна невольника. Як що ж убє свого 
власного раба пан, то кари не було ніякої: бо кожен пан міг робити 
з  своєю в л а с н і с т ю ,  що хотів. Але згодом, особливо як поширилося 
христіянство, то й невільницька доля стала трохи легча: „холоп" міг 
мати своє майно, бо бачимо, щ о часто викупляється од  пана. За  чиї ж 
то гроші могло бути? Бачимо, що „холопи" ведуть торговлю  на 
власну руку. Але полегкості ті були невеликі, гірке було невільницьке 
життя, і часто-густо невільники втікали од  панів. Нарешті додамо, щ о 
хоч христіянство полегчило трохи долю  невільника, але число невіль
ників щ о далі, то все зростало, хоч війни було й рідче. На се були 
инші причини, про щ о буде мова зараз далі.

------ Sfc------

3. Побут і культура.

Не було спокою в давній Руси від усяких „кочовників", а через 
те й життя народне не йшло рівно вперед і то переривалося, то сильно 
змінялося на гірше. Крім наскоків кочовників, усякі войни теж добре 
далися в знаки селянинови: скільки добра зруйновано було, скільки 
забрано робочих рук — убитих або забраних в неволю ! Найгірш д о 
шкуляли Половці: через них зубож іло Подніпрове — околиці Київа, 
Чернигова й Переяслава, найголовніших міст на Україні. Лю де посо
вувались на захід: з  Київщини на Волинь і в Галичину та в По
лісся, а з Задніпровя — в північну Чернигівщину, або аж над Волгу. 
Зменшилося через те все й дрібних селянських господарств: вони або 
пропадали, або переходили в боярські руки, а самі господарі —  ста
вали холопами або закупами. В XI—XIII вв. страшенно багато стало 
невільників на Руси, і їх вже не везуть на продаж заграницю : вони й 
дома потрібні. Бачимо вже в князівських дворах по 700 душ „челяди" — 
отже князі й бояре починають багатіти з невільника; усякі ремества, 
промисел — держалися не ким, як невольником. Давніщ е Київ і вза
галі Придніпровя славне було своєю торговлею  — тепер Київ упадає, 
торговлю  ведуть тільки чужі купці, і бояре все більше осідаю ть на 
землі та вкладаю ть свої капітали в господарство. Де брали вони зе
м лю ? А просто „займали" вільну порожню, скільки хто міг обробити, 
і обробляв її. А хто ж обробляв? Невільник або півсвобідний закуп. 
Вартість земля мала тільки тоді, коли на ній було доволі невольника.

Торговлю , як згадувалося, вели найбільш чужі купці, „гості". 
Вже в ті часи товар давався їм в кредит (в борг), а торговля часто 
велася на позичені гроші. Процент за позичені гроші брали в ті часи

Еконо- 
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страшний: законний процент був 50-ий, а брали й більший! Рахували 
на г р и в н и .  Се був шестикутний шматок срібла коло гїів фунта ваги.

Г Р И В Н А
(викопана в р уїнах Десятинної церкви).

В гривні лічили 20 ногат і 50 різан; крім того були ще куни — 25 
в гривні і вівериці — найдрібніща дрібна монета. Скільки ж то буде 
гривна на наші грош і? Се можна вивести з того, що за рік служби

СРІБНИЙ ДЕНАР СВЯТОПОЛКА СРІБНИЙ ДЕНАР ЯРОСЛАВА МУДРОГО
(1015—1018). (1019—1054).

СРІБНІ ГРОШІ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО.

платили жінці 1 гривну, тимчасом як корова рахується на 2 гривни, 
а кінь на 3. Отже гривна більш-менш коло 25 рублів (30 ринських) 
на наші гроші.
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Поруч з гривнами, кунами та иншим, були ще й справжні м он ети : 
золоті та срібні. Золотих було дуже мало, а срібних ходило доволі.

Руські князі —  Ярослав Мудрий та раніщі й пізніщі инші поли
шили нам дуже цінну збірку законів „Руська Правда". Зложено її 
в Київі, але не одразу. Сею збіркою  наших найдавніщих законів можна 
не аби як похвалитися: бачимо в ній поважання свободи чоловіка 
(дуже рідко коли позволялося арештувати), поважання гідности (до
стоїнства) чоловіка: не можна було вільного чоловіка бити; бачимо 
розвинуте поняття чести: за вчинки проти чести гірш карали, як за 
якусь там шкоду; смертної кари немає зовсім. (Цікаво, що духовен
ство за  Володимира Великого, а потім і Ярослава намовило було за 
вести смертну кару для „розбійників", але якось вона не вдержалась). 
З  наш ого права (з „Руської Правди") вийшло пізніш московське право, 
але воно розгубило та поодкидало ті благородні прикмети давнього 
руського права, про які ми згадували.

В князівські часи жінка мала волю  таку як і чоловік; бувала в то 
варистві з чоловіком, або й сама, без нього. Жінки брали участь 
в справах церковних і політичних — найбільш, правда, княгині. Коли 
вдова не виходила замуж вдруге по смерти чоловіка, то вона була 
головою  родини, -  мала всі ті права, що й чоловік. Діти ділили бать
ківське добро рівно, але самий двір доставався найменшому синові. 
Щ о до ш любів, то довго не розріжняли жінки ш лю бної, вінчаної від 
неш любної, і діти од  нешлюбних жінок мали такі права, як і од ш лю б
них. Взагалі христіянський ш лю б прості лю де довго уважали за пан
ську вигадку: мовляли, тільки для бояр та князів воно потрібно, і ще 
в XIV столітті митрополити мусіли пригадувати вірним своїм, щ об 
вінчалися з своїми жінками. Не без того бувало, що дехто мав і по 
дві жінки.

Проти сього виступало остро духовенство. Але були ще й инші 
вади в громадському житті, щ о проти них воно виступало, наприклад 
нахил до випивання. Уважали за законні „три чаші" — се ще й отці 
духовні позволяли, а четверту вважали вже „отъ непріязни". „Слово 
св. Василія" каже, що по четвертій чаші „великі пани розпростираю ть 
на всіх свою  лю бов, милосерде на бідних, хочуть помагати всім не
мічним і бідним; отці духовні учать своїх духовних дітей спасенію, 
звуть на покаяння, показують їм дорогу до небесного Єрусалиму". 
Але все ж, каже „Слово", аж сьома чаша „богопрогнівительна, Духа 
святого оскорбительна, ангел отгонительна, бісов возвеселительна".

Нападалося духовенство й на надужиття правительства, на неми- 
лосердність до челяди, на немилосердну лихву. Те саме „Слово св. 
Василія" каже: „Писано бо: недобрий догляд від лисиці курам, не 
добре льву пасти вівці, оден вовк всю череду смутить, оден тать 
(злодій) всю країну псує — так і при царі неправеднім всі слуги під 
ним беззаконні". В иншому оповіданні росказується, як один князь на 
пиру спитав єпископа: „владико, де буде тивун на тім світі?" Єпископ 
одказав: „там, де й к н я зь " .— „Як т о ? — скипів к н я з ь : - т и в у н  непра-

Право.

Побут.
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ведно судить, хабари бере, людей „продає", мучить, а я що роблю ?" 
Але єпископ вияснив йому, що який князь, такі його й слуги.

Оступалося духовенство й за челядь: нападалося на тих, хто об- 
тяжає рабів роботою , безпотрібно бє, кривдить і т. и., але те мило
сердя було, як на наші часи, не великої ваги, коли наприклад „Слово 
Іоана Златоустого" каже, що можна карати челядь за неслухняність, 
тільки „не черезъ силу, а по розсмотрѣнію, якоже мудрость божія 
глаголеть: до 6 или 9 ранъ; аще ли зла вина, велика вельми, то ЗО 
ранъ", — „так покаравши його, і душу його спасеш і увільниш його 
від битя сторонніх лю дей".

Виступало духовенство й проти лихви. Ось як наприклад гово
рить про неї митрополит Н икиф ор: „коли ти постишся, а береш ве
ликий процент, нічого не поможе тобі піст: ти думаєш, що постишся, 
а сам їси мясо — не мясо овече або иншої худоби, призначеної на 
поживу, а плоть братню , бо ти ріжеш йому жили і колеш його тяж
ким ножем — „лихоиманія неправедныя мзды тяжкаго рѣза".

Христіян- За князівських часів сталася подія великої ваги: заведено на Руси 
ство. христіянство. За князів Володимира Великого та Ярослава була вже 

впорядкована церква, засновані катедри (катедральні собори) по вели
ких містах, висвячено доволі духовенства. За сто літ христіянство 
значно поширилося по великих осередках (центрах), особливо в Київі. 
Але не те було по селах, по глухих кутках: ще в другій половині XI в. 
лю де уважали, що церковні обряди, як от вінчання, причастє — то для 
князів та бояр, а сами й далі моляться богу Перуну, Хорсу, роблять 
се потайки, ставлять „трапези" роду й рожаницям, моляться огневи. 
Д овго ще христіянство було вірою  городською  та панською, поки 
дійш ло на село. Але як і дійшло воно на село, то повстало „двоє- 
віріє", тоб то хоч і прийнято було, наприклад, христіянські свята, але 
на христіянських святих перенесено прикмети старих поганських богів- 
(Перун — Ілля, Д аж дь-бог — св. Ю рий, Волос — св. Власій). З хри- 
стіянськими обрядами злучалися поганські — напр. поганське весілля 
зосталося, як було за поганських часів, поруч хрисгіянського вінчання ; 
поминки, „проводи" — замість старої тризни; приносини до церкви, 
„канун" -  замість поганської жертви. І се не тільки серед простого 
лю ду, але й серед „благовірних", освічених городян бувало оте „двоє- 
вірство". Князі ставили церкви й манастирі, мали свої домашні цер
кви, возили за собою  попів, їдучи в далеку дорогу, а поруч з тим 
споряджали в манастирях пири для монахів, але запрош ували туди 
своїх знайомих, чоловіків і жінок, і добре там гуляли; дозволених 
трьох чаш не держалися, і пири ті кінчалися часом дуже не гарно. 
Саме випивання було під побож ною  покривкою: пили чашу за чаш ою  
во славу Христа, Богородиці, святих, співаючи при тім відповідні тро
парі, і виходило — немов якась побожна одправа. Духовенство висту
пало проти сього, і монах Теодосій забороняє співати на пирах над 
чашами більш як три тропарі. Инше „Слово" так говорить про ті
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тропарі на пиру:  „яку користь має від тропаря той, що гіє вино: як 
напється, то не памятає й тропарів44.

Як не як, христіянство робило своє: духовенству удалося обме
жити свободу з ш лю бами; через їхню проповідь трохи легче стало 
життя челяді, де що помогло воно й в справі великої лихви. Лю де

ЛАВРА ПЕЧЕРСЬКА.

стаю ть побожні, тоб то : ходять до церкви, додержую ть постів, да
ють жертви на церкви, на духовенство й старців.

Д о побожности належало й ходити по святих місцях. Ходили до 
Єрусалиму, на Атос (Афон), в Царгород. Ходило так багато людей, 
шо духовенство мусіло аж повздержувати їх: Кирик Н овгородець 
радив лучче бути добрими дома сидячи, а ніж ходити в Єрусалим,

7
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а єпископ Нифонт ще виразніще говорить : „бо ходять тільки для того, 
аби не роблячи ходити' та дурно (даром) їсти й пити".

Трефа ще додати, що те духовенство, що наїхало до нас з Греції 
прббувало заводити на Руси й дещ о таке, чого не треба було.

Наприклад воно проповідувало ненависть до людей иншої віри 
і забороняло їсти або пити з одної посуди з латинниками, брати від 
них їжу. Проте на се, видно, не дуже то звертав увагу народ; та се 
видно й з того, що князі наші дуже часто женяться на католичках, 
не зважаючи на духовенство. Далі, оте духовенство воюю чи проти 
всяких спокус та гріхів, дуже згірдливо дивилося на жінку, обзивало 
її „знаряддям диявольської спокуси". Д оходило до того, що заборо
няло не тільки третій, але навіть і другий ш лю б; нападалося на усякі 
забави, музику, спів. Очевидно, що викорінити сього йому не удалося, 
тільки гаяли дурно час, лю дям кривду робили. Те саме грецьке духо
венство заводить молитву за  князя в церкви, та каже й дома за них 
молитись. Все се були нечувані у нас річи, і на українсько-руськім 
ґрунті не прийнялися.

О д Греків прийшло до нас і чернецтво з манастирями. Для русь
кого громадянства — умертвлення тіла було річчю зовсім чужою, 
просто дикою . Але коли сю науку принесено до нас, то найшлися 
охочі показати найбільшу щирість до христіянства. Манастирі зявля-

ються у нас за князя Яросла
ва; в другій половині XI в. 
було вже їх доволі, але, знати, 
були то манастирі невеличкі, — 
тільки Печерський у Київі не
звичайно розрісся і при кінці 
XI в. мав 180 ченців, а в в. 
XII—XIII в Київі можно було 
налічити кілька тисяч ченців.

Найславніщий м а н а с т и р ь  
був Печерський. Засновав йо
го Антоній з Любеча, але упо
рядкував і зробив славним — 
Теодосий з Курська. Він за 
вів найостріщу уставу, так звану 
студийську, що й у Візантії 
рідко де могли її видержати. 
Але пізнійше, після Теодосия, 
перестали її додержувати*: ченці 
мали своє власне майно, були 
багачі і бідні і т. и. За  Тео
досия манастирь розвивається 

й економічно, розш ирю є своє господарство, ставить славну муровану 
„велику церкву". Слава про Печерський манастирь пішла по всій Руси, 
і всі инші манастирі беруть собі його за зразок. Печерський манастирь

РУЇНИ ДЕСЯТИННОЇ ЦЕРКВИ.
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в XI в. був розсадником вищого духовенства: звідси залюбки бе
руть єпископів в усі землі Руської держави.

Чернецтво здобуло собі поважання: в XII—XIII в. постригаються 
в ченці князі, а особливо княгині. Багато князів постригається перед 
смертю, щоб умерти ченцем. Певно, так робили не самі князі, тому 
розумніщі з духовенства навіть виступали проти сього: „не спасе 
чорна одежа, хто живе в лінощах, а коли сповняти Божі заповіди, 
не пошкодить і біла одежа", — так говорить одне „Слово".

Найбільш манастирів було в Київі та в околицях — щ ось з 18; 
в Чернигівщині кілька (відомо — два), в Переяславщині — два, на 
Волині три, в Галичині щ ось з чотири. Крім своїх манастирів, чимало 
Русинів йшло здавна в грецькі манастирі: на Атосі (Афоні) — мана- 
стирь Богородиці та св. Пантелеймона вже в XI—XII були в руських 
руках; був руський манастирь в Єрусалимі і в Царгороді.

Найбільш знаємо ми про архітектуру в князівські часи, але тільки Будівниц- 
церковну. З не-церков знаємо всього: останки „Золотих воріт" в Київі тво* 
та веж (башт) — холмської й камінецької. Перші церкви будовали 
грецькі майстрі, то й форма 
та плян церковної будови 
були візантійські: з одною  
банею, хоч часом були й 
з пятьома і навіть девятьома.
Найдавніщі церкви, що д о 
стояли до наших часів, ки
ївська Богородиці Десятин
на, чернигівська св. Спаса, 
київська велика Печерська, 
св. Михайла Золотоверха, 
св. Кирила у Київі, черни
гівська Успіння (Єлецька), 
володимирська (М с т и с л а- 
в о в а ). Але починаючи вже 
від середини XI в. будують 
церкви майстрі с в і й с ь к і ,  
руські.

З не - церковних будов 
сливе що нічого не оста
лося. Найстаріща, ще з XI 
віку — „Золоті ворота" в Ки
їві. Так вони звуться тому, 
що над стінами, на поверсі 
була церква Благовіщення
з золоченим верхом. Тепер осталися тільки останки стіни та шматок 
арки (дугового зводу). З XIII століття осталися дві холмські вежі (башти), 
четверокутні, з дикого каменю без цегли й цементу, та камінецька, 
кругла, з цегли.

7 *

ЗО Л О ТІ ВО РО ТА  
(в половині XVII віку).
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Різьбар- 3 різьбарської роботи маємо дві домовини з мармору, обидві 
ство. стоять в Софійському соборі в Київі. О дна зветься домовиною  Яро

слава. В Галицько-волинських землях різьбарство було більш пош и
рене; там навіть в церквах

усякі не-церковні, світські 
малюнки (напр. у Софій
ському Соборі на стінах 

на сходах наверх). Фрески збереглися в Софійському соборі грецької
роботи і в Кирилівській 
церкві (теж в Київі) — 
руської роботи.

Крім того малювали 
вже тоді й ікони. Се
ред печерських ченців 
славився Аліпій - іконо
писець. Взагалі по ба-

ЗО Л О ТҐ ВО РО ТА  
(тепер).

гатих церквах розпису
вали фрески, а по ма
лих були ікони, що мо
жна було переносити 
з церкви до церкви, з 
дому в дім.

Славилися в ті часи 
ще мінятюри, тоб то 
дрібні, маленькі якісь 
образки або мальован- 
ня по церковних та 
инших книжках. Д о на
ших часів зберігся, на
приклад, образок ро
дини кн. Святослава Я- 
рославича. Се була ро- 

КНЯЗЬ СВЯТОСЛАВ З  РОДИНОЮ бота наших, найбільш
(перерисовано з мінятюри). київських майстрів.
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Але ще трудніща й цінніща робота була — мозаїчна. Мозаїку, 
чи „мусію“, як казали тоді, знаємо ми тільки в найбагаччім центрі 
руської культури — Київі, і то за кращих часів його — від кінця X- в. 
до  початку XII в.: Задержалась вона в Софійській катедрі, в Кирилів
ській церкві та в Михайлівськім манастирі. Се теж, образи святих, 
але не мальовані, а виложені з шкла ріжного кольору. Робилося се 
так: в свіжо розведений цемент вкладали шостигранні шматочки шкла 
ріжного кольору, але кольор до кольору укладали так, що з того 
виходив малюнок. Се теж робили не тільки грецькі майстрі, але й 
наші, київські.

Нарешті найтрудніща робота — е м а л ь є р с т в о .  Емаль уживали 
тільки для маленьких образків. Се дуже трудна робота, бо треба було 
топити на вогні усякі фарби і наливати їх в одгорожені ямки так, 
щ об потім з тих фарб вийшов гарний образ, як мозаїка з шкла. Оче
видно, що емальовані речі куповали А 
тільки великі пани. Але крім сих ви- j j j k  
гадок, що прийшли до нас з Візантії, 
були ще й инші делікатні роботи з зо- 
лота, з срібла, що теж потрібні були 
тільки для великого панства, хоч де- 
що, як дорогі мистецькі сережки, пер- 
стені і т. и., певно знаходило дорогу 
й до людей небагатих.

Перший з князів, що дбав про 
культуру в Київі, на Руси, був Воло
димир Великий. Перейнявши з Візан
тії христіянство, вибудовав камінну 
Десятинну церкву в Київі, закликавши 
візантійських майстрів. Будовав багато 
й деревяних церков. Він же перший 
подбав і про освіту —  принаймні щ об 
мати своїх священників, а не позичати 
їх з Візантії. З  Візантії переніс Во
лодимир і монету, срібну та золоту.
Монети сі з одного боку мають Спа- 
сителя, а з другого в них — сидяча 
постать Володимира в царському m0J10M ЯРОСЛАВА
убранні, з  хр естом  в руках; наок ол о  ВСЕВОЛОДОВИЧА (1191—1246) 
п ід п и с : „Вламиръ (В ладим иръ) на знайдений 1802 р. в повіті володи- 
с т о л ѣ “ ; на инш их є: „Владимир а се мирськім над Клязьмою.

єго  с (е р е б р о )“.
Слідом Володимира піш ов Ярослав Мудрий: йому приписують 

так звану „Руську Правду*1, хоч вона складалася ще й перед Яросла
вом і після нього багато десятків літ (ще Мономах додавав дещ о до 
неї). Щ о ж до ширення христіянства, то він поставив два манастирі: 
св. Георгія й Ірини, при ньому ж почався й славний пізнійше київський

Нультурна
робота

київсьних
князів.
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Печерський манастирь. Д бав він і про освіту та книжність. Він збірав 
„писців" — по нашому письменників, і велів їм перекладати книжки 
з -грецької мови на словянську і попросту списувати. При Софійській 
катедрі, що він збудовав, спорядив велику бібліотеку. В школі за  Яро: 
слава училося „книгам" ніби то аж 300 душ. Будовав він багато церков — 
між иншим в Ю риєві на Пороссі. Він же поставив перш ого р у с ь к о г о  
митрополита Іларіона. О собливо любив він будовати. На тому місці, 
на голому полі, де була р. 1036 битва з Печенігами, поставив кате- 
дральну церкву св. Софії, згадані два манастирі і „Золоті ворота" 
з церквою Благовіщення над брамою. В Новгороді теж поставив нову 
катедру св. Софії, не таку правда роскішну, як в Київі.

СОФІЙСЬКИЙ СОБОР В КИЇВІ.

За Ярослава бачимо срібну монету з його іменем, з написом.: 
„Ярославле сьребро".

Взагалі ж до кінця XII в. Київ був найславнійшою столицею 
в українських землях, — се був осередок релігійного життя, тут були 
найбагатші церкви й манастирі, тут проживала найпишнійша аристо
кратія. Тут був і головний торг для всяких мистецьких виробів. Д о  
кінця XII в. кожен важнійший князь старається полишити якусь па- 
мятку по собі: манастирь або церкву, а в XIII в. вже сього не роблять, 
а ще й розтягаю ть звідти зібране там добро. Андрій Боголюбський, 
щ о зруйновав Київ, викрав славний образ Богородиці з Виш города
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і завіз у свій Володимир над Клязьмою ; король Данило Галицький, 
будуючи катедру у Холмі, позабирав образи з Київа, з манастиря 
св. Ф едора і з Овруча, дзвони теж „принесе ис Києва".

В Київі сидів митрополит, тут поставлялися єпископи для всіх зе 
мель Руської держави. Тут було найбільш манастирів та ченців — 
Київ став „руським Єрусалимом". Так само й з книжністю. Найбільш 
письменників XI—XII в. так чи инак звязано з Київом. Тут же в Київі 
склалося старе Руське Право, що потім трошки змінене, перейняло ве
лике князівство Литовське та М осковська держава.

Коли ми після Київа звернемося наприклад до Чернигова, то по
бачимо, що культурне життя там без порівняння бідніще. Князі і там

Культурна 
робота 

в инших 
україн

ських кня
зівствах.

СОФІЙСЬКИЙ СО БОР  
(давно).

ставили церкви: Мстислав поставив катедральну церкву св. Спаса, Д а
вид -  церкву Бориса і Гліба, а Святослав Всеволодович церкви Б ла
говіщення та св. Михаїла. Чернецтво не дуже там проц вітало : хоча 
й було своїх два манастирі (св. Богородиці на Болдиних горах, тепер 
Єлецький), та Бориса й Гліба, але чернигівські князі, коли постригались 
у ченці, то їхали до Київа. Чернигівщина полишила нам цінні писані 
твори, написані дружинниками: таке „Слово о полку Ігоревім", Па
ломник Данила Мніха та инші.

В Переяславщині був написаний життєпис Мономаха, анонімне 
житіє Бориса та Гліба, та ще надибуємо сліди лицарської поезії.

Волинь та Побужя, крім церков (між иншим вибудовав роскішну 
церкву Володимир Василькович), полишили нам дуже багато галицько- 
волинських рукописів з XII—XIII в., писаних євангелій і т. и. Дуже
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цінна Волинська літопись, писана в 1270—80 роках, та й инша збірка 
українсько-руських літописей мабуть уложена була десь на Волині.

Нарешті в Галичині найцікавіше те, як там східні, візантійські 
впливи товаришували з західніми, і при тім православний Русин не 
одгорож ується і не одпльовується, як радили грецькі духовні, від лю 
дей латинської віри. Католик для галицького Русина перш за все „хри
стиянин", а не чужовірець; папу літописець зве „отцем", хоч при тім 
заявляє свою вірність „вірі гречеській". На кожному ступіні галицький 
літописець зазначає свою руську самосвідомість: він тішиться, що 
угорський король сказав на місто Володимир, що такого і в Німеч
чині не бачив; тішиться, що Німці дивувалися, коли Данило приїхав 
д о  них в „руському" убранні; лю бо  йому підчеркнути славу руських 
князів: що „ніхто з князів не входив так глибоко в Лядську землю, 
окрім Великого Володимира" або, коли Данило збірався на Чехів, за 
значає, щ о в Руській землі ніхто перед тим не вою вав Чеської землі.

Галицькі українці переймали чимало дечого з Заходу, од  сусідів, 
але своєї руської культури не позбувалися. Остатні галицько-волинські 
князі хоча й прикладають до своїх грамот латинські княжі печатки, 
але при тім додаю ть, що вони князі „всеї Малої Руси". Донька чи 
сестра князя Льва вступає до латинського кляш тора в Новім Сончі, 
а сам Лев клопочеться, щ об завести осібну галицько-волинську митро
полію ; останній князь Болеслав Тройденович, католик, переходить на 
православну віру, щ об бути князем Галицько-волинським, а його во
роги виступають проти нього за те, щ о він ширить латинство і за се 
навіть убиваю ть його. О дно слово, з того, щ о Галичина була близш а 
до  заходніх народів, ще не виходить, що галицькі Русини були бай
дужі до  своєї національности або навіть зреклися її та своєї руської 
культури.

Освіта та Уже за  часів Володимира Великого і Ярослава були школи при
книжність, єпископській катедр і: треба було вчити на священиків, дяків і простих 

співаків. За  Ярослава, наприклад, одразу було в такій школі по 300 
душ. Але крім церковних шкіл по великих містах, як Київ, Чернигів, 
Володимир, Галич і т. и., мусіли бути й приватні (частні) школи. Най- 
важніша наука була — навчитися читати, потім писати й рахувати і се 
потрібно було для тих, хто йшов за урядовця-писаря на службу до 
князя чи до  купця якого. Вчили ще й грецької мови, бо тоді Русь 
найближче стояла до  Візантії, а за те в західніх українських землях 
учили латинської та німецької мови.

Якою ж мовою  учили в школах та якою  писали книжки (кажемо 
п и с а л и ,  бо друковати тоді ще не вміли — аж при кінці XIV віку до 
сього дійшли). Ото ж і вчили і писали мовою  церковно-словянською ,— 
позичили її од  Болгарів, де святі Кирило та Методій перші придумали 
словянську азбуку та почали на свою, болгарську мову перекладати 
святе письмо та инші церковні книжки. Ті книжки з тією мовою  при
несли й до нас на Русь, почали по них одправляти в церкві, а крім 
того по тих книжках та тією ж мовою  й учити по школах. Ся мойа
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була чужа для нашого народу, що й тоді говорив українською мо
вою, тільки трошечки одмінною од теперішньої, але все ж розбірати 
де що в церковно-словянській мові міг, міг легко її вивчитися, тим 
більш, що читалося по українськи, тоб то хоч і стоїть там наприклад 
„свѣтъ“, але читали та вимовляли: „світ"; „Богородице Д ѣ в о “ — „Б о
городице Д іво“ і так далі. Наші письменні люде, пишучи літопись чи 
житія святих, хоча й писали церковно-словянською мовою , а проте 
так і видно скрізь, що то писав українець; знайдемо там і „парубок",

З  О СТРОМ ИРОВА ЕВАНГЕЛИЯ (XI ВІК).

і „кожух", і „призьба", а на призьбі „кітка", і „глечик" і багато — 
багато инших суто українських слів.

О то ж сталося так, що за князівських часів на Руси було дві 
мови: народня, українська, що нею лю де розмовляли між собою , спі
вали пісень, справляли обряди усякі (весілля, то що), а д р у га — пись
менницька, старо-словянська. Всі книжки писані були сією мовою.

Щ о ж то за книжки були і які тоді були письменники? В ті часи, 
чКОли заводилося христіянство, манастирі та таке инше, думали, що

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


-  106 —

тільки й можна говорити про святі та божі речи, щ об душ а спаслася, 
а решта — то все нічого не варте. То ж і бачимо превелику силу 
усяких „Слів“, житій святих та взагалі богословських творів (самого 
Івана Златоустого було щ ось з двісті „Слів"). Але все ж як не-як, не 
могли письменні лю де обійтися самою богословською  стравою  — хо
тілося знати де-щ о й про світ божий, про инших людей, про всячину 
на землі — не тільки на небі. То й почали перекладати усячину 
з грецької мови та складати з того „И зборниким (збірники), де можна

ПОХІД ІГОРЯ НА ПОЛОВЦІВ.

було дещ о знайти з історії, з географії, з природничих наук та инше. 
Се ніби як у нас тепер журнали. Проявилися у нас, а найбільш оче
видно в Київі та поблизу його, свої письменники. Одні були добре 
вчені і писали дуже мудро, як от митрополит Іларіон, Клим Смолятич, 
Кирило Туровський. Прозивали їх „ф ільософами“. Другі знов писали 
дуже по простому і в ф ільософ ію  не вдавалися: се Лука Ж йдята, 
Теодосий Печерський, Яків Мніх, Нестор, Мономах, Георгій Зарубський, 
Серапіон та багато инших. Між ними найбільш письменників-богословів,
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але є й такі, що писали літописі, і завдяки їм ми ото й знаємо про 
те, щ о діялося тоді в Київській, а потім Галицько-Волинській державі.

Зовсім осібно стоіть „Слово о полку Ігоревім" невідомого пись
менника, якогось дружинника чернигівських князів. Оповідається в ньому 
про те, як Ігор Святославич, князь Новгороду Сіверського, захотів 
прославитися побідою  над Половцями і року 1185 вибрався з братом 
Всеволом Курським, сином Володимиром Путивльським і небожем Свя
тославом Ольговичем, князем Рильським, аж на Дін. Тут стріли П олов
ців. Зразу були перемогли руські князі, а потім, коли їх одрізано було, 
Половці страшенно їх погромили і забрали в полом. Князь Ігор утік 
з полону, а син Володимир оженився на доньці половецького хана 
Кончака і через два роки вернувсь на Русь з Всеволодом. Се твір не 
церковний, а світський, і до  того дуже поетичний. Правда, поезія його не 
народня, а тільки одною  ногою операється на народню, а другою  — 
на всякі твори візантійського та русько-візантійського письменства. 
Отже се показує, що тоді була не тільки поезія чисто народня, але й 
учена, серед вищої верстви людей. Крім „Слова о полку Ігоревім" 
деякі уривки такого ж характеру трапляються в літописях.

А чи дійш ло що до наших часів в народньої поезії? Чимало. Ми 
вже згадували, що й досі в піснях співають про Романа та його 
дітей. Далі — в колядках, щедрівках, весільних піснях бачимо сліди 
князівсько-дружинного ЖИТТЯ: молодий і м о л о д а — „князь і княгиня", 
їх окружаю ть „бояре", з старшими боярами на чолі, велика „дру
жина", напр.:

Ой зацвіла калинонька з ожиною —
Приїхав Івась з  дружиною...

В колядках бачимо походи на руські волості й на чужі землі, напр.:

»Ой пустимося ж на тихий Дунай,
Долів Дунаєм -  під Цареград.

В иншій знов колядці:
»Ой одзоветься  злий паниченко,
Славного отця і пані-матки:
Я ж в том у війську да паном стану,
Велю гармати наворочати,
В Чернигов город велю стреляти!«
Ой бє да б є  він в Чернигов город,
Там його не знали ні царі, ні пани,
Винесли йому миску червінців —
Він т о є  забрав, шапочки не зняв, не подякував.

Так само бере він дань з Переяслава, де даю ть йому коня у збруї, 
і нарешті з самого Київа, де даю ть йому панну в наряді. Ото ж сим 
колядкам буде з тисячу літ!

------------ sfc-------------
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Л И Т О В С Ь К О - П О Л Ь С Ь К И Й

(1340-1654).

fca північ від Галицько-Володимирського князівства, з давних- 
давен жила по лісах та пущах, по річках Німану та Двині 
і понад Балтицьким морем ціла семя литовських племен. Се 
були: Литва справжня, Жмудь, Пруси, Ятвяги, Корсь, Жем- 

гала, Летигола. Литовські племена, так само як давня Русь, були по
ганської віри. Не мали вони великих городів, а жили по пущах неве
ликими хуторами. Правили тими племенами „кунігаси“ (князьки). Поки 
сусідами їхніми були тільки Русь та Поляки, то, бувало, нападуть на 
них, поруйнують близчі до  них литовські землі, наложать невелику 
данину, та й підуть собі. Не те сталося, одколи на початку XIII віку 
зявилися у них нові сусіди — Німці з їх лицарськими брацтвами, чи 
„орденами". Сі брацтва (Ливонське та Тевтонське) піднімали на них 
великі походи і малою  даниною  не вдовольнялися; що-весни вони, 
в-купі з прихожими до них чужинними лицарями, ходили хрестовими 
походами на дику Литву, силою вихрещували народ, підбивали литов
ські племена (перш за все Прусів, Ятвягів, Жмудь), а людей повер
тали у своїх підданих; у Литві їм легше і безпечніще було здобути 
собі лицарської слави, ніж шукати її десь по Сірійських (азіяцьких) 
палючих пустинях, у небезпечній боротьбі із Турками та иншими „не
вірами".

Але як раз в першій четвертині XIII століття виступає серед ли
товських князів одважний і хитрий Мендовг, що зумів розширити свою 
власть над усіма литовськими землями (крім диких Ятвягів): усі инші 
литовські князі стаю ть його підручними. Сей Мендовг пригорнув до 
себе й сусідні руські дрібні князівства в так званій Чорній Руси — 
над річкою Німаном, та й з білоруських земель де-щ о було вже під 
рукою М ендовга; з українських земель слухалася його Турово-Пин-
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ська земля. Важко було Мендовгови правити своїм молодим князів
ством: прилучені землі руські намагалися знову вибитися з-під його 
руки, а дрібні князі литовські не хотіли терпіти власті Мендовга. Як 
розумний і хитрий князь, він бачив, щ о й одні, і другі ш укають собі 
помочи або у Данила Галицького, або уЛ ивонських лицарів. То, щ об 
прихилити до себе Данила, оддав синові його Романови частину Ч ор
ної Руси, а з другим його сином, Ш варном, одружив свою  дочку.
А щ об поєднатись з орденом Ливонським, він перейшов на христіян- 
ство і поступився для ордену де-якими сумежними з ним землями. Але 
більш поширити свою власть в руських землях йому не пощастило: 
року 1263 змовилися на нього литовські князі і вбили.

По смерти М ендовга розпочалася між князями литовськими, во
рогами Мендовга, завзята боротьба, поки великим князем литовським 
не став син Мендовга Войшелк. Войшелк не мав охоти до князювання 
і передав (десь в році 1267) Литовське князівство Ш варнови Данило
вичу. Але з того нічого не вийшло, бо незабаром і Войшелк і Ш варно 
померли, і велике князівство Литовське переходить в руки иншого 
литовського князя — Тройдена. Сей князь княжив з десять літ, але 
нічого особливого не вчинив.

Аж коли на Литві зявився новий рід великих князів, під литовську 
руку дужче починають переходити руські землі. Новий рід розпочав 
„король Путувер“. Син його Витень став Великим князем Литовським. Витень. 
За нього під Литвою були вже не тільки Чорна Русь та мало не вся 
Кривицько-дреговицька земля (з Полоцьком та Витебском), але й Ту- 
рово-Пинська земля, Берестейсько-дорогичинська (обидві українські) та 
ще „земля Д еревська“ (частина київських земель).

У 1315 році Витень помер, і Великим князем Литовським стає брат Гедимин 
його Гедимин, дуже одважний і розумний князь; він зміцнив і п о ш и -1315-1341. 
рив свою  державу не тільки войнами, а й поженивши своїх синів на 
князівнах руських. При кінці його життя більшість великого князівства 
Литовського була з білоруських земель. Гедимин намагався поширити 
свою  державу і на північ, здобув був Н овгород та Псков, але тут 
стрівся з таким самим змаганням Івана Калити М осковського і покинув 
свої заміри. Щ об лучче оборонятись од німецьких орденів, він оддав 
свою доньку за Казимира, короля польського, і се був спільник йому 
проти Німців.

З українських земель за Гедимина під Литовську руку перейшла, 
певно, й решта Київської землі. Литовське правительство свідомо по
чало збірати руські землі. Гедимин сам писався: „Король Литовський 
і Руський".

Гедимин нікому не боронив держатись своєї віри або переходити 
на христіянство: половина синів його були христіяне; у самій Вільні 
(Гедимин вибудовав її й зробив столицею) були православні і като
лицькі церкви, але сам Гедимин до смерти держався своєї поганської 
віри. Він загинув у 1341 році під час облоги одного замка німецьких

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


— 110 —

лицарів; там його вбито з рушниці, що тоді тільки-що появилися в за 
хідній Європі.

З семи синів Гедиминових згадаємо таких: Ольгерд (сидів у Ві
тебському князівстві), Л ю барт (князь Галицько-волинський; був ж она
тий на доньці Ю рия II), Явнут (наймолодший, сидів у Вільні) і Кей- 
стут (на Жмуді; правдивий Литвин).

Почнемо з Лю барта, князя Галицько-волинської держави.
Як вже згадувалося, Л ю барта покликали на Галицько-волинського 

князя галицькі бояре, отруївши Ю рия-Болеслава, і таким способом 
велика частина колишньої Руської держави перейшла під власть ли
товського княжого роду. Ніхто в Галицько-волинському князівстві 
проти сього не змагався, бо всим по
рядкували тоді бояре. Вони й тепер, по
кликавши нового князя, посадили його 
на Волині, а Галичиною правив боярин 
Дмитро Дедько. Сього не могли стер
піти П ольщ а та Угорщина (обидва князі — 
кревні Ю рия-Болеслава) і увесь час про
стягають руки на Галицько-волинські 
землі. О собливо старався король поль
ський Казимир — безнастанно ходив по
ходами на Галичину то сам, то з Угор
цями. Найраніш пощастило йому підбити 
під свою власть Сяніччину, підкарпат
ський західний клин Галичини (теперішня 
Лемківщина), а року 1349, напавши не
сподівано на Лю барта, опанував він го- 
ловнійші руські замки, як от Белз, Бе
ресте, Володимир. На поміч Лю бартови 
прийшли ЙОГО брати, І ВОНИ одбили КРАСНИИ ЗАМ ОК (під стінами його 

у Казимира Волинь, але вся Галичина вбито Гедимина).

(землі) Люблинська та Львівська) оста
лася назавжди вже під Польщ ею , а трохи згодом (р. 1377), по смерти 
Казимира, прилучено було до Галичини ще й західню Волинь (Холм- 
сько-Белзську землю).

Другий Гедиминович Ольгерд став великим князем року 1345. 
Тоді на Литву насунула страшна хмара — у Прусію зїхалася велика сила 
спільників: Чехів, Угорців, Німців, щ об весною іти великим хрестовим 
походом на Литву. Бачучи се, найрозумніший з братів О льгерд і най- 
хоробріщий Кейстут, склали між себе спілку, скинули нікчемного Яв- 
нута з великокняжого стола, і він утік у Москву, а великим князем 

Ольгерд Литовським став Ольгерд. Зараз же брати, не дожидаю чись, поки на 
1345-1377. них нападуть спільники, пішли в поход на лицарів, обманили їх вій

сько, напали на Ливонію і там нещ адно поруйнували землі і замки 
ливонські: лицарі пішли у поход і зоставили їх без сторожи. Кину
лися тоді лицарі боронити свої землі і, мстячись, руйнували Литву.
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Але Литовці поховалися по пущах; а тут ще порозставали річки, і ли
царство те, так не дуже заробивш и, мусіло розійтись по своїх краях.

МАЛИЙ ЗАМ ОК КНЯЗІВ ЛИТОВСЬКИХ У ЛУЦЬКУ.

Ставши великим князем Литовським, Ольгерд потроху та помалу під
горнув під свою руку землі Смоленську, а з українських Чернигів-

1

ВЇЗДОВА ВЕЖА В ЛУЦЬКІМ ЗАМ КУ (тепер).

щину, Переяславщину, Київщину та Поділля. Держава його сягала од 
Балтицького моря до Чорного — з одного боку, і од ріки Оки до 
Захід нього Буга — з другого.
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Українські землі з охотою  йшли під литовську руку, бо через 
те визволялися з-під Татар; і таким побитом Україна вже у другій

половині XIV в. вибилася 
- з- пі д татарської влади. За

часів Ольгерда і Татарська 
О рда підупала; в середині 
в ній йшла колотнеча, то 

У  «я й не могла вона дати до-
Ш шшШ йшШ Ш г' ґш т  брої одсічи Ольгердови.

Але були ще й инші 
причини, чому Українські 
землі так охоче йшли під 
Литовську владу. Перше — 
те, що Литовські князі 
тільки на око були литов
ські, а на ділі чули себе 
Р у с и н а м и ,  живучи най
більш серед українського 
народу. З Гедиминових 
синів один Кейстут остав
ся справжнім Литвином, 
держався старої поган
ської віри, а з дванадцяти 
Ольгердових синів було 
вже десять православних, 
і тільки декотрі мали ли
товські імена.

Та крім одної віри була 
ще й одна мова. Руська 
мова панувала на литов
ському дворі. Князі (як от 
Ягайло та Витовт) між 
с о б о ю  листувалися по 
руськи, призвичаєні були 
до руської культури й 
усякої умілости. Та се й 
не диво, коли за Геди- 
мина більшість великого 
князівства Л и т о в с ь к о г о  
була з білоруських земель, 
а при кінці XIV в. справ
жніх литовських земель 
було ледве пята часть в 
державі. Литовці теж, крім 
православної віри, перей-

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ЛИТОВСЬКИЙ ОЛЬГЕРД.

КИЇВСЬКИЙ КНЯЗЬ ОЛЕКСАНДЕР (ОЛЕЛЬКО) 
ВОЛОДИМИРОВИЧ.
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мали й руську культуру. Одна тільки Жмудь твердо держалася й старої 
віри й своєї мови.

Далі, в державі Литовській перейнято руське право. Руська 
мова стала урядовою  (правительственною) і культурною в вел. князів
стві Литовському — по литовському, навіть у суто литовських землях, 
ніяких писаних документів зовсім не маємо.

Через се все й українсько-руські землі Литва в XIV ст. не заво 
йовувала, не підбивала — се не була якась чужа напасть на них — 
а прилучала, збірала землі Руської держави, так як в X—XII ст. київ
ські князі збірали розсипані части Київської держави. Д одамо нарешті, 
що Литва не втручалася в життя українських земель і не робила пе
ремін по свойому: „ми старини не рушаєм, а новини не уводим" — 
одказували литовські князі. От чому 
українські землі так охоче йшли 
під Литовську руку.

У 1377 році Ольгерд помер і зо 
ставив після себе од  двох жінок 
своїх дванадцять синів і пять дочок.
Згадаємо деяких з них. Володимир 
Ольгердович Київський, що його 
Ольгерд посадив у Київі, як тільки 
одняв Київщину од Татар (од сина 
сього Володимира — Олександра, 
або Олелька, як його прозивали, по
чинається рід князів Олельковичів, 
щ о довгенько княжили у Київі);
Дмитро-Корибут Брянський, голова 
княжих родів Вишневецьких, Заслав- 
ських, Корецьких і Ружинських; Фе
дір Ольгердович, що мав уділ у пів
нічній Волині — від нього пішов рід князів Сангушків. Се від перш ої 
жінки. А від другої: Ягайло, що його О льгерд зробив великим кня
зем, Скиргайло і Свитригайло.

Найстаршим між Гедиминовою ріднею зостався брат ОльгердівЯгайло,Вел. 
Кейстут; але шануючи братову волю , він признав великим князем кн- Литов- 
свого небожа Ягайла, а сам остався у свойому уділі Троках і п о -ста -1 3 7 7 * 1 3 3 0  
рому не переставав воювати із Німцями, боронячи свою Литву од  їх к0р0ЛЬ 
наскоків; він часто приїздив у Вильно і давав поради свойому небожу, Польський 
молодому великому князеві, як правити великою держ авою . Але се 1386-1434. 
не подобалося лютому і свавільному Ягайлові, і він, крадькома умо
вившись з. ливонськими лицарями, заманив дядька до свого табору, 
схопив його, закував у кайдани й посадовив у льох в башті стародав
нього замку, щ о його руїни ще й досі стоять (недалеко містечка Ж и
дівського Виленської губернії). Тут через кілька день його задушили.
Се сталося у 1382 році. Витовт, син Кейстутів, став докоряти Ягайлови 
за  його злочинство, а він звелів його теж схопити і посадовити у вяз-

8

ВЕЛ. КНЯЗЬ ЛИТОВСЬКИЙ І ПОЛЬ
СЬКИЙ ЯГАЙЛО.
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ницю, наміряючись зробити з ним так, як і з батьком. Але жінка Ви- 
товтова, Ганна, князівна Смоленська, маючи дозвіл навідуватись до 
чоловіка свого, одного разу прийшла до нього в вязницю із своєю  
наймичкою, переодягла чоловіка у її одежу і таким побитом вивела 
Витовта на волю. Витовт зараз утік до Німців, і потім, з допомогою  
лицарів, здобув таки свою батьківщину — став князем Литовським. 
Усе життя Ягайло мав з ним великий клопіт.

Не міцно сидів Ягайло на Литовському князівстві. Раніш, як жи
вий був Ольгерд, Литва була міцна і дужа, бо усі три брати: Ольгерд, 
Л ю барт і Кейстут жили в приязні і помагали один другому у всьому. 
Тепер же, коли на князівство ступив Ягайло, син од другої жінки

ВЕЛ. КНЯЗЬ ЛИТОВСЬКИЙ ЯГАЙЛО ВЕЛИТЬ схопити князя 
.КЕЙСТУТА.

О льгердової, то сини од перш ої погнівалися, і частина їх (нечувана 
р іч !) удалися під М осковського князя. Витовт мав око на Ягайла за 
той арешт, німецькі лицарі обіцяли помогти Витовтови у війні проти 
Ягайла, Москва теж закидала оком на руські землі Литовського князів
ства. А Ягайло не мав ні звідки помочи... А тут до нього вдаються 
польські пани і підносять йому польську корону — за яку ціну, то вже 
инша річ! Між иншим доставалася йому разом з польською короною  
й Галичина.

Ото ж скажемо трохи про долю  Галичини перед тим, як мав 
дістати її Ягайло.

Багато раніш, ще року 1339, між Угорщиною й Польщ ею  було 
уложено таку умову, що коли б король польський (Казимир) не мав
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сина, то Галичина разом з усією  Польщ ею  перейде в спадщину до 
угорського короля (як знаємо, угорські королі здавна вважали Гали
чину за свою  землю). Так воно й сталося. Року 1370 Казимир помер, 
і польським королем став Л ю довик угорський, жонатий на сестрі Кази- 
мира Єлисаветі. Але як на лихо, у Лю довика теж не було синів, а самі 
дочки: польська корона готова була втікти з рук його родини. Щ о 
діяти? Ото ж Л ю довик старається з усієї сили, щ об польська корона 
пішла за котрою сь з доньок, а Галичина щ об міцно зостала під Угор
щиною. Для сього він садовить в Галичині, ніби то за  губернатора, 
Володислава, князя польського, але він сидів як справжній князь 
і підписував себе: „володарь з ласки Божої, дідичний пан Руси“. Се 
був остатній осібний князь, якого мала Галичина! Незабаром Л ю до
вик забрав з Галичини сього князя і посадив в ній кількох своїх уря
довців (воєвод, чи старост).

Щ о до справи з польською короною , то польські пани згоди
лися прийняти до себе за  королеву угорську королівну Ядвіґу, мо- 
лодчу дочку Л ю довика; їй було тоді тільки 15 літ; вона вже давно, 
ще дитиною семи літ, була заручена і навіть пізніш звінчана з ав- 
стрийським принцем Вільгельмом. Але тут у справу сю встряли поль
ські пани і постановили одружити литовського князя Ягайла з Ядві- 
ґою. За се Ягайло обіцю є (умова в Креві, на Литві, 1385 року) при
єднати до Польщи на віки свої землі литовські і руські; перейти на 
католицьку віру з усим литовським народом, перевезти у Краків усе 
своє добро і самому жити у Кракові. За се вхопилися ксьондзи та 
пани польські і вговорили Ядвіґу, щ об вона за-для спасення душі 
своєї, — бо таким побитом через неї пристає на латинство уся Ли
тва, — повінчалася із поганим з лиця, лютим і диким Ягайлом. При 
кінці 1386 року Ягайло перемінив православну віру на католицьку, 
звінчався з Ядвіґою у Кракові, та там і остався, і став зватись: Воло- 
дислав ІІ-ий, Король Польщи, Литви і України.

Перше, щ о учинило молоде подружжя, се похід року 1397 на Га
личину, щ об одібрати її од  Угорщини. Се зроблено було без вели
кого клопоту, і з сього часу (1397) Галичину рішучо прилучено було 
до Польщи.

Коли Ягайло підписував Кревську умову, не знати, чи думав він, 
що він робить. Адже ж виходило з тієї умови таке, щ о Литовського 
князівства більш не має на світі: усі литовські й руські землі перехо
дять під польську корону, і на тому й край! Так польські пани й мір
кували собі, але иначе міркували на Литві. Тим то, коли через якийсь 
час до Вильна прислано було польських намістників, а королева Ядвіга 
заж адала дани з руських земель, як з свого віна, то на Литві счинився 
заколот. Коли Витовт показав той лист Ядвіґи, де вона хоче дани, 
старшині руських і литовських земель, то всі в оден голос гукнули, 
що й вони й батьки їхні завжди були вільні, иншій державі не підля
гали і ніякої дані Польщі не платили. Скінчилася справа на тому, щ о Витовт 
Витовта „оголосили королем литовським і руським". Взагалі на долю  1392-1430.

8*

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


— 116 —

Витовта випало боронити незалежности Литовського князівства. Ягайло 
й польські пани починають його боятись. Щ е раніш, а саме у 1392 
році, Ягайло уложив з Витовтом згоду і по тій згоді Витовт став Ве
ликим князем Литовським, а тут знов проголош ую ть його „королем". 
Витовт був би зробив Литовське князівство самостійним, зовсім не
залежним од  Польщи, як би не страшна невдача 1399 року над річ
кою Ворсклою.

Діло було так, що року 1395 татарський хан Тохтамиш, прогна
ний з орди, утік до Витовта із жінками своїми, усим добром  і при
хильними до його Татарами. Витовт, радий такій нагоді, схотів поко

ристуватись тим і, наче 
допомагаючи Тохтамишо- 
ві, задумав напасти на 
Орду і забрати під себе 
їхні землі. Кілька разів хо
див він походом над Ч ор
не море. Найбільший же 
похід був у 1399 році. 
Того року він з великим 
військом, де було 50' у- 
країнсько-руських і литов
ських удільних князів та 
Тохтамиш із своїми Та
тарами, рушив на Київ, 
а звідтіль в теперішню 
Полтавщину, і там на річці 
Ворсклі стрів Тімур-ку- 
тлука (ворога Тохтамиша) 
з ордою . Як побачив Ті- 
мур-кутлук, що прийшло 
таке велике військо, то 

ВЕЛ. КНЯЗЬ ЛИТОВСЬКИЙ ВИТОВТ. щ об прогаяти час, став
умовлятися з В и т о в т о м  

про замирення, а тим часом послав за підмогою до хана Ідики. Через 
три дні Ідика прийшов із своєю  ордою , і тоді розпочалося люте бо
йовище. Татари перемогли, і Витовт мусів тікати; самих убитих князів 
рахують кілька десятків.

Ся битва наробила те, що Татари поруйнували Київську та Во
линську землі аж до Луцька, забрали багато бранців, а Витовт не міг 
вже тепер так остро ставитись проти Польщи. Польські пани зараз 
за се ухопились і року 1401 зробили зїзд  у Вильні (приїхав туди 
і Ягайло). Написано було таку умову, що після смерти Витовта власть 
його і всі землі одійдуть до рук Ягайла, чи його наступників; а як що 
вмре раніш Ягайло, то Поляки не ставитимуть собі князя без згоди 
Витовта. О дно слово, Поляки спробували знову потвердити Кревську 
умову, але побачивши, що Витовт хоч і підписав нову угоду, а сам
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веде до того, щоб зробити Литовське князівство самостійним, знов 
роблять зїзд.

1413 року у городі Городлі (на Бугу) зїхалися Витовт і Ягайло 
та пани з Корони (з Польщи) і з велик. князівства і тут склали так 
звану Городельську унію. По тій умові a-ні Польща, a-ні Литовське 
князівство не повинні були ніколи воювати між себе і одна без од
ної, а за-для усяких політичних і державних справ та за-для того, щоб 
обрати чи то Польського короля, чи Литовського князя, мусіли зїзди- 
тися на спільну раду, сейм. У Городлі Ягайло дав литовським боярам, 
але тільки католицької віри, права польської шляхти й польські герби; 
за ними затверджено було землі, що вони держали, і таким побитоде 
зроблено було початок польщ енню Литви.

Але як би там не було, Городельська умова багато вигідніща 
була для Литви, як инші раніш. Сією умовою признали, що Литовське 
князівство осібне, мусить 
мати с в о г о  осібного кня
зя, а з П ольщ ею тільки 
бути у тісному союзі.

Проте й Городельська 
умова, чи „унія44, недуж е 
була по мислі Витовтови; 
він перестав їздити на сей
ми і задумав зовсім одді- 
литись до Польщи. За-для 
того він почав перемовля
тися з угорським коро
лем (цісарем) Жиґимонтом, 
що теж був проти того 
єднання Литви з Польщею.

З того всього вийшло те, що Жигимонт послав Витовтови коро
лівську корону, з умовою, щ об він одкаснувся од Польщи і корону
вався, як самостійний король. Витовт уже скликав був на ту корона
цію у Вильно князів (між иншими був і мрсковський вел. князь, Ви- 
товтів зять), посли царгородські, татарські та инші) і готував бучний 
бенкет, але Поляки провідали, перехопили імператорових послів, одняли 
корону і королівські клейноди, а через те й коронування не було. 
Через кілька тижнів Витовт впав з коня, забився і помер на 81 році 
життя, у 1430 році.

Кінчаючи мову про Витовта, згадаємо ще про одну важну справу 
з нашими землями: Витовт, дбаючи про силу й могутність вел. кня
зівства Литовського, понищив усих більших білоруських і українських 
князів: вигнав князя з Полоцка і оддав братови Скиргайлови, але зго
дом прогнав і Скиргайла звідти. Коли опорож нилось князівство Ви- 
тебське, то не дав його братови Свитригайлови, а посадив там свого 
намістника. На Білій Руси осталися тільки другорядні княжата, ані 
трохи для нього не страшні.

РУЇНИ ЗАМКУ КНЯЗІВ литовських 
У ВИЛЬНІ.
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Свитри-
гайло

1430-1440.

Після білоруських князів взявся Витовт до українських: забрав 
Луцьке князівство, а потім решту Волини від Л ю бартового сина Фе
дора, — Луцьк та Володимир узяв собі; вигнав з Київа Володимира 
Ольгердовича та посадив там Скиргайла, вигнав з сіверських городів 
Корибута, забрав Поділля від Ф едора Корнятовича і оддав його 
воєводі краківському Спиткови. О дно слово, за два роки (1393—1394) 
розбито княжий устрій на Україні і знищено всіх дужчих князів. По- 
оставалися тільки другорядні, як Федір Ольгердович Ратенський (в пів
нічній Волині), як Пинське князівство Василя, сина Михайла Наримун- 
товича, Чорторийське — Василя, сина Константина Ольгердовича, 
Острожське — Федора Даниловича, Стародубське — Патрикия Нари-

мунтовича та инші. їх  не 
рушали, бо не було чого 
боятись тих князів. Прав
да, Лю бартовичови дано 
було Сіверщину, але він 
туди навіть і не поїхав, а 
Скиргайло в Київі не про
сидів і двох літ: умер р. 
1397. Київщину оддав Ви
товт Іванови Ольгимунто- 
вичови, князеви Гольшан- 
ському, але не як князеви, 
а як намістникови.

Так покасував Витовт 
українські князівства і по
робив їх „провінціями" 
Вел. кн. Литовського.

По смерти Витовта в 
князівстві Л и т о в с ь к о м у  
стає виразно помітно роз- 

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ЛИТОВСЬКИЙ СВИТРИГАЙЛО. діл МІЖ Литвою і Русью.
Наробило се охрещення 

Литви на латинство та особливі привілегії для Литвинів-католиків, 
тоді як Русинів-православних обійдено. Щ е в XIV столітті вел. кня
зівство Литовське було зовсім руською держ авою  і литовські князі 
проголош ую ть, що вони спадкоємці (наслідники) давньої Руської 
держави. Але за Ягайла та Витовта, що були прихильні до латинства, 
стався отой розділ між Литвою  і Русью. Католицька Литва хилиться 
до Польщи та католицьких королів, а Литовська Русь зате до право
славної Москви.

По смерти Витовта й литовські й руські пани виставили королем 
Свитригайла, і хоч Ягайлови було се не до вподоби, проте він зго 
дився. Свитригайла усі вважали за проводира Литовської Руси, хоча 
він був католик. І справді, він за увесь час своєї боротьби то з Ви- 
товтом, поки той був живий, то з Ягайлом, все шукає помочи в Укра
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їнців та Білорусів, і вони його виручають. А як став він Великим князем 
Литовським, то найважніщі городи та уряди пороздавав Русинам. Се 
було не до вподоби панам Литвинам-католикам.

Розсварився він з Ягайлом, а Ягайло розпочав з ним війну: хотів 
видерти Поділля та Волинь, — але не пощастило. Тоді вороги Сви- 
тригайлові (ті, що невдоволені були, що він Русинів за людей мав) 
положили знищити його иначе: напали на нього вночі в дорозі, так 
щ о він ледве з душ ею  втік, а великим князем оголосили Жиґимонта, 
Кейстутового сина. За Жигимонтом стали всі литовські землі, а за 
Свитригайлом усі руські: Полоцька, Витебська, Смоленська, Сіверщина, 
Київщина, Волинь, східне Поділля (західне Поділля було під П оль
щею). На Литві стало два князі: один ніби для Литовців, другий — 
для Руси, але кожен оден другого не узнавав за  князя. Додаймо ще, 
щ о Свитригайло був не тільки проводирем Руси, але й взагалі прово
дирем аристократії (великого панства); за  нього тягли руська аристо
кратія, князі і можні пани (білоруські та українські). Про народ нема 
й мови — він ледве чи й знав або чув, з-за чого там князі між собою  
гризуться. Але через се саме і війна Свитригайлова проти католицької 
Литви не була завзятою  та міцною. Чотири роки тяглася та війна 
і нічого не принесла Свитригайлови, хиба те, що розгубив деяких 
своїх прихильників.^ Нарешті року 1435 Свитригайло поклав собі: „або 
пан, або пропав!" 1 вересня (сентября) зійшлися ворожі війська неда
леко Вилькомира, коло річки Святої, і Жигимонт страшенно знищив 
Свитриґайлове військо. Мало не вся ливонська поміч, що прийшла до 
нього, пропала; самих князів узято у неволю 42, а багато було поби
тих. Свитригайло ледве втік. По всій Польщ і дзвонили в дзвони, спі
вали: „Те Deum!" („Тебе, Бога, хвалим"). По сій битві уся Біла Русь 
перейшла до Жигимонта, втікли од  Свитригайла й українські землі, 
навіть Волинь, де він у Луцьку сидів. Свитригайло подався десь на 
Угорщину. Ж артуючи говорили тоді, що він сім літ пас вівці у Воло
щині, поки не вернув собі Луцька.

А Поляки тим часом думали були обплутати Жиґимонта, щ об він 
записав всі Литовсько-Руські землі Польщі, як колись Ягайло. Тільки 
Жигимонт не мав охоти сього робити. А тут, як на те, й його не 
стало: його вбито. А вбито через те, що його не любили в державі — 
його вважали страшенним ворогом аристократії, взагалі великих панів: 
ніби то він хотів „весь рожай (породу) шляхецкій погубити и кровъ 
ихъ розлити, а поднести рожай хлопскій, псю кровъ". Так пише про 
нього один пізніщий літописець, але певно з правдою  добре таки р о з
минувся. Про його смерть оповідаю ть усячину, між иншим так, що 
ніби-то у-ночі привезли до замку 300 возів сіна, а у кожному возі було 
сховано по два — по три узброєні вояки. Заїхали вони у княжий за
мок. Чарторийський Іван, князь, привідця змови, зайш ов у княжі покої. 
Заздалегідь підкуплений слуга князя провів його до дверей покою, 
де сидів старий Жигимонт; покій той був завжди замкнений з сере
дини. У князя в кімнаті за сторож а жила приручена ведмедиха, і він
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випускав її на двір, одмикаючи двері; а як ведмедиха тая верталася 
з двору, то шкрябалася у двері, і князь знов одмикав і впускав її? 
Бачучи, що ведмедиха на дворі, слуга з Чарторийським підійшли до 
дверей і почали шкрябатись. Жиґимонт подумав, що то ведмедиха, 
одчинив двері, а його тут і вбито.

Як би там воно не було, але з усього знати, що вбила Жиґи- 
монта аристократія, і то певно Руська, прочищаючи Свитригайлови 
дорогу на великокняжий стіл. Свитригайло, як тільки прочув про 
смерть Жиґимонта, прибіг в Луцьк, і там його прийняли з великою 
честью.

Тим часом ось що діялося у Польщі. Щ е у 1434 році старий Во- 
лодислав-Ягайло, їдучи у Галич, зупинився в одному селі на ніч. У-ночї 
він довго пробув у гаю, слухаючи соловейка, а на ранок заслаб і, не 
доїхавш и до Львова, у городі Городку вмер. Магнати польські обрали 
за короля старш ого сина його Володислава; меншого ж сина Кази- 
мира, після того як вбито Жиґимонта (се сталося року 1440), вислали 
на Литву, але не як великого княвя, а як тимчасового намістника. Ли
товські пани певно були невдоволені тим, але й Свитригайла не хо 
тіли — знали вже його вдачу. Тоді положили оголосити Казимира ве
ликим князем. Польські пани не згодилися на се, але литовські зр о 
били се й без них. Один письменник оповідає, ніби то на бенкеті 
понапоювали польських панів так, що вони поснули а литовські тим 

Казимир часом заходилися коло малого Казимира: повели його у виленський 
Ягайлович собор, посадовили на великокняжому столі, наділи Гедиминову шапку, 
1440-1492. д а л и  у  р у К И  меч j почали гукати на шану Великому князеві. Поляки 

прокинулися, але вже було пізно: діло було скінчене, Литовське кня
зівство знов мало свого осібного Великого князя. Але на ділі Литов
цям не було на що й тих Поляків напоювати.

Казимир був не повнолітній (13 літ), і за нього правив воєвода 
троцький, Ян Ґаш товт. Щ об загодити Руську аристократію, дано було 
Свитригайлови Волинь, що він і раніш мав, та ще Казимир додав 
Гомель і Туров, а Олелькови Володимировичу, синови Володимира 
О льгердовича київського, дано Київщину, Задніпрянські простори дав- 
ної Переяславщини і Браславщину. Таким чином більша частина укра
їнських земель Вел. князівства Литовського (крім Сіверщини й Побужа) 
опинилися в руках князів руських.

Не довго довелося Казимирови бути Великим князем. У 1444 році 
в битві під Варною пропав безвісти брат Казимира Володислав, і П о
ляки на сеймі у С єрадзю  обрали собі королем Казимира. Він довго 
одмагався, але його вговорила матірь його Софія, і у 1447 році він 
бучно коронувався у Кракові та став Казимиром IV, королем поль
ським.

Поки Казимир був Литовським Великим князем, то й стояв за 
осібність Литви од Польщи, а як опинився королем польським, то 
попав в руки польських панів і робив те, що йому скажуть. Більш як 
пів-віка королю вав Казимир, і увесь час мусів вгамовувати литовських
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панів, що жадали конче осібного князя Литовського. Коли Литовцям 
пригадували давніщі умови (Ягайла, то що), то вони одказували, що 
мало чого князі між собою  не укладають, а вони визнають умову 
тільки тоді, коли її робить н а р о д  з н а р о д о м ,  а не сами володарі.
Дійш ло до того, щ о не тільки Вел. кн. Литовське не стало Польською 
землею, а не було навіть сою за Польщи й Литви, бо вічно одні дру
гим грозили війною. Тільки Казимир своєю особою  звязував сі дві 
держави, а як помер, то й сей звязок урвався.

У 1492 році помер Казимир, і королем польським став його стар-Олександер 
ший син Ян-Альбрехт, а Великим князем Литовським вибрано меншого Казимиро- 
сина Олександра. На вибори було запрош ено депутатів од всіх зем ель:
Київської, Луцької і т. д. Сі виборці обмежили де в чому власть Ве
ликого князя: наприклад, щ о ухвалить „рада великого князівства" (за
вів її Свитригайло), то князь того не може перемінити ; без згоди ради 
Вел. князь не може відбірати урядів, призначати воєводств, тратити 
доходи Великого князівства та инше.

Але обмеживши де в чому Вел. князя, литовські пани добилися 
того, щ о року 1499 у Вильні списано нову „унію" між Польщ ею  
і Литвою, і по сій унії обидві держави стали рівноправні — між ними 
був тільки союз. Заведено в унію, щ о Вел. князя не можна вибрати 
без участи польських панів, а короля — без участи литовських. Але 
не минуло й два роки, як помер польський король Ольбрахт, і Поляки 
знов носяться з пляном, щ об з Литви й Корони утворилася „одна 
держава, оден народ, і в них оден король і одно право". Польським 
королем обрано Вел. князя Литовського Олександра, і він справді 
видав панам польським акт (1501 р.) про „одну державу й один на
род", тільки Литва од  того й руками й ногами одхрещувалася, і з  того 
часу Поляки все визнавали унію 1501 року, а Литва говорила, щ о вона 
знає тільки унію 1499 р.

Тим часом р. 1506 помер Олександер. Литовські пани послали по 
молодш ого брата О лександрового Ж иґимонта і оголосили його Вели
ким князем навіть без польських панів, як се стояло в унії 1499 року.

За Казимира литовсько-руські пани-католики взяли велику силу 
в державі і православним не даю ть ходу. Так напр. коли в Раді Вел. 
князя завжди є латинські єпископи, не бачимо там ані одного руського; 
Литвини-католики сидять на урядах в чисто білоруських або україн
ських землях, навіть в таких слабко звязаних з Литвою, як Київщина 
або Волинь, а Русинів ніде не бачимо на чисто литовських посадах.
О то тільки й пільги (для аристократії руської) зроблено було за Ка
зимира, що утворено два руські князівства: Волинське та Київське, та 
й то не надовго, бо як помер р. 1470 київський князь Семен Олель- 
кович, то Казимир посадив там намістника Литвина-католика Мартина 
Ґаш товта. Се дуже обурило Киян: „Литвини колись Киянам дань да
вали — говорили вони — а тепер ними будуть правити!" Аж р. 1499 
Кияне діждалися православного князя, Дмитра Путятича.
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Так само й на Волині, по смерти Свитригайла (р. 1452) садовили 
на вищі уряди луцького старости та маршалка Волинської землі то 
Русинів, то Литвинів, щ об Волинь забула про свою  окремішність. 
Ясне діло, що литовські пани чули себе дужими, щ об правити не 
тільки без Русинів, але й проти Русинів. Се відчули руські князі, і року 
1481 бачимо змову: кілька князів (Іван Гольшанський, Федір Більський 
та Михайло Олелькович) змовилися „відірвати землі по р. Березину 
й прилучити до  Вел. князівства М осковського". Але змову викрито, 
і князі наложили головою . Далі бачимо, щ о пограничні дрібні князі, 
особливо в Сіверщині, утікають під Москву цілими юрбами, підпаю 
ючись їй з усими землями й добром. Давніще, поки Литовські князі 
покладали найбільшу вагу на руських людей і все руське, то вони 
були міцні й дужі, і Московські князі вважали Литовських володарів 
за вищих, приїздили до них на поклін. Але з того часу як головну 
вагу в державі пересунуто з руських людей на литовсько-католицьких, 
то й держ ава почала до-долу хилитися: католики тягли до Польщи, 
Русини знов до Москви. А тут у Московському князівстві як раз настав 
здібний князь Іван III Василєвич, і почав переманювати Русинів з Ли
тви, а Литву общіпувати. Починаються пограничні войни, і Литві зле 
все виходить: Москва підбила усі руські землі, що одділяли її од  Ли
товських і підсунулась під саму Литву. Року 1493, пишучи до Олексан
дра, Іван вперше ужив собі титулу: „государь всея Руси“. Литва проти 
того опиналася: звідкіля, мовляв, він такий титул взяв? Але Москва 
була дужча і глузувала з Литви. Бачучи, що з М осквою лихо, литов
ське правительство оженило Олександра на доньці Івана, Олені, але й 
се не багато помогло: Олена конче хотіла держатися православної 
віри, а на католицькому дворі в Вильні се було не до речи. Почалися 
всякі скарги в Москву, що зневаж аю ть, мовляв, православну віру та таке 
инше. Року 1500 перейшла під Москву вся Чернигівщина. Іван розпочав 
війну — нібито  щ об оборонити православну віру підданих литовських, 
і забрав решту Сіверщини. Москва забрала тоді 319 міст і 70 волос
тей. Коли зять Олександер просив потім Івана, щ об вернув йому за
бране, бо йому ш кода своєї „отчини“, то Іван одповів, щ о й йому 
ш кода своєї отчини -  тієї, що ще лишилася під Л итвою : всі руські 
землі, мовляв, мої, а твоя отчина — П ольщ а та Литва. От що наро
било братання Литви з Польщ ею  та зневажання Русинів!

Як помер Олександер, то новий Вел. князь Московський Василь 
Іванович писав до своєї сестри Олени, вдови Олександрової, щ об 
вона порадила його литовським панам за  Вел. князя і поручилася, 
що він ніякої кривди латинській вірі не робитиме, і ласка їм буде від 
нього ще більша, як за Олександра. Олена одписала, що він „опіз
нився": вже був обраний Жиґимонт. Але найцікавіща тут згадка про 
латинську віру: вона показує, як мало щирости було в тім запалі 
московських великих князів до православя, щ о вони все його витикали 
Литві: православіє їм потрібне було тільки, щ об підгарбати ще добрий 
шмат земельки.
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За Олександра сталося повстання руських князів і панів. Се була 
остання проба боротьби руських людей з ворожим ладом Вел. кн. 
Литовського. Підняв повстання князь Михайло Глинський. Замолоду 
він пробував по королівських дворах заграницею, жив в Італії, в Гіс- 
панії і по тій загранишній школі вернувся на двір Олександра. Оле- 
ксандер зробив його маршалком дворним — міністром двора, і він був 
найблизчим порадником князя. Бувши сам Русином, хоч і католицької 
віри, він почав виводити в лю де Русинів. Русини уважали його за  свого 
вождя і покладали на нього чимало надії, а за  те литовські пани — 
католики ненавиділи його. Пустили скрізь про нього поголоску, що 
він отруїв Олександра і сам хоче зробитись Великим князем Литов
ським. Здається, що він думав, з поміччю Москви й Татар, здобути 
власть хоча б над руськими землями Вел. кн. Литовського. Глинський 
розпочав те, що задумав, а за підмогою вдарився до М осковського 
Великого князя Василя III, але той дав йому дуже малу поміч. Татари 
збрехали і зовсім не помогли. Через се Глинському не пощ астило ні
чого зробити і він з братами та прихильниками утік у Московщину.
З його намови, Московський князь Василь III почав війну з Литвою, 
намагаючись узяти Смоленск і пообіцяв, щ о як здобуде, то оддасть 
Глинському. Спочатку литовський гетьман Константин Острожський 
під О рш ею  до-ноги розбив московське військо, але Москва таки оді
брала у Литви Смоленск. Проте Глинському його не дано. Се обу
рило Глинського, і він почав вести пересправи з королем Жигимонтом.
В Москві про се довідалися і засадили його в вязницю, де він і помер.

Так закінчилась остання проба українсько-білоруської аристократії 
вибороти права Русинам у Вел. кн. Литовському. Була се панська 
справа, як і раніші усякі такі. Не піддержали великих панів навіть 
дрібніщі пани: вони вже помирилися з своєю  долею . Тепер Русинів 
перестануть зовсім за людей вважати. Галицьке боярство упустило 
з рук національну справу ще р. 1349, з походом Казимира; литовське —
1439 p., як упав Свитригайло. Змова ж р. 1481 або повстання Глин
ського — се безнадійні спроби. Українську справу в Польсько-литов
ській державі вирятують незабаром инші лю де — не пани-аристократи.
Та про те буде мова трохи далі.

--------- о Сю---------

Коли Україну прибрали до рук Литва з П ольщ ею , сталася тоді Нові сусіди 
(у XV віці) велика зміна, щ о мала велику вагу і в політичному, і в куль- 3 полудня, 
турному житті України: утворилося по сусідству з Україною нове 
Кримське царство. Ми вже згадували, що в XIII в. в Татарській орді 
був нелад, і О рда ослабла: з одної Золото ї орди, як вона звалася, 
стало аж чотири. О дна з тих орд забралася в Крим, і в половині
XV в. начальник її, Хаджі-ґерай, зовсім вибився з-під влади Золото ї 
орди і розпочав рід ханів (царів) Кримських. Сьому Хаджі-ґераю ра
ніш давав у себе притулок Витовт, і за се він пізніш був у приязні

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


з ним і не пустошив українських земель. Але дальші литовські князі, 
починаючи з Казимира, не зуміли поладнати з Кримом, і наробили 
страш енного лиха Україні. О собливо великі шкоди робив Менглі-герай, 
союзник М осковського Великого князя Івана Василєвича. Се був дуже 
мудрий хан. Коли супротивники скинули його з ханства, він удався до 
Турції. Турція ще року 1454 опанувала Константинополь, або Царго- 
род, а потім і сусідні землі: Сербію, Болгарію , М олдавію — стала 
великою і грізною  держ авою . Ото ж до неї удався Менґлі-ґерай, під
дав Крим турецькому султанови, а за те султан мусів його обороняти 
і давати йому помочи. Тепер хто ворогував з Кримом, мусів памятати, 
що за плечима у Криму стоїть Турція. Сей Менґлі-ґерай, на прохання 
М осковського князя Івана, починає допікати Литві тим, що руйнує 
і нищить українські землі. Від року 1482 почавши, цілих сто літ Укра
їна стогне від тих диких наїздів татарських і обертається помалу 
в пустиню: Поділля, Волинь, Київщина, Галичина, вся Україна, з виїм
ком хиба північної України, що підгарбала під себе Москва, все се 
було спустошено Татарами, Турками та Волохами (бо вони були ту
рецькі підданці). Ні печеніжський погром, ні половецькі наскоки, в XI в., 
ані походи Бату не обіймали ані такого великого простору, ані були 
такі люті. Все, що здобула українська культура за кілька віків, немов 
на огні згоріло. Вся країна степова, весь полуднево-східній пояс аж до 
лісів — Переяславщина, полуднева Чернигівщина, полуднева й середня 
Київщина, Браславщина й східнє Поділля обернулися в пустиню; тільки 
подекуди в державних замках та поблизу їх держалися купки людей. 
І все се сталося завдяки дурній політиці Казимира і його синів, та 
нікчемности польсько-литовського правительства. Володарі великих 
держав, оті хвалені оборонці христіян від „невірних", не здобулися 
навіть на таку боротьбу з степовими варварами, яку вели дрібні і не
голосні руські князі XI—XII віків.

А коли правительство нічого не робило, то про оборону мусіли 
подумати самі лю де українських земель. На сьому ґрунті й розвинулося 
українське козаковання, а з нього — козаччина: перші звістки про 
козаків стрічаємо як раз після перших погромів Менґлі-ґерая (найдав
ніша згадка р. 1492). Але перш ніж перейдемо до козаччини, згадаємо 
про те, як Польщ а таки підгорнула під себе усі українські землі.

Вже була мова про те, що литовські магнати, мавши в своїх ру
ках управу великого князівства, бажали унії (єдности) з Польщ ею, але 
так, щ об се був тільки тісний політичний сою з, а вел. кн. Литовське 
щ об оставалося самостійне. З другого боку, українські та білоруські 
магнати вел. князівства, не хотячи зближатися до Польщи, тягли по
трохи до  вел. кн. М осковського. Народ же український та білоруський 
свого голосу не подавав, бо його не питалися.

За короля Жиґимонта І (Старого) про унію Польщи з Литвою 
мало щ о й чути, бо сей король нею не дуже цікавився; так само було 
воно й перші десятки літ пановання сина його Жиґимонта-Августа 
(ступив на королівство р. 1544) і аж в 1560-их роках на ґвалт взялися
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до неї та року 1569 в Люблині зробили кінець. Найгірше заш кодила 
справі дрібна литовська шляхта, щ о тягла за Польщ ею, бо хотіла ви
битися з-під влади литовських магнатів і зрівнятися в правах з  ш лях
тою  польською.

Уже з початку 1560-тих років мало не що року зїздяться поль
ські й литовські уповажнені та радяться все про ту унію Литви з П оль
щею. Д о чого воно йшлося, видно з листа Радивила до короля 
(р. 1564). Радивил в тому листі пише, що така унія, яку задумую ть 
Поляки, се такий самий кінець Литовській свободі, який і Москва хоче 
зробити, тільки Москва хо
че накинути Литві свою 
неволю силою, а Польщ а 
підступом, облесливістю.

Та настав от і Люблин- 
ський Сейм 1569 року. Ли
товські магнати, коли П о
ляки витягали всякі давні 
акти унії, глузовали з того, 
кажучи, що Поляки їх „до
бре ховали в скринях і де- 
инде", але вони „вивітри
лися". І сами Поляки зго- 
жувалися, що „ми й предки 
наші мали тих шкур (тоді 
писали документи на пер
гаменті з телячої шкури) 
і печаток доволі, а все таки 
унії не мали". Та тепер, 
мовляв, треба вже її зро 
бити. І уложили таку „у- 
нію", щ о литовські пани
ЯК почули її, ТО ПОТИ- КОРОЛЬ ПОЛЬСЬКИЙ ЖИГИМОНТ-АВГУСТ II. 
хеньку уночі усі до одного
повтікали з сейму. Король розгнівався, а Полякам ще лучче — вільна 
рука буде! Покинули солодкі мови та розмови про стародавню при
язнь і братерство, а заходилися кувати, поки гаряче.

Тим часом, серед розмов про унію, виникла думка зараз же при
лучити до Польщи Волинь та Підляш а (давня земля Дорогичинська). 
Як прилучити, то й прилучити! Опинатися не було кому: Литовські 
пани сиділи дома, а король охоче підписав прилучення, та й по всьому. 
Волинські посли випросили собі, щ об у всіх урядах та судах осталася 
руська мова, і в сій мові видавалися Волинянам усякі акти з королів
ської канцелярії й инших урядів; тільки до міст листи будуть писатися 
по польськи. Ш ляхта „грецького обряду" (православна) буде мати 
у всьому рівні права з католиками: православні будуть мати право на 
уряди, аж до сенаторських. Волинські ж уряди всякі, духовні й світ
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ські, будуть роздаватися тільки осілим обивателям-шляхтичам Волин
ської землі. Підляшській шляхті теж наобіцяли усяких журавлів в небі.

Тим часом литовські пани, бачучи, що без них на сеймі діється 
явний грабіж, надумались і вернулися знову. Саме в той час йшла мова, 
щ об до Підлясся й Волині додати Браславщину (східне Поділля) та 
Київщину: мовляв, Браславщина давнійше була частиною Поділля, 
а Поділля давно вже під Польщ ею . Забрали й Браславщину! За Бра- 
славщиною без клопоту заграбили й Київщину, при тім в актах випи
сували усякі сміховинні речи про те, як Київ здавна належав до Польщи. 
(Київщині теж наобіцяно те, що й Волині про всякі її права). Л итов
ські посли стерпіли й се, бо як казали — чули, що у них „обрізано 
крила".

Тепер уже й до  унії легче було братись! 29 червня (юня) справу 
сю скінчено, а на другий день присягали новій унії литовські й поль
ські уповажнені... Церемонія ся відбулася з великим плачем польського 
сенату (з радощ ів!) й подякою  Богови, що дав того дочекати, „так що 
коронний канцлер, читаючи присягу сенаторам, не міг від сліз гово
рити, кинув листки, й докінчив за нього великий маршал".

Акт унії 1569 року постановляв, що Корона (то б то Польща) 
й Вел. кн. Литовське, обкраяне отеє свіжо на сеймі, складатимуть одну 
„річпосполиту" (державу). Вони вибірають спільно короля, що зара
зом проголош ується й великим князем. Сейми будуть тільки спільні.

Так загинуло о с і б н е  велике князівство Литовське! Так скінчився 
сейм, що за кілька засідань зробив те, чого не могли доконати кріваві 
довгі війни й столітні усякі дипльоматичні торги та штучки, що одним 
потягом пера рішав долю  країв і витикав їм на цілі століття нову д о 
рогу... Поляки прославляли той сейм і тепер ще прославляють, як д о 
каз любови, братерства й усього такого, а на ділі се був ланцюг на
сильств над чужими думками, над чужими правами, ланцюг, що при
печатав своєю  печаткою король. Одколи утікли з сейму литовські 
депутати — се був явний грабіж Великого князівства Литовського.

Так воно й зосталося назавжди. Литва вже не здужала скинути 
з себе польського я р ма , — тим більш, що не мала н ізв ідки  помочи: 
українське панство, хоч не було приязне до Польщи, не мало охоти 
й одриватися од  неї, бо литовські магнати не допускали його до управи 
вел. князівством; а дрібна шляхта — та тягла за Польщ ею, бо П оль
ща давала їй більші права й користі, ніж вона мала в князівстві Ли
товськім. З  сього часу вел. кн. Литовське для нас не цікаве: раз, що 
се тепер тільки провінція Польщи, а друге — в ній зосталося дуже 
мало українських земель. По-за границями польської Корони після Лю- 
блинського сейму осталося дві окраїн и : одна при вел. кн. Литовськім, 
друга — в руках Москви. При Литві осталося тільки північне погра- 
ниччя України: берестейське Побуже (давня Берестейська земля без 
землі Дорогичинської) та Пинщина. З них зроблено було осібне Бе
рестейське воєводство, з повітами Берестейським й Пинським.
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В руках Москви від часів вел. кн. Олександра k зостала уся Черни- 
гівщина, без наддніпрянської смужки — округів Лю беча й Остра. Але 
на початку XVII в. П ольщ а вернула собі й решту Чернигівщини і тут 
встановила воєводство Чернигівське, з повітами Чернигівським та Нов- 
город-сіверським. Але коли возьмемо на увагу, що й Побуже та Пин- 
щина (під Литвою ) властиво теж належали до Польщи, то можна 
сказати, щ о перед великою українською револю цією  (Хмельниччиною) 
всі українські землі належали до  Польщи. Хоч на короткий час по
щ астило Польщі діпяти свого — зібрати під своєю  властю україн
ські землі!

Ми згадували, щ о через дурну політику Польсько-Литовських дер- Козаччина, 
жавців Україна вже в кінці XV віку починає обертатися в пустиню. Б а
гатий та пишний край наш став безлюдний. А який-то край був, варто 
послухати, щ о пише один литовський письменник з середини XVI в.
„Київ, — каже він — має грунта такі родючі, що як виорати парою  
волів, і то тільки один раз, то буде пребагатий урожай. Скрізь усяке 
родю че дерево, виноград. В старих дубах та буках рої пчіл і щ іль
ники, прегарного кольору і запаху. Звіра по лісах та полях така сила, 
щ о зубрів, диких коней і оленів бю ть тільки для шкури. Дикі кози 
селянин бє тисячами. На ріках дуже багато бобрових гнізд. Птаства 
стільки, що весною хлопці набірають повні човни яєць качиніх, диких 
гусей, журавлів, лебедів. Собак годую ть мясом звірячим і рибою. В річ
ках повно риби. Сам я бачив, як наловляли часом за день тисячу маж 
для приїзних купців. Сіяти що року не треба — на Поділю доволі 
один раз зорати і посіяти -  уродить і вдруге, а одного року буде 
і другий і третій урожай...“ І от такий край пролежав облогом  кілька 
століть. Аж до Полісся — поза Київ, Житомир, Остер, Чернигів — 
лежав багатий, але дикий і некультурний -  саме той край, що триста — 
чотириста літ перед тим був вогнищем східно-європейського життя.
В середині XVI в. тільки кілька замків стояло: Браслав, далі на схід 
Звенигород (але сей Татари знищили), Черкаси, Канів, а коло замків 
тулився гурток людей, щ о ховався в замок, як тільки покажеться та
тарська орда. За Дніпром теж була пустиня: з литовського боку край
ній замок Остер, з московського — Чернигів і Путивль. Там теж тільки 
під самими замками держалися люде. Але сі люде, що сиділи поблизу 
замка, завжди мусіли бути готові до ворож ого наскоку: без зброї не 
можна було з замку виткнутися. Тим то ревизори, щ о в половині
XVI ст. оглядали замки, зауважаю ть, що тутешні земляне (господарі) 
й міщане „ручніци мают і стреляти добре умію т“. Певно, коли було 
таке неспокійне життя, то панів серед місцевого люду не бачили й 
сліду. Навіть ті, що присилали їх сюди за урядовців, викручувались та 
замість себе ставили усяких служебників та заступників, -  хиба що 
комусь лю бе було військове отаке ж и ття ! Отже коли панів не було, 
а край був багатий на всячину: рибу, мед, звіря, то набіралися одважні 
лю де, що мандрували аж з Волині, Пинщини, Могилівщини десь на 
Русь, або в задніпрянські „сіверські" у х  о д и .
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„Уходи“, то б то землі, куди ходили ватаги людей на заробітки, 
були приписані до замків: до Канівського наприклад приписана була 
полуднева Київщина, до Черкас — мало не вся теперішня П олтав
щина, Херсонщина та К атеринославщ ина; були землі приписані до Ки
ївського замку, до Остерського. Тому й „уходники", як верталися на 
зіму до-дому, мусіли давати старості замку значну часть з придбаного: 
спочатку 8 часть, а далі дійш ло й до половини. Брали мед, шкури, 
рибу, сало, мясо, сіль (з чорноморських лиманів), нарешті коли по^ 
щастить обдерти Татар і позабірати у них коні та вівці, то й з того 
замковий староста брав собі частку.

„Уходники" мусіли бути лю де одважні, знати добре степ, татар
ські звички та навички. З Татарами доводилося стикатись раз-у-раз; 
і „уходники" спочатку тільки оборонялись, а далі, як стало їх більше, 
то почали й нападати, „лупити“ Татарина. Часом се вигодніще було, 
як працювати на „уході“; то не рідко бувало, що й сами старости 
замкові збірали ватагу людей і нападали на Татар. Староста Хмель
ницький Предслав Лянцкоронський одного разу (р. 1528) зібрав був 
аж 1.200 „війська", і заграбив у Татар 500 коней та 30 тисяч овець. 
Помаленьку наші лю де стали робити те саме, що й Татари: коли ви 
на нас налітаєте та грабуєте, то й ми вам тим самим віддячимо! По
чалося отак к о з а к у в а н н я ,

Щ о значить слово козак? Се слово татарське, і значило воно- 
у них чоловіка вільного, незалежного, войовничого, але разом з тим 
волоцюгу, розбійника, чоловіка бездомного, неоселого. Про татар
ських козаків здавна чуємо, а про наших, українських, вперше маємо 
звістку року 1492, коли Кияне й Черкасці розбили під Тягинею (Бен
дери) татарський корабель, і вел. князь Олександер наказав потрусити 
„козаків". Але ні в кінці XV ст., ні в першій половині XVI ст. нема 
ще козаччини, козацтва, як осібної верстви людей — се вже сталося 
аж при кінці XVI та на початку XVII ст., а тепер є тільки люде, щ о 
ходять „в козацтво". Але ходили й селяне, й міщане, й дрібні бояре; 
ходили й значні пани польські, старости та воєводи; „козакували" ра
зом з козаками й такі пани, як Константин та Ілля Острожські, як 
Сангушки, Пронські, Язловецькі, Сєнявські, Вишневецькі, Потоцькі, 
Замойські, Збаражські, Заславські, Корецькі. Завдяки таким походам, 
де перед вели пани, „начальство", людей охочих до „козацького хліба" 
ставало все більше, і вже в перших десятиліттях XVI ст. їх було 
стільки, щ о староста Черкаський Остафій Дашкович, на зїзді в Пьотр- 
кові (1533 року) радив правительству литовському поставити на низу 
Дніпра зо дві тисячи козаків, на татарських перевозах — нехай би о б о 
роняли Україну од Татар. Але Даш ковича тоді не послухали.

Тим часом козаків все більшало, а разом з тим вони піднімали 
більші й сміливіщі походи на землі татарські та турецькі. Татари ж а
ліються вел. князю Литовському — просять приборкати козаків. Вел. 
князь боявся Татар — пообіцяв, що зробить все до ладу, а сам на
казав урядникам обїхати замки київський, канівський і черкаський та
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списати на реєстр усіх тутешніх козаків. Се було вже року 1541. І ні
чого з того не вийшло, бо як почали шукати „козаків", то таких лю 
дей не знайш лося: той міщанин, той земянин, той на службі у когось, 
а таких людей — „козаків" не було... ІДе не вигідно було признава
тися до того. А напади козацькі все більш али: там купців обдерли, 
там Очаків пограбували — припливли на 32 чайках (запорожські човни 
до походів) і здобули замок... Знов Татари з скаргами, знов в. князь 
шле листи до старост, щоб дбали та не пускали козаків. Де там не 
пускали, коли й самі старости не від того, щ об піти з козаками та й 
собі щось заробити! Помаленьку дійш ло до того, що козаччина опа
нувала Дніпровий Низ, степи; доходило до того, що сам король

БАЙДА ЗАКЛАДАЄ СІЧ НА ХОРТИЦІ.

(р. 1558) мусів посилати своїх посланців в Орду в обхід, на Волощину, 
бо Дніпром їхати було небезпечно від козаків.

Але от в 1550-их роках зявляється серед козаків князь Дмитро 
Вишневецький, що в піснях прозвано його Байдою . Сей князь чимало 
прислужився козаччині. Се був заможній магнат, властитель кількох 
сіл в полудневій Волині. Року 1553 він удався в Туреччину, а на дру
гий рік до в. князя Литовського і той доручив йому держати сторожу 
на острові Хортиці, за Дніпровими порогами, проти Татар. У Вишне- 
вецького в голові був не аби який плян: опираючися на Литовсько- 
польську державу і піддержуючи приязнь з Туреччиною, держати в ру
ках Крим.

9
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Вишневецький збудовав на Хортиці земляний городок, кріпость, 
і се була перша Січ Запорожська. Татарські хани одразу збагнули, ідо 
вона буде дуже їм заважати, коли їм захочеться налітати в Україну. 
У 1557 р. татарський хан хотів зруйнувати Січ і облож ив її своїм вій
ськом, продержав облогу аж 24 дні, але нічого не зміг подіяти і вер
нувся до-дому. Та літом на другий год хан знов приступив з О рдою  
під Хортицю. Помагало йому турецьке військо на човнах, та ще Во
лохи. На сей раз Вишневецький продержався довгенько, але мусів 
таки покинути Січ, бо не стало харчів, і пішов в Черкаси. Тут, знати, 
не пообіцяли йому ніякої помочи проти Татар, то він подався 
до Москви, бо Московщина весь час вою вала з Кримом. 1 справді,

ОСТРІВ ХОРТИЦЯ, ДЕ БУЛА ПЕРША СІЧ ЗАПОРОЖСЬКА.

у 1558 і 1559 роках він із московською ратью  (військом) ходив на 
Крим, але не багато що зробив, бо не давала йому ходу Москва. Тим 
то  року 1561 ми знову бачимо його на Низу, на Хортиці. Але невго
монний князь незабаром встряв у волошські справи — проторюю чи 
дорогу для цілої низки козацьких ватажків аж до Тимоша Хмельни- 
ченка. Думка була така, що як пощастить, то зробитись молдавським 
Господарем (князем).

Але скажемо трохи про ту М олдавію, куди все так учащали наші 
лю де.

Засновано молдавську державу десь коло року 1350, коли з су
сіднього Семигороду (тепер в Угорщині) понаходило багато Волохів
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і стало їх більш як тутешніх людей — Українців (буковинських, бо 
Буковина теж опинилася в Молдаві).

М олдавська держава спочатку була невелика — тільки на півдні 
теперіш ньої Буковини, бо на півночі її була так звана Ш ипинська зе
мля, що слухалася Татарів. Але молдавські воєводи незабаром підбили 
й Ш ипинську землю, і теперішнє галицьке Покуття і ростягли свої 
гряниці аж до Чорного моря. Столицею їхнею було спочатку місто 
Серет, а трохи згодом Сучава.

Найвизначніші молдавські воєводи, що завели лад у державі 
і зробили її міцною та дужою , були Олександер Добрий та Степан 
Великий. Вони дбали про те, щоб Молдавію поширити, щ об вона 
стала краєм торговельним, а через те й багатим.

Але через 10 літ по смерти Степана (року 1514) М олдавію заво
ю вала Туреччина, і це вийшло на шкоду М олдавії з Буковиною. Д ав
ній добробут підупав, міста й села спустіли, торговля й хліборобство 
перевелигя, а лю де через тяжкі податки та неволю — бо їх поробили 
кріпаками бояри (пани) та манастирі — втікали до чужих країв. А як 
М олдавська держава ослабла, то знов почала дужче братися до неї 
Польща. Найгірш доставалося Буковині, бо вона була на гряниці 
з  Польщ ею . Тож ото перенесено тоді столицю Молдавії з Сучави далі 
на південь до Ясс. І з сього часу Буковина перестала бути осередком 
держави, а Сучава почала все більше вниз хилитися.

Щ о ж сталося тоді з буковинськими українцями під молдавськими 
господарями? Адже ж Буковину було одірвано од  галицької та нашої 
України! Може Волохи так посіли наших людей, що їх і не видно 
було, і не чути? Ото ж то й є, що як-раз було воно навпаки. Укра
їнський народ на Буковині більш важив тоді, ніж волоський, бо був 
більш освічений. Українська мова була урядовою  (правительственною) 
мовою  на дворі воєвод, нею писали й говорили молдавські бояри та 
духовенство. Всю вищу освіту брали вони з нашої України та з Га
личини, бо у них була одна віра з українцями, православна, тим часом 
як инші сусіди, поляки та мадяри (венгерці)^були католики.

Молдавія довго брала собі духовенство з України, бо в ній не 
було добрих шкіл, де б кохалися в науці. В церквах службу одпра- 
вляли по книжках, привезених з України. А коли Польщ а почала на 
Україні напосідатись на православну віру і силою заводити католицтво 
та унію, то тоді молдавські воєводи віддячую ть за все добре, щ о за 
знали від України, і стають оборонцями православної віри (а разом 
з  тим і українського народу) не тільки у себе дома, але й на україн
ських землях під польською  рукою. Так от за поміччю молдавських 
воєвод  галицькі українці поставили у Львові церкву Успіння Пресвятої 
Богородиці, котру ще й досі звуть „волоською  церквою", а потомок 
молдавських воєводів, Петро Могила, дуже розумний та вчений чоло
вік, прийшов пізніш у Київ і тут українське панство, духовенство та 
козаки обрали його за митрополита на всю Україну.

9*
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Так усе єдналися тоді молдавські українці з людьми на нашій та 
на галицькій Україні. Але було й ще одне єднання — з того часу, як 
зявилися українські козаки та Запорож ська Січ на Дніпрі за порогами. 
Та про се вже ми говорили і зараз ведемо мову.

Року 1564зібравВишневецький 4.000 козаків і пішов у Молдавію. Але 
тут його зрадою  спіймали і одпровадили у Константинополь до Турець
кого султана Селіма II. Селім, сердитий на нього ще за те, що він 
нападав на Крим, звелів його вбити. Пізніш склалася легенда про 
Вишневецького, ніби то султан звелів кинути його з високої башти, 
що стоїть біля моря, на гаки, замуровані у мурах; на однім гаку за 
чепився Байда ребром і повиснув над морем. Висячи на гаку, він почав 
лаяти султана і його віру. Три дні висів він так, і хоч обіцяли йому 
і життя, і волю , аби він одкаснувся своєї віри і потурчився, він не пе
реставав клясти Турків і їх віру. Якийсь Турок стрельнув нарешті з лука 
і вбив його. Пісню про Байду і про його смерть співають на Україні 
й досі — починається вона:

»В Царгороді на риночку 
Ой пє Байда мед — горілочку;
Ой пє Байда -  та  не день не два,
Не одну нічку, та  й не годиночку.«

Не пощ астило Дмитрови Вишневецькому багато зробити, але за 
те він показав козакам ширшу стежку: не татарські табуни „лупити" 
чи турецькі міста грабувати, а вмішуватись в справи чужих держав, 
додавати їм помочи, а за те всесвітньої слави собі здобути.

Тим часом уряд литовсько-польський не знає, на яку ступити з ко
заками. Козаки все множилися і ставали господарями степу. Спочатку 
йшли в степ, на „уходи“ „ватаги" з кількох до кілька десятків душ, 
з своїм старшим „отаманом" на чолі. Господарство вели гуртовим 
способом — або як тепер сказали б „кооперативним". При кінці ді
лять здобич: половину бере хазяїн „ухода" (замкова власть), а решту 
ділять на товаришів, тільки усі мають по одній пайці, а отаман — дві 
або три. Сі господарі, а разом з тим і вояки (бо беззбройному сидіти 
в степу ані гадки !), спочатку вертались на зіму до-дому, в свої го
роди чи села, а потім почали вже й оселятись там. Се не подобалось 
старостам, бо їхні доходи від „уходників" меншали. Але ті господарі- 
козаки на старост не вважали, а побудовали собі „городки", найбільш 
на островах: Базавлуку, Хортиці та инших. Коли в 1580-их роках за
брався в ті краї Зборовський, шляхтич-козак, то на річці Самарі і далі 
до  татарського пограниччя знайш ов він козаків „річних" (на самій Са
марі 200), щ о постоянно там живуть, ловлять рибу та звіря, добува
ють сіль, торгую ть, а їстивне одсилають „иншим" козакам — „рицар
ським", щ о сиділи на самому Дніпрі і тільки воєнних справ пильну
вали. Головний кіш козацький був тоді на острові Томаківці: „він 
такий широкий, — каже Зборовський —  щ о на ньому може прохарчу
ватись 20 тисяч людей і не мало коней". З  часом степова „ватага*
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перетворяється в воєнний „десяток", з „отаманом" на чолі. Перший 
козацький реєстр, який ми знаємо (1584 року), свідчить, щ о в полку 
було 50 десятків, а кожен десяток має отамана та 9 товаришів.

Тоді ж таки (в 1580-их роках) запорожські козаки звуться вже 
„січовими", від імени Січи, козацького коша. З а  сей час (від часів 
Вишневецького) козаччина навчилася вже дивитись на себе не як на 
попихачів пограничних старост та панів, а як на осібну, незалежну, 
самостійну силу, щ о тільки пробуває в литовсько-польській державі, 
але робить, що хоче, не питаючись нікого. 1 справді — князі Ружин- 
ські (козацькі привідці) накладають з М осквою; Зборовський, ставши 
ватажком, переговорю є з Волощ иною і мріє по похід аж в П ерсію; 
було й таке, що радили Татарам піти разом на Туреччину, а в 1590-х 
роках Січ продає свою  поміч кожній з сусідніх держав, аби добре 
заплатили. Отже Запорож жя випередило значно козаччину „городову", 
тих козаків, що сиділи на Україні по містах. Вони ще не скоро дій
дуть до тієї певности, що вони — сила самостійна, незалежна.

Тим часом уряд надумався привернути козаків на свій бік. Року 
1568 вперше звертається вел. князь Жиґимонт-Авґуст просто до коза
ків: наказує їм, щ об вони вийшли з Низу на Україну, не зачіпали Та
тар, а за се, мовляв, возьму вас на „службу" і будете мати „жало- 
ванье". І справді, звелів король гетьманови коронному Язловецькому 
списати у реєстр 300 козаків, забрати їх з-під руки старости під руку 
польського гетьмана, призначити їм щ о-року жалування і настановити 
над ними „старш ого". Такого „старш ого", а разом і судію, що тільки 
він один міг судити козаків, дано було їм — шляхтича Яна Бадов- 
ського. Уряд польський мав надію, що, взявши на державну службу 
частину козаків, спинить розбиш ацтва і сваволю  решти. А яка се не
значна частина була, знати з того, що року 1576 в поході Богдана 
Ружинського (про нього буде далі мова) було 3.000 козаків.

Але річ була не в тім, чи багато, чи мало було взято на службу, 
а в тім, що<5еручи на службу трошки, Язловецький, за  згодою  короля, 
організував заразом  у с ю  козаччину, заводив нові порядки для в с і х  
козаків, і Ян Бадовський був поставлений „старшимъ и судьею н а д ъ  
в с и м и  к о з а к и  н и з о в и м и "  — виходить, що усякі инші власті й 
суди: воєводи, старости, уряди міські — до козаків тепер не мають 
діла. От з сього часу й пішло, що козаки — се зовсім осібна верства 
лю дей: як от є верства селянська, міщанська, шляхетьска, так от 
є  тепер осібна к о з а ц ь к а .  Незабаром се потвердив новий король, хоч 
і не мав на думці того.

Тим часом нічого не помогло, що Язловецький взяв на службу 
трохи козаків (через те, щ о вони списані були в реєстр, їх звали „ре
єстровими): ріжні пограничні пани та козацькі ватажки й далі проми
шляли „козацьким хлібом", як говорив (пізніш) Наливайко. Зявляється 
тоді, як козацький ватажок, земляк Вишневецького — князь Богдан Ру- 
жинський. Не дивлячись на те, що польське правительство старалося не 
дратувати Криму, він у 1575 році пішов з козаками на татарські улуси

Богдан
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ський.
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(села) і страшенно їх спустошив. На другий год вибрався на татарські 
замки на Низу Дніпра, де Лиман вливається в море. Було з ним коло 
3.000 козаків дніпровських, браславських і винницьких.

Але скінчився похід сей дуже сумно: козаки приступили під 
Аслан-городок і стали добувати. Та коли рвали кріпость порохом, то  
так шарпнуло, щ о й Ружинського вбило на місці.

Іван Незабаром, року 1577 бачимо нового ватажка козацького — Івана
Підкова. Підкову. Він назвав себе братом молдавського господаря, князя Івоні, 

і задумав попробувати щастя, чи не вдасться сісти йому на м олдав
ському князівському столі. Прочувши, щ о між Запорожцями пробуває 
Підкова, молдавські бояре послали до нього посланців; вони просили 
приїхати до них та взяти до своїх рук „батьківщину4*, що досталася 
йому од  брата його — видерти її у нового господаря Петра. Івоня 
підбив Запорожців, і 600 чоловіка їх, з старшим своїм Ш ахом, при
стали до нього. Пішов він тоді у Молдавію, розбив Петрове військо, 
де були й Турки, вигнав Петра і почав був господарити у Яссах 
(в молдавській столиці). Се збентежило короля польського Баторія, 
бо на нього розгнівався турецький султан за те, що козаки, -  королів
ські, мовляв, піддані, -  та втручаються в справи чужих земель. Баторій 
не хотів сваритися з турецьким султаном, — тим паче, що саме тоді 
Баторій збірався воювати з М осквою, — а для того йому треба було 
мати собі приятеля в турецькому султані. Він звелів арештувати Під
кову й привести до нього. Так і зробили. Коли Іван Підкова їхав 
з здобиччю  на Запорож жя, махнувши рукою на М олдавію (бо бачив, 
щ о довго там не всидить), його стрів воєвода браславський князь 
Збаразький і присовітував йому поїхати до короля та виправдатися 
перед ним; він завірив його, що такого лицаря, як Підкова, король 
вітатиме ласкаво. Підкова послухав і поїхав до нього. Але король 
иначе його привітав: звелів арештувати, а потім стяти йому голову, 
і у Львові на майдані покотилася його голова. Се було у 1578 році.

Але не встигли ще відрубати голову Підкові, як козаки вели вже 
иншого охочого на молдавський стіл — Олександра, брата Підкови. 
Козаків було більш як 2.000 піших і конних. Були під Яссами, попус- 
тошили Волощину. Султан наказав Баторієви, щ об піймав того воро
хобника, і Баторій се виконав. Турки вбили Олександра на паль. А лі
том того ж року (1578) козаки знов ішли на Молдаву, ведучи нового 
охочого, що звався Петром, сина Олександра. Щ об одчепитись од  сул
тана, Баторій сим разом викрутився, що се не його козаки, а мос
ковські.

А разом з тим козаки допікали Татарам та Туркам і в инших 
місцях: спалили Тягінь (Бендери), Ш ах „гетьман Низовцівм зімою 1577 
року погромив татарського посла, що їхав з Москви і забрав у нього 
^багато скарбу".

Султан і кримський хан вимагали од  Баторія, щ об він нарешті 
заборонив козакам нападати на їхні землі. Баторій саме тоді розпо
чав з Москвою так звану Ливонську войну; йому потрібна була ко-
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зацька поміч на тій войні, але й такого страш ного ворога, як султан, 
не хотів він дражнити. То й почав він йому одписувати, що козацькі 
наскоки робляться без відома його, короля, і там буває багато людей 
московських та волоських; що польський уряд не тільки не піддержує 
козаків, а хотів б їх геть витребити — тільки сили немає се зробити.
А разом з тим, щ об справді козаків приборкати, Баторій порозсилав 
до  пограничних старост своїх універсал (наказ) і попрікав їх, що вони 
одного духу з козаками, даю ть їм пристановище у себе і разом з ними 
ходять в татарські та турецькі землі. „Не раз я наказував, — пише ко
роль — щ об ви не переховували у себе Низовців і не давали їм по
роху, олова та нічого їстивного, але ви не слухалися. Тепер ми нака
зали Константинові Острожському, київському воєводі, щ об він, 
додержуючи своєї умови з Перекопським (Кримським) царем, йшов до  
Дніпра і прогнав звідти розбіш ак-козаків; а хто з них попадеться 
йому до рук, то щ об карав на смерть. І всім українським старостам 
наказую пособляти Острожському і так само ловити та карати на смерть 
Запорожців, коли вони почнуть тікати з Низу".

Так грізно писав король, але й сам він, а тим більше козаки, 
добре знали, що з тієї великої хмари не буде дощу. Одписуючи Крим
ському ханові про те, що от він звелів Острожському козаків знищити, 
король додає: „але я не певен, що вони там на Низу знову не посхо- 
дяться, бо вигнати козаків з „Дикого поля" дуже трудно; дотого їм 
пріяє Москва, і вони туди, в їхні землі, втікають, щ об врятуватися од  
польської кари".

Справді, козаки й далі ходили собі походами на Перекоп в та
тарські землі, добували так само, як і перше, волош ського князів
ського стола, шарпали турецькі береги. Року 1579 хан кримський знову 
прислав королеві скаргу (жалобу) на козаків. Але король одписав 
йому, що козаки — лю де вільні і тому приборкати їх та покарати, як 
людей вільних, і тяжко, та й не годиться, — хоч він все ж буде їх 
придержувати од наскоків на турецькі землі.

В сьому листі король так мягенько пише про козаків тому, що 
йому треба було їх на війні з Москвою. А козаки багато тоді йому 
допомогли: помогли взяти багато городів і особливо показали себе 
коло Стародуба. Там, під Стародубом, — пише літописець, — Низові 
козаки, з старшим своїм Яном Оришевським, вскочили у московські 
землі і великої шкоди наробили; город Стародуб спалили і з великою 
здобиччю повернулися до-дому.

З давніх часів Стефана Баторія вважали за дуже прихильного до Баторіева 
козаччини. Українські літописці переказують, ніби то він дав шляхет- РеФ°Рма- 
ські права 6.000 козаків, що були записані в реєстр; ніби то поділив 
їх на 6 полків, дав їм право на своїй раді обірати собі гетьмана й стар
шину і таке инше — одно слово, те що у козаків витворялося більш 
як 50 літ і аж за Хмельницького стало помітне, все те приписують 
літописці одному чоловікови — королеви Баторієви. Тим часом Ба
торій для козаків а-нічогісінько не зробив нового. Коли на нього на-
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сівся кримський хан за наскоки козацькі, Баторій тільки одновив те, 
щ о заведено було за Жигимонта-Авґуста: звелів знов узяти на службу 
козацький полк з 500 душ і на таких самих улювах (полк Язловець- 
кого, видно, розсипався, бо й сам Язловецький помер у 1575 році, а го
ловне — уряд не виплачував „реєстровим" жалування). Замість Язло- 
вецького, за начальника козацького настановлений був тепер князь 
Михайло Вишневецький, староста черкаський. На знак того, що се вій-

КОРОЛЬ СТЕФАН БАТОРІЙ.

сько королівське, козакам дано велику королівську корогву, а може 
й ще якісь військові клейноди, як бубни, труби, то що. Король наста
новив за „гетьмана", прямого начальника козацького, шляхтича Яна 
О риш овського, що здавна товариш ував з козаками. Але се тільки 
прозивали його „гетьманом" (взагалі кожна купа козаків свого стар
ш ого в поході звала гетьманом), а писався він „поручником", то б то 
помічник Вишневецького. Крім того Баторій надав козакам Терехте-
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мирів (над Дніпром, проти Переяслава) — се мало бути гніздо козацьке, 
і при манастирі — шпиталь для ранених і нездатних вже до праці ко
заків. Нарешті Баторій підтвердив своєю грамотою  те, щ о козаки 
мали од  Жигимонта-Авґуста: щ об їх не карали без відома їх старш ого, 
не судили їх безправно в звичайних справах — крім винних в убив
ствах та насильствах; щ об не брали податків з них, ані забірали майна 
по умерших, поминаючи його рідню або кому небіжчик подарує. Отсі

КНЯЗЬ ДМИТРО ВИШНЕВЕЦЬКИЙ-БАЙДА.

„вільности", щ о їх потвердив Баторій для в с і х  козаків, і були для 
них найдорожчою  річчю, і коли у них ті „вільности" видерали, вони 
все посилалися на привілеї від Баторія, і пізніш тому так і просла
вили самого короля.

Сей козацький полк, з Оришовським на чолі, ходив і на москов
ську войну (1579— 1581), але після війни йому не заплатили грошей 
і пустили „на зелену паш у“ — живіть, з  чого знаєте! Сам уряд поль-
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ський копав собі яму: як тільки яка війна, то він назбірає якнайбільш  
козаків, використає їх, а тоді, не заплативши, пустить на всі чотири 
вітри. Певно, ідо козаки (та й инші польські війська) розходилися по 
державі і годувалися з того, що грабували по панських та королів
ських маєтках. А уряд починає тоді гвалтувати на „своєволю " ко
зацьку...

Самійло А тим часом козаки як і раніш роблять шкоду Татарам та
Зборов- Туркам. Року 1583 вони вибіралися в Молдавію. Знайшовся якийсь
ськии. новий охочий на молдавський стіл, звав себе Мануілом, сином 

Івоні. Ватажком у них був родовитий шляхтич Самійло Зборовський. 
Але разом з тим він хотів бути добрий і з Татарами і з султаном ту
рецьким, та й перед королем польським чистим бути. Трудно було 
йому те зробити, але хитрий шляхтич викручувався, як вьюн. Щ об 
прислужитися султанові, він почав був підмовляти Запорож ців, щоб 
вони, разом з Татарами й Турками, йшли походом у Персію. Тяжко 
розгнівалися були козаки на Зборовського за  те, що він їхнім воро
гам хоче допомагати, і коли Зборовський почав був гостро до них 
ставитися, то вони хотіли вже були насипати йому піску в пазуху та 
в Дніпро вкинути.

Так він і не повів їх у Персію. Так само нещасливий був і похід 
його в Молдавію. По дорозі туди перейняв його з козаками староста 
браславський Струсь і погромив їх. Тоді козаки кинулися на турецькі 
городи: зруйновали Ягорлик (на Дністрі), здобули й пограбили Тягиню 
і околицю, забрали гармати й велику здобич і продали її на ярмарку 
за 12 тисяч золотих. Се розлю тило Баторія, бо Турки грозили похо
дом. Королівське військо погналося за козаками й загнало їх за Дні
про. Там в степу лю де з голоду мусіли їсти коні, гризти кістки, що 
валялися в полі. А як вернувся Зборовський на Україну, то Поляки 
його схопили. За ним було багатенько всяких гріхів, так що його на
віть позбавлено було горожанських прав. І коли він тепер попався, 
то його покарали на смерть.

Козаки ж собі і далі шарпали татарські та турецькі землі; через 
те Татари й Турки все дужче гнівалися на Польщу, особливо коли при 
кінці 1584 року козаки спалили Очаків і заграбили силу худобу. Ко
роль вислав на Поділля й на Волинь свого післанця Ґлембоцького — 
шукати винуватих, але зачепився з козаками, і ті не довго з ним роз
мовляли та — „пустили у Дніпр води пити...“

Тим часом помер Стефан Баторій, і на польський престол за ко
роля обрали Жигимонта III, сина шведського короля. Королю вав 
Ж иґимонт III од  1587 до 1632 року. Сьому королеві можна було б 
скласти з Польщи, Литви, України, М осковського царства і Ш веції 
одну величезну державу. Але його гордість, лю бов до підлесливости 
і надмірна прихильність до латинства, нездарність у державних спра- 
вах і дуже мізерна душа, не тільки не помогли йому дійти до того, 
а зробили початок загину України, а за нею й Польщи. Через свою 
нездарність втеряв він свою спадщину (наслідство) у Швеції, не сцро-
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мігся настановити на Московське царство свого сина Володислава, 
а завівши унію на Україні, порізнив українців навіки —  наробив те, 
що український народ позбувся був своєї інтелігенції — вона переки
нулася в Поляків.

Смерть Баторія ще додала духу козакам: вони знов здобули 
і спалили Очаків, а разом з тим підняли похід на море, під Козлов 
(тепер Євпаторія), здобули місто, позабирали товари. Спалили й Біл-

КОЗАКИ НА ЧОРНОМУ МОРІ.

город (Аккерман). Султан розгнівався — велів і турецьким і кримським 
військам іти на Україну. П ольщ а перелякалася і призначила сейм. Б а
гато на тому сеймі (1590 року) говорилося про козаків: ожні ладні 
були винищити козаків до щенту, другі знов говорили, щ о без коза
ків буде ще більша біда: хто ж боронив би Україну від Турків та 
Татар. „Треба, щ об були, але щ об держати їх в порядку" — так при
судили панове-шляхта. „Як би Україна була в німецьких руках, або
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венецьких, не були б вони такі недбалі як ми“ — признавалися поль
ські верховоди. Ото ж треба набудовати замків, розставити козаків 
на пограниччі з Татарами, але треба їм платити. Але попереду треба, 
мовляв, зробити „порядок": гетьман коронний має піти на Запорож жя, 
організувати там козацтво; людей своєвільних вигнати, усіх козаків 
списати в реєстр; без дозволу гетьмана коронного козаки не мають 
права одїздити нікуди з того місця, де вони житимуть; не вільно 
поспільству (простим людем) переходити у козаки; карати на смерть 
того, хто ходитиме в Поле або на Низ на заробітки, за здобиччю, — 
хиба покаже пашпорт від начальства. І багато отакого страш ного по- 
ухвалювала шляхта, тільки одна біда: усе те так і осталося на папері. 
Турків якось загодили — грізна туча проминула. А що скарбова каса 
була порожня, то й великі пляни про найм козаків треба було скоро
тити : найняли два полки по 500 душ. Найближчий їх начальник — 
той самий Оришовський, а зверхній -  Язловецький, староста снятин- 
ський. Військо має стояти над Дніпром, наприклад в урочищі Кремен
чуці, де має бути збудований замок. Селяне з кожного господарства 
мають давати по мірці муки і доставляти тим козакам реєстровим. Д о 
козаків ніхто не має діла крім їхнього старшого, або „поручника".

Але нічого з того всього не вийшло. Кременчуку вибудовано не 
було, провіянту козакам посилати ніхто не спішився, скарб козакам

не платив — то й знову пішло 
все по давньому.

Козаччина все множилася, 
чула в собі силу, і коли не 
було їй роботи десь на сто
роні —  в степах з Татарами, 
в Волощині, в Московщині, то 
робила клопіт польським па
нам. Уже на сеймі 1587 року 
нарікала шляхта на козаків, 
що вони приходять в поділь
ські, села та грабують, а на 
сеймі 1590 року вже говори
ли, що і нам (шляхті) даю ть 
себе знати, поводяться з нами 
наче Татари, накладають ве
ликі окупи на народ шляхет
ський і міста — тільки щ о ма- 
єтностей не палять. Так гово
рили р. 1590, а на другий рік 
було вже зле й з панськими 
маєтностями. Почалася справ
жня війна з панством, а  саме 

з князями Острожськими, і почав її козацький ватажок Криш тоф Ко- 
синський.
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В козацькому війську був він давно, і певно був одним з ви
значніших серед козацтва, коли року 1590, разом з иншими визнач
ними козацькими ватажками „шляхетського стану", дістав од  короля 
чималу незаселену маєтність Рокитну (на Поросьї). От з-за сієї ма- 
єтности й уся біда пішла, бо Януш Острожський, староста білоцерків
ський, чи скоріш його урядники, заявили, що там скрізь його землі, і ви
правив на сі ґрунта королівські привілеї. Виходить щ ось таке, як пізніш 
з Хмельницьким. Розгніваний Косинський поклав собі провчити укра
їнського магната і почав з Білоцерківщини. Козаки узяли Білу-Церкву, 
пограбили й позабирали майно Острожського, пограбили замок у Ки
їві, спалили Переяслав (і київський замок і Переяслав були в державі 
у Острожських). З Київщини на зіму подалися на Волинь і чинили

РУЇНИ ОСТРОЖСЬКОГО ЗАМКУ.

шкоди найбільш в маєтностях Острожських, хоч влітало й иншим, що 
помагали Острожським. Король хоч і закликав панів з воєводств: 
Київського, Браславського та Волинського проти козаків, але вони не 
дуже слухалися — вважали, що се проста собі сварка козаків із панами 
Острожськими (Константином та Янушом). Тільки шляхта з тих повітів 
на Волині, де козаки найдужче далися в знаки, зїзжається на повітові 
сеймики і присягається, щ о не возьметься ні до чого доти, поки не 
втихомирять козаків. В місяці лютому (февралі) 1593 року шляхетське 
військо, під проводом Януша О строжського та Олександра Вишневець- 
кого, старости черкаського, виступило проти Косинського. В ті часи 
найзвичайніщою річчю на війні була — облога. Вибравши вигідне 
місце, слабіщ а сторона окопується, а дужча — облягає її з усіх боків
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і мучить голодом доти, доки ворог не піддасться. Так воно було 
й тут.

Косинський вийшов з Острополя, де він увесь час пробував, 
і отаборився коло містечка Пятки (недалеко від м. Чуднова). В його 
було тілько 5.000 війська. Поляки облягли козацький табор навкруги, 
розірвали його і погнали козаків у місто. Тоді Косинський мусів зами
ритись із Острожським. Але як повернувся він на Низ, то знов зібрав 
військо і пішов на Черкаси, на тамош нього старосту Олександра Ви
ні невецького, щ о завжди сварився з козаками та поміг побити їх під 
Пяткою. Вишневецький хитрощами заманив Косинського до міста, са
мого із кількома козаками, і там його вбито.

Але се ані трохи не приголомшило козак ів— навпаки, таки того 
ще року вони обложили були Черкаси і Київ, і черкаський староста 
Вишневецький мусів з ними списати згоду та де чим для них посту
питися, а з Київа взяли 12 тисяч золотих окупу і теж списали „вічний 
покій і перемирє" з замковим урядом.

Тим часом в Браславщині почалися теж козацькі розрухи — чи
нив їх Наливайко.

Северин Северин Наливайко був розумний, освічений, гарний на вроду 
Наливайко, чоловік. Замолоду він козакував і зробив багато походів із ріжними 

козацькими ватажками; служив він якийсь час у князя Константина 
Острожського, але в 1594 році покинув службу, зібрав чималу ватагу 
охочих до козацького хліба і почав з нею промишляти. Він мав дуже 
добрий хист гуртовати, організувати людей, і ватага його зросла не
забаром мало не до трьох тисяч чоловіка. Тоді як раз козакам тра
плявся добрий „заробіток". Щ е з 1593 року, чи й раніш, розпочалася 
велика війна між Австрією й Туреччиною за Угорщину. Воєнну поміч 
Австрії давав тільки римський папа. Отож австрійський двір шукає по
мочи скрізь: у Московщини, Польщи, Семигороду, Молдави. Д овіда
лись і про запорожських козаків і вислали до них, у Січ, посла. Літом 
1594 р. посол Лясота привіз листи од цісаря і запрош ував, щ об ко
заки йшли через Волощину на здогін за Татарами. В дарунок привіз 
він 8 тисяч дукатів. Се козакам показалось дуже мало: вони хотіли, 
щ об з ними списали умову і призначили платню на рік. І не пішли 
в Волощину, а пообіцяли, що „шарпнуть" Татар у них вдома — пі
дуть на Перекоп.

Се, чого зріклись Запорожські козаки, взяв на себе Наливайко 
і з своєю ватагою  подався на Волощину, переймати Татар. Сили його 
були невеликі, але все ж він забрав у Татар кілька тисяч коней та 
погромив оселі татарські на низу Дністра. Потім напав він на турецькі 
міста Кілію та Тегиню (Бендери) і багато набрав ясиру (полону), та 
одбив у нього волоський господарь і багато його війська вигубив. На
ливайко мусів вернутися до-дому і став у Браславщині. На той час 
в Браслав зїхалося багато панства „на судові роки" (сесія земського 
суду), на які зїздилася шляхта з усього воєводства. Наливайко напав 
на шляхетський табор, пограбував і забрав багато коней, панського
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добра і грошей, що найшлись у таборі. Браславські міщане перейшли 
на сторону козаків; взяли замок, забрали армату, і якийсь час були 
панами міста. На другий рік (1595) Наливайко з Запорожцями (геть
маном у них був Григорій Л обода) ходили знову на Волощину на 
поміч Австрії. Вернувшись звідтіль із великою здобиччю  через Гали
чину на Волинь, Наливайко заходився грабувати в Білорусі — загони 
його доходили аж до Могилева, який теж пограбували. Козаки Нали
вайкові із добиччю розбрелись по своїх селах, а сам він повернувся 
у Острог до свого брата, попа Даміяна. Запорож ська ж козаччина 
розташ увалася в Київському Полісю — наїдалася „хлібом його коро
лівської милости“.

ПІСЛЯ БИТВИ НА СОЛОНИЦІ.

Саме тоді, року 1596, заведено було на Україні унію (про се буде 
мова далі). Очевидно, що козаччина стояла на стороні православної 
партії і ворогувала проти тих, хто ту унію завів та був ворогом пра- 
вославія. Наливайко грабує маєтності і нищить добро Терлецького, 
що саме тоді поїхав до Риму, а Л обода — О лександра Сємашка, ста
рости Луцького. Через те й усіх православних прозивали „Нали- 
вайками“.

Нарешті, уряд польський не міг далі витримати, бачучи, що На
ливайко починив останньої зіми на Волині, а особливо в Білорусі.

У січні (январі) року 1596 король звелів польському гетьманові 
Ж олкєвскому рушити на козаків. В кінці лю того Жолкєвский прийшов 
на Волинь — і почалася перша справжня війна польської Корони 
з козаками. Наливайко із своєю  ватагою  став одходити до Браслав- 
щини, де й став на зімівлю. Він обертається до Запорожських козаків, 
щоб прийняли його до гурту. Гетьманом у них був тоді Григорій Ло-
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Григорій бода. Л обода не знав, що йому робити з Наливайком: чи йти з ним 
Лобода, поруч, чи ні, бо Наливайківці не мали доброї слави. Та все так скла

лося, що він таки мусів пійти з ним на згоду. Ж олкєвский, бачучи те, 
послав до Л ободи гонців, щ об Запорожці не приймали до себе На
ливайка з його ватагою . Але козаки не послухали його і таки поєдна
лися та разом почали поступатися близче до Київа. Коло озера Острий 
Камінь, недалеко Білої Церкви, Жолкєвский напав на них, але вони 
одбилися од  нього, одступили до Київа, перейшли на той бік Дніпра 
і отаборилися під Лубнами на урочищі Солониця. Тут Жолкєвский 
оточив їх з усіх боків. Д овго билися з Поляками козаки, але не сила 
була вже козакам оборонятися, бо до Поляків надходили все свіжі 
сили, а козаків було тільки кілька тисяч таких, що могли одбиратися; 
до того ще поміж Наливайківцями та Запорожськими козаками заве
лася сварка. Наливайківці вбили Лободу, але на його місце настановили 
не Наливайка, а Кремпського. Через ті сварки та ще через голод 
і згагу козаки не змогли далі здержувати натиску Поляків і мусіли 
піддатися, на умовах дуже тяжких і неславних: вони повинні були о д 
дати Полякам увесь свій скарб, гармати, корогви й срібні труби, що 
прислав австрійський цісарь, видати Наливайка і инших головних про
водирів повстання. Козаки згодилися на се, але коли вони віддали 
зброю , то на них накинулись Поляки і вигубили не одну тисячу. Один 
польський письменник каже, що рубали їх немилосердно, так що на 
милю або й більш труп лежав на трупі. Було усіх в таборі, з жінками 
й дітьми, до десяти тисяч, а не втікло більш як півтори тисячи, під 
проводом Кремпського. Товаришів Наливайкових скарано лю тою  смер- 
тію у Варшаві зараз, як їх привезли, а Наливайка держали до сейму 
р. 1597, мало не рік, і як зїхалося до Варшави панство, прилю дно на 
майдані одтяли йому голову, четвертували і порозвішували по місту 
на палях його руки, ноги й голову. Пізніш багато про нього навигаду
вали: ніби то його посадили на розпаленого коня, і так замучили, або 
що його посадили в розпеченого бика і він там згорів на попіл, 
та инше.

А все ж таки „гадина", як звав Жолкєвский українське своєвілля, 
була тільки придушена, а не задушена. І не було ради на неї... Тільки 
того, щ о король видав універсал, щоб не пускати нікого з України на 
Запорожжя, арештувати і ловити людей „безъ службы", а хто вчинить 
якусь „збродню " (злочин), то смертію карати, не пускати Запорож ців 
на Україну, усіх козаків, не записаних у реєстр, повернути у поспіль
ство; за гетьмана („старш ого") козацького щ об мали тільки того, хто 
призначений за гетьмана у реєстрових козаків.

Як би вважати на заходи польського уряду проти козаків, то 
могло б здаватися, що козаччині прийшов вже край. Проте нічого не 
помогли ніякі кари, і не минуло й два роки, як козацтво набралося 
знов такої сили, що його жахалася уся Польща. А ще два роки далі — 
той самий польський уряд, що вигадував найхитріщі способи, як би 
винищити козаччину, мусів сам обернутися до козацтва за поміччю.
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Поки Запорож жя з своїми дніпровими та наддніпрянськими нетрами 
не опинилося в руках у панів, не можна було задушити козаччину.

Після Солоницького бойовищ а козацтво позбулося кращих своїх 
сил, артилєриї (гармат та иншого), почесних військових знаків (клей- 
нодів): бубнів, литаврів, коругов і таке инше. Тільки півтори тисячі 
козаків, з Кремпським на чолі, видерлося якось з облоги на Солониці 
і втікло на Запорожжя.

Тим часом на Запорожжі було неспокійно по-між самими Запо
рожцями. Низове козацтво поділилося на дві партії, як се й пізніще 
бувало, од  гетьмана Сагайдачного почавши і аж до Остряниці; одні 
стояли на тому, щ об і в походи на Татар та Турків ходити і робити 
усе так, як козацтву завгодно, а не зважати на те, що се, мовляв, 
польському правительству не подобається — між иншим треба б по
карати тих з панів, що громили козаків на Солониці; другі ж були 
тієї думки, що треба оглядатися на Польщу, не сердити правительства 
і слухатися його. Сі слухняні року 1596— 1597 мали за гетьманів Хри- 
стофора Нечковського, а потім якогось Ігната Василевича, а р. 1598 
вибрали Тихона Байбузу; тіж, що не хотіли на Польщу зважати, обрали 
собі Ф едора Полоуса. Між козаками почалася бійка. Полоусовці пере
могли Байбузовців, і в бійці тій не одна сотня козаків наложила го
ловою . Одначе року 1599 на Запорожжі було вже спокійно: козаки 
підняли тоді якийсь морський похід проти Турків і ходили в поміч 
воєводі Мунтянському, що перестав слухатися Турції і р. 1599 зайняв 
Семигород. На чолі козаччини стояв лицарь-гетьман Самійло Кішка, 
що про нього складено найкращу думу — про те, як він утікав з ту
рецької неволі.

Склалося так, що в 1599 році польське правительство мусіло за
бути, що козаки — „розбійники" та „свавільники", і звертається до 
них, щ об вони допомогли йому втихомирити отого воєводу Мунтян- 
ського Михайла, що здобувш и Семигород, хотів був і Молдаву під
горнути. А в Молдаві перед тим недавно Польщ а посадила за госпо
даря одного з волоських бояр, Єремію Могилу; Туреччина згодилася 
на се, і Молдава стала польською  провінцією. Треба було її рятувати. 
Сам король вислав листа до козаків — закликав до походу. Козаки 
були не від того, але сказали, щ об їм вернуто було „усі вольності, 
що мали предки наші, живучи на сих місцях" — щ об було все, як 
перед Солоницею. Король сказав, що зробить по-їхньому і гроші їм 
заплатить, і незабаром 4.000 Запорожців, з гетьманом Самійлом Кіш
кою, рушили в поход. З допомогою  Запорожців польський гетьман 
Замойський скоро звою вав Михайла, а місяців через два козаків знову 
запрош ено у новий далекий похід — у Ливонію проти Ш ведів. Д іло 
в тім, що дядько короля Жиґимонта, Кароль, зсадив з ш ведського 
престола Жиґимонта, захопив Естонію, а далі брався вже й до поль
ської Ливонії. Його військо перейшло ливонську границю і брало один 
за одним ливонські замки. Ото ж треба було тут козаків. Замойський 
хотів, щ об Запорожців пішло не менш як 6.000. Запорож ці згожува-
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лися, але, крім жалування, вимагали, щоб їм повернуто було їхні воль- 
ності, щ о вже й обіцяно було їм перед Молдавським походом. Сейм, 
щ о зібрався в січні, в значній мірі сповнив козацькі бажання і коро
лівські обіцянки, але всіх старих прав і привілеїв таки не було вер
нуто. Але козаки тим часом і сим вдовольнилися і рушили у холодний 
і непривітний північний край. Д овелося воювати саме зімою. їсти не 
було чого, скрізь — пустиня; до-того такий холод і земля так замер
зла, щ о навіть куріня на ній не можна було поставити. А вдодачу — 
уряд Польський, як звичайно, не платив грошей. Козаки не раз пори
валися покинути й вернутися до-дому. Кішка спиняв їх та впевняв, що 
грош і їм буде заплачено.

Більш року просиділи Запорожці в Ливонії, — обдерлися, охляли; 
багато їх загинуло од  стужі. „Ми не тільки того, що заслужили у ко
роля, але й того, що замолоду придбали в ворожих землях, — усього 
тут позбулися. Д овго памятатиме військо Запорожське інфлянтську 
(ливонську) службу!..." — так писали Запорожці до польського корон
ного гетьмана. Під час облоги одного міста убито було й Кішку — 
хтось таки з своїх ненароком його застрелив.

Вертаючись з Ливонського походу, козаки „лежали" якийсь час 
на Білоруси — одпочивали та збірали окуп з людей грошима й при
пасами. Але не вспіли вони вернутись на Україну, як Польщ а знов 
удається до них. В році 1603 Вишневецькі ведуть на Московський стіл 
„царевича Дмитра", ніби то законного сина царя Івана. Підняли П о
ляки похід на Москву, і в ньому брало участь 12 тисяч самого Запо- 
рожського війська. Аж до року 1609 товклися козаки в Московщині, 
помагаючи то одному, то другому охочому на Московський стіл.

А разом з тим не переставали вони робити шкоду Туркам та Т а
тарам. Особливо допікали вони своїми сміливими морськими походами. 
Року 1606 ходили на Кілію, Білгород, зруйновали місто Варну, що про 
неї й пісню склали:

Була Варна здавна славна,
Славнійшії козаченьки,
Що то ї Варни дістали  
І в ній Турків забрали.

Не заростала козацька стежка й у Молдаву.
А тим часом Жиґимонтови заманулося ось чого: скинути мос

ковського царя Василя Ш уйського, сісти там самому, а тоді вдарити 
на Ш вецію й вернути собі батьківську корону. На се треба було ба
гато війська, але в короля була порожня кишеня. Треба було шукати 
такого війська, що у борг воюватиме. Крім козаків -  ніхто инший на 
се не пристав би. І вони пристали. Уже спочатку назбіралось їх під 
Смоленськом з 30 тисяч, а потім приходили ще й ще. Инші ж (тисяч 
10— 15) воювали Сіверщину — узяли Чернигів, Н овгород Сіверський, 
Стародуб та инші міста. Дякуючи козакам діло пішло так добре, що 
московські бояре, зсадивши Ш уйського, згодилися, щ об царем був
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у них син Ж иґимонтів Володислав. Але Ж иґимонт, замість того, щоб 
кувати поки горяче і одразу йти на Москву, товкся під Смоленськом 
і упустив і Москву і царську корону назавжди. А тим часом платити 
війську не було чим, бо король вів війну по козацьки: „не на те пє, 
що є, а на те — що буде“. Тільки козаки українські сим не дуже жури
лися: не платять, то треба десь промишляти! І вони заходилися пусто
шити та грабувати московські землі, заходячи Бог знає куди на пів
ніч — аж під Вологду, Тотьму, Сольвичегодск, Архангельськ, Олонець 
і т. и. Чотири роки (1609— 1613) десятки тисяч козаків латали злидні 
свої московським добром. Сам король намножив тієї козаччини, кли
чучи як найбільш людей собі на поміч, а коли вони вернулись на

ЗАПОРОЖ ЦІ СПОРЯЖАЮ ТЬСЯ У МОРСЬКИЙ ПОХІД.

Україну, не діставши за працю й ломаного шага, то в подяку їм ска
зали: „вертайтесь до своїх панів на панщину, а то ми вас, своєволь- 
ників, на смерть каратимемо!" Тільки та біда, що ніхто тих грізних 
наказів не боявся.

А тим часом треба було до чогось руки прикласти, кудись свою 
силу приложити. І от в роках 1613— 1620 піднімають козаки такі мор
ські походи, про які досі ніхто й не чував. Року 1614 дві тисячі ко
заків на 40 чайках перепливли Чорне море навпростець під Трапезунт 
і спустошили багате та пишне побережжя, зруйновали кріпость Синоп, 
попалили кораблі, галери, — зробили пустиню. Ш коду рахували на 40 
міліонів. Туреччина за се обіцяла Польщ у розгромити. А на другий
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рік козаки на 80 човнах вибралися походом, не більше не меньше як 
на самі околиці Царгорода, султанової столиці. Вийшли на беріг між 
Мізевною і Архіокою, царгородськими пристанями, і спалили їх. Сул
тан був тоді на ловах і сам бачив з свого покою  дим від того козаць
кого огню. Награбили і вернули. Турецька ф льота догнала їх, але ко
заки не злякалися, кинулися на турецькі галери і погромили Турків. 
Самого адмирала взяли в полон. Султан за се наслав Орду на Україну. 
Вона пройшла Поділля, і ніхто й пальцем не рушив, щ об її одбити. 
А хан потім вислав до короля глумливий лист, де писав: „воювати 
держави — се нам од батьків переказано, а вам де братися вою вати?

ЗАСІДКА ЗАПОРОЖ ЦІВ.

То не ваше діло... Та й надалі, за бож ою  помічю, того не занеха
ємо, а ви — то вдячно приймайте".

А козаки ізнов (р. 1616) прославилися. Року 1616 Турки вислали 
на козаків фльоту під проводом Алі-баші. Він приплив до Дніпрового 
Лиману, але козаки вдарили на нього, фльоту знищили, взяли кілька
надцять галер і до сотні човнів. А тоді пішли на кримське побережжя, 
здобули там та спалили Кафу, випустивши на волю  велику силу не- 
вольника. Се було голосне діло, і тут вперше ми стрічаємо славного 
гетьмана Петра Сагайдачного — се він був привідцею в сьому поході.

Але скажемо попереду про козаччину та про козацький устрій 
при кінці XVI століття та в перших десятках літ XVII в.
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Хоч і небезпечне було життя козацьке в Задніпрянських степах, Козаччина 
обік Татарина, проте Українці з західніх та східніх сторон України с у -на початку 
нули туди лавою : гірш Татарина були для них тяжкі податки, пан- ст- 
щина, грабіж їхніх ґрунтів. Тікали лю де з білоруського Полісся, з  П о
бужжя й Галичини, з північ но-західньої Волини. В середині XVI сто
ліття на полудневий схід від шляху з Київа до  Браслава зовсім не 
було постійних осель, крім трьох правительственних замків, а при кінці 
XVI стол. тут вже налічували десятки міст та місточок, а села лічили 
сотнями. За пятьдесят літ від перш ої „реформи" (оновлення) козач
чини (за короля Августа) людність східньої України зросла подекуди 
в 15— 20 разів, а то й більше. А разом з тим і козацька сила дуж
чала. Але за  втікачами посунуло слідом панство: пани випрошували 
собі у короля привілеї на ті „порожні" землі, де осів втікач, де він 
збірався господарювати. І знов бпинилися втікачі в руках нових панів, 
в новому підданстві. Правда, підданство се не було тяжке. Містечка 
та слободи, щ о їх закладали пани на те, щ об ловити пересельця- 
втікача, обіцяли йому звичайно свободу на багато літ —  на десять, 
двадцять і навіть тридцять. Землі тоді ще пани не обробляли — д о 
волі було з них і того, що винищували ліси — робили поташ, селітру 
та брали податки з корчем, з млинів, а згодом  позаводили й инші, як 
поволовщ ина, пчільна десятина, частину від улову риби та звіря, брали 
за  перевоз, торгове мито та позаводили усякі помічні роботи. Се все 
драж нило осадчих: вони понесли свої голови під татарський аркан 
і ш аблю, пішли на край українського світа, щ об не знати пана й пан
щини та на волі господарю вати собі — і от не вспіли розташуватися, 
як уже якісь панські посіпаки починають чіплятися, обмежувати їхні 
права: не даю ть вільно випалювати горілку, варити мед, молоти збіжжя 
та таке инше. Не бійсь, поки селяне не осілися, поки не скропили 
землі своєю кровю й потом, то про панів там й чутки не було! Щ о 
було робити бідному селянинови, щ об од тієї непрошеної панської 
опіки одчепитися? На се був дуже добрий спосіб: стати козаком. Ко
зак не платить ніяких податків — не тільки сам, але й уся його ро
дина, не знає ніякого суду та власти, окрім своїх козацьких, ніякі пан
ські права його не торкаються. — Такі привілеї для козаччини потвер
дило само правительство польське. Правда, потвердило воно се тільки 
для козаків р е є с т р о в и х ,  що було їх дуже не багато, але на ділі 
ніколи того реестру не списувалося, бо й само правительство того не 
пильнувало, а як треба було для якоїсь війни, то кликало козаків вза
галі, не дивлячись, чи він реєстровий, чи ні. Через се й сталося так, 
що хто признав над собою  власть та присуд козацький, той і був 
вже козак, а разом з тим чоловік вільний од  усякого панського права.
І от при кінці XVI та на початку XVII ст. українські селяне почали 
гуртом писатися в козаки. їх зовсім не тягне до „козацького хліба", 
до  далеких походів та воєн — для них смачнійший хліб звичайний, 
хліборобський; вони тільки хочуть під покривкою козаччини, під ко
зацькою  зверхністю та обороною  спокійно собі господарювати, не
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знаючи ні панів, ні їх посіпак. А як треба було часом і їм, хліборо
бам, козацьку службу одбувати, то й се не було їм страшне або чуже, 
бо кожен в ті часи мусів бути воякою  і йдучи за плугом мати мушкет 
за плечима. Тепер і козаччина стала вже инша: одні —  справжні во
яки, що тільки з того й жили, що ввесь вік воювалися та в походи 
ходили, а ще більш було отих хліборобів-козаків, що порпаються 
в землі, але як треба — стануть плече в плече з реш тою  козаків. 
Давнійше козаччина — то було лишень військо, щ о обороняло Україну 
від Татарів чи инших ворогів, а тепер се вже і військо, а разом з тим 
і будівничі нового життя українського в „диких степах**: вони як ті

ЗА П О РО Ж С ЬК А  ХВИГУРА. 

(Виглядають, чи не наближається ворог).

комахи вкрили безлю дні степи, запалили на давніх українських руїнах 
новий огонь і поєднавшися незабаром з українськими освіченими 
людьми, тодіш ньою  українською інтелігенцією, почали боротися і ви
бороли таки перед усім світом право жити самостійним українським 
життям. Але про се буде мова далі.

Вже у перших десятиліттях XVII століття козаччина так розмно
жилася, щ о панів польських аж жах узяв. „Мало хто й до плуга має 
лю дей на Поділю** — плачеться король — „назбиралося того гуль- 
тайства стільки, що трудно мати хлопа або наймита: до тієї наволочи 
на своєволю пливе все, щ о тільки живе** — окселентує королеви геть
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ман польський Жолкєвский. І справді, мало не всі міщане та селяне 
пішли в козаки: по городах та місточках в самій Київщині та за  Д ні
пром у теперішній Полтавщині (крім сіл) налічували року 1616 7 7 2 ти
сяч „непослушних“ козацьких домів, а „послуш них“ — і пятої части 
того не було. А правительство хотіло, щ об козаків було на всій Україні... 
н е  б і л ь ш  о д н о ї  т и с я ч и !  А десять літ пізніш (1626 р.) король ось 
щ о говорить про козаків: „Домаш ня своєволя (козацька) так завзя
лася, що вже справді, забувши вірність і підданство, заводять собі

ЗАП О РО Ж ЕЦ Ь.

свою удільну державу. На життя і маєтність невинних людей насту
пають. Вся Україна їм підвластна. Ш ляхтич в домі своїм не вільний. 
По містах і містечках королівських вся управа, вся власть в руках ко
заків. Заводять свої суди, закони видають*4. І король, разом з висо
кими панами, весь час шукають способу, як тих козаків приборкати 
на ділї, бо скільки ні писалося указів та наказів, нічого з того не 
виходило.

Загляньмо тепер в середину козацького життя. Козацький устрій, 
козацьке життя при кінці XVI ст. були вже добре вироблені. Осередок
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того  життя був на „Низу“, (тоб то на низу Дніпра). Року 1594 напри
клад козацька Січ була на острові Базавлуку, над Чортомликом. Вона 
командувала козацькими силами Низу та тією козацькою  людністю, 
щ о сиділа по містах і селах та признавалася до  Запорожців. Вже 
в 1590-их роках козаків було з 20 тисяч.

Військо козацьке було добре упорядковане. Була на Січи своя 
гармата (артілерия), була й військова музика (бубни, сурми), була своя

ЗАПОРОЖ ЕЦЬ.

флотиля, з самодільних чайок та забраних від Турків кораблів, був 
кінський ремонт: не тільки літом, а й зімою в степах стояли на паші 
козацькі табуни.

Військо ділиться на полки, кожен у 500 чоловіка; на чолі полку — 
полковник; полк ділиться на сотні (з сотниками на чолі), а сотні -  
на десятки, з „отаманами“ на чолі. Порядку у війську пильнують 
„осаули", прибічні гетьмана. Та не завжди полк мав тільки 500 душ. 
У 1620 році наприклад було 11 козацьких полків, а в кожному від
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1.600 до  4.000 душ. При кожнім полку є корогва, сурмач, довбиш , 
трубач. Гарматою завідує „обозний". Канцелярію веде „писар". Писар 
виготовляє і підписує усі важнійші листи, щ о виходять від імени 
війська. Крім підпису прикладалася печать (найдавніщ а з 1603 року: 
козак, а навколо напис: „Печать войска запорозкого"). Військо зве 
себе в листах „військом запорозьким" або „рицарством війська запо
розького", а козаки себе між собою  титулують „товаришами", Поляки ж 
їх в листах титулують „панами молодцями".

Найстарший у війську був „гетьман" або „старш ий". Польський 
уряд не скоро став признавати титул гетьмана у козаків (аж Богдана 
Хмельницького вперше), а до  того все звав гетьмана „старшим". У ко
заків же гетьманом звався всякий головний начальник чи всього вій-

ЗА П О РО Ж С ЬК І ВІЙСЬКОВІ КЛЕЙНОДИ.

ська, чи якоїсь частини його, коли вона в поході, — тим то часом 
рівночасно можна стрінути у козаків кілька „гетьманів".

Гетьмана (чи там „старш ого") вибірає військо на раді. На вій
ськовій раді обмірковуються і всі важніщі питання. Часом, коли на 
військовій раді трудно було дійти ладу, то вибірали з себе тіснійшу 
раду, і та, обміркувавши, подавала свої думки усій (широкій) раді. 
Рада з своєю старш иною не церемониться, вибірає її і скидає, але 
раз вибравши, слухає її у всьому. Голосування в раді не було: ріш е
нець обявлявся криком та киданням шапок вгору. Взагалі військова 
рада сильно пригадує старе українське віче.

Серед козацької старшини та тієї верхньої верстви козаччини, що 
явно чи не явно заправляла козацькими справами, було тоді чимало 
шляхтичів. На чолі козацтва бачимо часом при кінці XVI ст. родови
тих шляхтичів, як Байбуза, Кішка. І двадцять літ пізніще, при перего-
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ворах з польськими комісарами, стрічаємо цілу низку шляхетських імен 
українських і польських. Але крім Поляків, були ще серед козаків 
Німці, Французи, Ішпанці, Італійці та инші.

ЗАП О РО Ж С ЬК А  СІЧ (у половині XVII віку).

ЗАП О РО Ж С ЬК А  РАДА.

Козацький Про життя козацьке кінця XVI та початку XVII в. знаємо де-щ о 
побут, од  чужих письменників, що найбільш сами пробували на Запорож жі 

серед козаків. О повідаю ть вони, щ о козаки живуть в „кош ах“ —  в ку-
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рінях 3 очерету, накритих кінськими шкурами од дощу. Скарбів ніяких 
не мають, а як хочуть комусь щ ось подарувати, то позичаю ть у котро
гось найзаможніщ ого господаря між собою , а потім оддаю ть або 
складаються, як достанеться їм якась здобич. Виплативши те, що за- 
винуватилось військо, решту ділять рівно між усима. Найстарший між 
козаками —  гетьман. Знак його власти —  палиця з комишу. Козаками 
стають усі не одразу: перше треба пробути три роки під командою 
отамана, роблячи всяку роботу, як наймит. Зброя козацька — рушниця 
і ш абля; дехто має короткий спис і стріли, але рідко. Вбираються 
У грубу сорочку і керею, їдять вялену рибу та дичину; мед та сир 
їдять, вертаючися до жінок: в таборі козацькому не може бути ніяка 
жінка, хиба щ о візьмуть яку із здобичею . Дуже ш анують козаки дні

КОЗАЧИЙ ТАБОР.

свят і пости. „За те я не знаю  иншого народу — говорить Француз 
Боплан — щ об був такий ласий до горілки: не встигнуть витверези
тися, як вже починають знову". Але се буває, — додає він — тільки 
вільного часу, бо під час війни або коли кудись вибіраються в похід, 
усі мусять бути тверезі. Коли в морському поході трапиться між ними 
якийсь пяний, то отаман без церемоній велить його викинути в м оре; 
в поході ніхто не сміє мати з собою  горілки.

Коли ідуть походом в инші краї, то кожен має воза, запряже
ного одним конем; везуть на них мосяжні гармати, а кожен козак, 
окрім рушниці і припасу, мусить мати ще сокиру, косу, заступ, шнури 
та все, щ о треба, щ об сипати вали, або позвязувати вози. Се зветься 
табор: зпереду й ззаду возів ставлять гармати, сами з рушницями 
з боків, а коли велика небезпека, то ховаю ться за вози і звідти боро
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няться. Коли ж і сього мало, то насипають землі на вози і роблять 
з них міцний вал.

На море вибіраються на „чайках". Будують їх сами, на 10— 12 
весел з кожного боку. 60 душ козаків виготовляли чайку за  два тижні. 
Щ об  не потонути, як наллється води в „чайки", навколо неї привя- 
зую ть снопи очерету. В кожній чайці — бочка з сухарями. Беруть іде

ІКОНА ПОКРОВИ У СІЧОВІЙ ЦЕРКВІ.

з собою  варене пш оно та розведене водою  тісто: їдять його мішаючи 
з пшоном — і се для козаків і їзна і питво. Воно кисле й зветься 
„саламаха". В морські походи ходили не всі козаки, а тільки одваж- 
ніщі. В кожній чайці сідало 50—70 чоловіка, кожен з двома рушни
цями й ш аблею ; бралн 6  фунтів пороху та олова скільки треба; на 
бортах було 4 - 6  гарматок та всякі припаси.
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З походів привозять: гроші — ішпанські реали, арабські цехини, 
килими, золотоглави, бавовняні й шовкові матерії та инші дорогі то 
вари. Се козацький дохід.

Але добуваючи всячину, особливо дорогі, коштовні матерії, ко
заки проте не пишалися в дорогих убраннях, як польська шляхта то-

ЗАПОРОЖ СЬКИЙ КОРАБЕЛЬ.

дішня, не чіпляли на себе с р іб л а -зл о т а , а навпаки — жили просто, 
убіралися вбого і сим ще гострійше показували, що серед козаків не 
тільки воля й братерство, але й рівність у всьому і що шанувати 
треба не те, що зверху, а те, що в середині. Ось як козацька дума 
про козака Голоту описує степового лицаря:
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Г етыиан 
Петро Са
гайдачний.

На козакови шати дорогиї —
Три семпрязі лихи ї:
Одна недобра, друга негожа,
А третя й на хлів незгожа.
А ще правда, на козакови  
Постоли вязові,
А унучі китайчані —
Щирі жіночі рядняні,
Волоки шовкові —
У -двоє жіноцькі щирі валові;
Правда, на козакови шапка бирка -  
Зв ер ху  дірка,
Травою пошита,
Вітром підбита,
Куди віє, туди й провіває,
Козака молодого прохолож ає...

----------о оООо ° -----------

Гетьман Петро Конашевич (син Конона) Сагайдачний був родом 
з Галичини, з Перемищини — був він дрібний шляхтич православного 
роду. На гетьманстві зострічаемо його вперше року 1616, під час слав
ного козацького походу на місто Кафу. Був він дуже добрий вояка, 
розумний і освічений, і його поважали навіть Польські верховоди. Він, 
як побачимо далі, врятував з козаками Польську державу від татар
ського погрому і в пересправах Польщи з козаками завжди умів по
мирити одних з другими, роблячи тим часом своє діло. Таку „мирову* 
політику Сагайдачного не добре розумів народ, через те його й не 
дуже любили, не раз козаки скидали з гетьманства, хоча він для ко
заччини зробив стільки, як ніхто до  нього: козаччина при ньому так 
зміцніла і таку повагу здобула, як ніколи досі. Нарешті Сагайдачний 
доверш ив діло, що окрило його безсмертною славою в очах україн
ського громадянства — відновив українську єрархію (порядок, що 
вищі духовні особи висвячують низчих), бо українські вищі духовні 
попереходили на унію, або на католицтво, і не було кому висвячувати 
православного духовенства. А проте про Сагайдачного тільки й згадки 
в народніх піснях,

Що проміняв жінку 
На тютюн та  люльку 
Н еобачний!

Коли почав гетьманувати Сагайдачний, козацтво дуже вїлося Ту
реччині своїми морськими походами, і Туреччина лякала Польщу, що 
коли вона не приборкає козаків, то зробить з П ольської держави пу
стиню. П ольщ а пообіцяла знищити і року 1617 вирушила з військом 
проти козаків, щ об уложити з ними „мирову". „Мирова" та була така: 
козаків повинно бути всього о д н а  т и с я ч а ,  реш та повинна верну
тись до панів, і таке инше, як завжди. Козаки, щ об не лляти даремно
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ГЕТЬМАН ПЕТРО САГАЙДАЧНИЙ. 

(За ним битва з Турком).
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крови, поторгувались з польськими комісарями і — згодились на все, 
бо добре знали, ідо з того всього нічого, все одно, не вийде... І справді, 
того ж таки року починає П ольщ а просити козаків, щ об вони по
могли їй.

Саме тоді, у 1618 році, королевич Володислав підняв поход на 
Московське царство, щ об здобути собі Московський престол, і зай
ш ов аж під саму Москву. Але тут сталося те, що звичайно бувало 
у Польщі на кожній війні: не було чим заплатити жалування військові, 
і воно почало втікати до-дому. В Польщі не було обовязкової служби 
(рекруччини), і жовнірів (салдатів) треба було наймати на довгий час, 
а грошей вистарчало звичайно хиба на початок війни. В польській 
казні дуже мало було грошей, бо шляхта платити податків в казну 
не любила, а вважала, що військо можна держати на доходи з корон
них земель-староств. А тих доходів, при тодішніх порядках, не так то 
багато й було. То, звичайно, й бувало, що розпочнуть війну, а вже 
через кілька місяців немає грошей. Тоді складалася так звана військова 
„конфедерація", і се було в Польщі зовсім законна річ: жовніри, коли 
бачать, що вже кілька місяців їм не платять грошей, кидаю ть війну, 
вибірають собі якихось инших привідців, вертаються в свій край, ро з
ходяться по коронних (казенних) землях та староствах, і там живуть 
собі та харчуються доти, поки не виберуть своїх грошей, що їм винна 
була Річпосполита. Так робили й козаки, — от хоч би вертаючися 
з Лифляндського походу.

Року 1618-го як-раз трапилася така сама військова конфедерація. 
Се було років через пять після того, як на царя М осковського покли
кано Михаїла Федоровича Романова. Тим часом королевич Володислав, 
син польського короля Жигимонта III, не кидає думки про М осков
ський трон, —  на нього обрано було його за часів самозванщини 
в Московській державі. Польське військо з Володиславом стало під 
М осквою й розпочало облогу. М осковське військо не могло скоро 
прийти, бо й там були тоді порядки, не згірші як у П ольщ і: М осков
ська держава не мала постійного війська; правительство роздавало 
землі на „кормленіє" боярам, а вони повинні були за те одбувати вій
ськову службу. Коли наставала війна, їх сповіщали, що треба війська. 
Поки ж то бояре зберуть його та виправлять, куди треба! Москалі 
сходилися не разом і невеличкими купками. Тим-то Володислав був 
би скоро узяв Москву, як би саме в той час не почалася була вій
ськова конфедерація: жовнірам не заплачено було за 8  місяців, і вони 
пішли до-дому. Володислав опинився без війська в чужому краї, і сам 
був би опинився в облозі, а може б і в полон попав. Тоді згадали 
Запорожців. Польський уряд мусів обернутися за допомогою  до Са
гайдачного і скласти з ним умову. Сагайдачний зібрав 2 0 .0 0 0  козаків 
і пішов у М осковське царство, здобув городи: Путивль, Єлец, Лебе- 
дянь, Шацк, Коломну і опинився під Москвою. Сагайдачний розбив 
московське військо під проводом князя Волконського, перейшов на 
його очах р. Оку, поєднався з королевичем коло Д онського манастиря,
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і вони разом облягли Москву. В кінці місяця вересня (сентября) настала 
велика стужа, і королевич зняв облогу, а царь Московський Михаїл 
Федорович поспішив скласти з Володиславом згоду у селі Деуліні. 
Дуже не радив Сагайдачний Володиславові замирятись із царем, але 
діло було вже зроблене. По сій умові Москва одступила польсько- 
литовській державі забрані давніще од  неї землі: Смоленську й Сівер- 
щину — Чернигів, Н овгород - Сіверський, Стародуб, Почеп, Труб- 
чевськ. Пограничними містами з М осковщиною стали: Путивль, Рильск 
і Сівск. Після того Сагайдачний, через Серпухов і Калугу, із військом 
своїм пішов до-дому. З того походу він вже не вернувся на Січ, а пі
шов у Київ.

Таку велику поміч подали українські козаки своїм верховодам. 
А за те була ж їм і плата: зараз же року 1619 зїхала на них нова 
„комісія", щ об геть козаків приборкати, бо вони весною знов нашар- 
пали Туреччину, і Туреччина розгнівалася на Польщу. Польської „ко-

САГАЙДАЧНИЙ ПІД МОСКВОЮ.

місії" було аж 10 тисяч. Сим разом вона була багато добрійша, і зго 
дилась, щ об козаків було а ж т р и т и с я ч и  і плата їм мала бути 40 
тисяч золотих (замість давніших 10 тисяч). Крім того заплачено 2 0  ти
сяч за московську службу. Козаки повинні були попалити свої чайки 
і Сагайдачний справді їздив на Низ та доносив урядови, що попалив; 
але се не перший раз їх палено, а вони все були, та й були. Знову ж 
козаки прийняли умови комісії 1619 p., бо були певні, що се одна 
комедія.

І сим разом козаки не помилилися — зараз же після того, як їх 
приборкали, кинулася П ольщ а до них за поміччю. Сталося те, що ту
рецькому урядові надокучило все жалітись та жалітись Польщі на ко
заків, а нічого з того не виходило. Тоді він надумав зібрати таке 
велике військо, щ об піти на Польщу й Україну і геть їх зруйнувати,— 
щ об пустиня тільки осталася, та й та була під турецькою владою .

ї ї
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Турецький султан зібрав нібито більш як 300.000 війська, а П ольщ а 
ледве спромоглася на кілька десятків тисяч.

Не було ради — треба було до козаків вдатися. Отут Сагайдач
ний і скористувався щасливою нагодою , щ об здобути права для 
України.

Попереду всього він подбав про те, щ об одновити українську 
церкву. Тоді православна Україна осталася без своїх митрополитів та 
єпископів, що попереходили на унію, і не мала собі оборонця; брат

ства духовні — про них річ 
буде далі — хоч і боролися 
з унією, але великої сили вони 
не мали. Гетьман, братчик най
старіш ого в Україні Львівського 
Ставропігійного братства, сам 
пристав і все військо козацьке 
вписав братчиками до нового 
К и ї в с ь к о г о  Богоявленського 
братства. Тоді найважніщою 
справою всенародньою  вважа
лося обороняти православну 
віру, бо вона була мов би зна
ком Української народности су
проти Польської. Тим то, ще 
року 1610 козацькі посланці за 
явили в Київі, що „іменем всіх 
товаришів, ми разом з їх ми- 
лостями панами, з народом тої 
православної віри, релігії ста- 
рожитної, хочемо стояти при 
духовних особах, які не від
ступили і не відкинулися її, 
і против завзяття напастників 
на нашу старожитну право-

ѲЕОФАН, ПАТРІАРХ ЄРУСАЛИМСЬКИЙ. славнУ РЕЛІГІЮ головами С В О 
ЇМИ боронити". Боронячи віру, 
козаки виступали оборонцями 

самостійности своєї національности. Але найбільшу поміч Сагайдачний 
зробив православній церкві тим, що його заходами настановлено було 
вище православне духовенство. Треба пригадати, що до року 1596, 
тоб-то до унії, духовенство на Україні було виборне: громада сама 
собі обірала дяка та попа, а єпископ тільки висвячував. Одколи ж 
зайш ла унія, сей порядок було скасовано. Священиків почав настано
вляти польський уряд, та ще дотого не православної віри, а уніятів. 
Усі єпископи теж були уніяти. Треба було роздобути православних. 
Як-раз у той час, у 1620 році переїздив через Київ, вертаючись з Мос
кви, патріарх єрусалимський Ѳ еофан. Сагайдачний з українським пан
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ством повідали йому про тяжке становище православної церкви й упро
хали його поставити їм митрополита та владик на місце померлих та 
тих, щ о на унію перейшли, © еофан висвятив на митрополита київ
ського ігумена Михайлівського манастиря — Іова Борецького, і єпис
копів у городи: Полоцк, Володимир (Волинський), Луцьк, Перемишль, 
Холм і Пинськ.

Але треба ж ще було, щ об сих єпископів і митрополита, вибра
них, мовляв, „незаконно", без згоди польського короля, польський 
уряд затвердив. Сагайдачний мав сю надію, бо без козаків Польщ а 
не обійдеться та ще в такій тяжкій війні з Турками, але як покличе 
їх, то вони й заж адаю ть попереду, щ об король затвердив єпископів.

Турецький султан вислав р. 1620 величезне військо проти Польщи. 
Але гетьман польський Жолкєвский не хотів перший просити козаків -  
ждав, що вони сами прийдуть. Проте Сагайдачний і не рушив: він 
тоді як раз висвячував з Ѳ еофаном єпископів. Д о Ж олкєвского прис
тала тільки одна ватага козаків, з чигиринським сотником Михайлом 
Хмельницьким (батьком Богдана). Отаборилися Поляки на полях це- 
цорських під Ясами. Тут Турки тяжко побили їх, коронного гетьмана 
Ж олкєвского вбили, а голову його одпровадили у Константинополь, 
а польного гетьмана Корецкого забрали в полон. Поляків ледве ти
сяча утекла. У тому бойовищі був убитий й Михайло Хмельницький; 
молодий син його Зіновий (Богдан), побачивши мертвого батька, так 
розлютувався, що раптом кинувся у саму гущавину Турків, але тут 
його схопили й узяли в неволю, і там він пробув аж два роки.

Тоді між людьми така поговірка ходила: „Ж олкєвского вбито 
і Корецкого взято, бо без козаків війну почав, — казав: не хочу я 
з  Грицями воювати — нехай ідуть до ріллі або свині пасти“.

Але на сьому не був ще край — на другий год виступив проти 
Польщи Турецький султан іще з більшим військом. Поляки бачили, 
щ о вже їм кінець приходить. Кинулися вони тоді до  Сагайдачного; 
пообіцяли, щ о й митрополита та владик українських признаватимуть, 
і права козацькі не ламатимуть, і що-року жалування платитимуть; 
просили вдарити на Константинополь з моря, а козаки їм на се, про- 
сміхаючись: „а ви ж торік нам звеліли човни попалити!“ Сагайдачний 
з  козаками згодився подати помочи, але попереду король повинен 
потвердити їхніх православних владик. Вислали на Сейм у Варшаву 
посольство, з Сагайдачним на чолі, і там їм наговорили і пани і ко
роль багато гарних слів. Просили дуже козаків, щ об ішли на поміч 
проти Турка. Сагайдачний повірив королеви, і вернувся з посольством 
на Україну, тим часом як Бородавка (його вибрали за  гетьмана Запо
рожці) повів 40 тисяч війська на поміч Полякам.

Турецько-татарського війська була величезна сила: більш 300.000, 
а у Поляків ледве 35.000. Султан став табором коло Хотину на р. 
Дністрі, де вже стояли Поляки із коронним гетьманом Ходкевичем та 
королевичем Володиславом. Туди прибув і Сагайдачний з 40.000 ко
заків. Він підійшов до Хотину у-ночі і раптом напав на турецький та-
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бор, повбивав вартових і вскочив у середину; козаки кинулися на Тур
ків і наробили великої шкоди. Так Сагайдачний перейшов через увесь 
турецький стан до табору королевича, і з ним поєднався. Але в тих 
битвах його тяжко покалічено: прострелено руку.

Після сорокаденної облоги козацького табору і польського, осіб
ного від козаків, Турки усіма силами насунули на козаків, але вони 
їх одбили і погнали аж до самого стану турецького і там так притис
нули, що Турки думали вже піддатися. Нарешті отомлені, вимучені 
обидва вороги пристали на згоду. Все осталося як і раніш було — 
Турки нічого не виграли.

Тільки з поміччю козаків Полякам пощастило з невеликими си
лами подужати величезне турецько-татарське військо. Сагайдачний по
крив славою козацке військо і врятував од Турків не тільки польське 
військо, але й усю Польську державу.

Але не деш ево достався Хотинський похід козакам: Сагайдачного 
було дуже покалічено під Хотином, і королевич виправив його до Ки
їва своїм повозом і з ним послав свого лікаря. Прослабувавши мало 
не цілий рік, на весні 1622 року Сагайдачний помер од тих таки ран. 
Перед смертю він написав заповіт, і в ньому більшу частину свого 
добра записав на школи львівську, київську та инші. Щ е за життя 
свого заложив він у Київі ту школу, що через 12 літ після його смерти 
стала зватися Київо-Могилянською колегією .

Сагайдачний був чоловік визначний і дуже корисний для народ- 
нього діла. Він вернув Україні споконвічний устрій в житті церков
ному і тим додав Українському народови сили на дальш у боротьбу.

Поховано Сагайдачного у церкві Богоявленського Київського 
Братства; але могили його тепер знайти не можна, бо як-раз на тому 
місці, де вона була, у початку XVIII в. постановлено стіну нової цер
кви; там під нею могила й зосталася.

Після його смерти геТьманом став Олифер Голуб, або Стеблівець, 
■такого ж духу як і Сагайдачний, тоб то старався мирити правитель- 
ство з козаками. Чи довго він гетьманував, не знати.

А що діялося тоді на Україні?
Поляки, а найбільш перевертні наші, після смерти Сагайдачного, 

та вже й за нього потрохи, почали забірати силу над Українцями. Мало 
вже панів українських зосталося православними; за ними потягло й 
багато міщан, а старої віри православної міцно держалися найбільш 
прості лю де — через те й віру нашу Поляки стали звати „хлопською ". 
Уніяти, маючи за собою  уряд, почували свою силу й усяково стали 
виявляти її: в православних церквах не дозволяли службу Божу од- 
правляти, а православних попів по тюрмах сажали, людей мучили, ка
тували; діти вмірали нехрещені, лю де жили невінчані, вмірали без 
сповід і; у Львові, приміром, усіх Українців виключили з усякого це
хового ремества, не дозволяли православним у дзвони дзвонити, хо
дити з Причастям до хворих, переносити через город мерців.
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Найбільш виявляли ненависть до православних уніятські попи та 
владики, особливо Полоцький уніятський арцибискуп Йосафат Кун- 
цевич. Він звелів запечатати церкви православні у Витебській єпархії 
і не дозволяти правити службу; попів православних садовив по 
тюрмах.

Не кращ е було й по инших місцях. У Київі (трохи раніш) Зап о
рожці ігумена Видубецького манастиря, Антонія Грековича, за  те що 
він хотів оддати уніятам Михайлівський манастирь, утопили у Дніпрі
і пограбували католицький манастирь: його „поймавши, козаки тамже 
проти Видубицького під лід посадили води пити", — як записав лі
тописець.

Д о кого ж було вдатися, щоб дав помочи? Хто заступиться за 
права українського народу? Звичайно, козаки, та й Сагайдачний, по-

ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ПРАВОСЛАВНИХ.

кладались на короля, що він, за їхні вірні послуги, оборонить право
славну віру і заспокоїть козацькі домагання. Але король — був п о л ь 
с ь к и й  король: де було йому за „схизматів" (так прозивали право
славних) заступатися? Король умив руки і зіпхнув усе на сейм, що 
мав зібратися р. 1623.

Козаки удаю ться на сейм. Тепер, по смерти Сагайдачного, на чолі 
українського національного руху стає митрополит київський Іов Б о
рецький. Він виготовив на сейм довгий лист до правительства і в ньому 
говорить про справу православних єпископів. Теофан м у с і в  їх ви
святити українцям, каже він, бо король перестав посилати до  патріарха 
кандидатів, щ об їх висвячено було на православних єпископів. Про 
те ж, щ о дію ть унїятські єпископи з православними, то се бажання,
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„аби на Руси не було Руси“. Але старатися змінити віру руську — каже 
він — значить силкуватися знищити руський народ, а силкуватися зни
щити руський народ — чи не значить се задумувати знищити значну 
частину самої отчини (батьківщини), бо „віра східня не може бути 
знищена инакше як із знищенням народу руського".

І козаки, посилаючи на сейм свої домагання, теж починають 
з  того, що від владиків-уніятів треба забрати церкви і маєтности, 
а полишити при них владиків, висвячених патріархом.

Але з сейму нічого не привезли українські депутати. Про те, щ об 
скасувати унію, на сеймі не хотіли й думати, а радили „помиритися", 
а про козаків ухвалили, що треба їх геть знищити і лишити тільки
2  тисячі (комісарам, щ о мали з козаками торгуватися, позволено було 
потаєнці лишити аж... 5 тисяч!) Стільки дав козакам та й усьому укра
їнському народови сей сейм!

Козаки тоді знов за  своє: повитягали з кущів чайки та під Цар- 
город! О лифера скинули з гетьманства, а вибрали Михайла Д о р о 
шенка (дід пізніш ого славетного гетьмана Петра Дорош енка). За ті 
морські походи уряд польський покарав козаків: не платить жалу
вання. Се не дуже було до  вподоби козакам — ворожнеча до П оля
ків дужчає. А тут як на те у Витебску вбито арцибіскупа унїятського 
Кунцевича, щ о неймовірно знущ ався над православними. Король був 
лютий. Вислав комісію, і та десятки людей позасужувала на смерть, 
заборонила у Витебських церквах дзвонити і т. и. Се ще більше під
лило оливи в огонь...

Року 1624 козаки зробили величезні походи під Ц аргород, а крім 
того Кримський хан Ш агін-герай списав з козаками умову, що одні 
другим помагатимуть, коли буде потреба. Се перша умова козаків
3 О рдою , а пізніш ми чутимемо про неї не раз. Козаки тепер підняли 
голову. Між иншим, бажаючи добути собі од Москви „жаловання", 
а духовенству (ченцям) „милостиню", козаки з митрополитом пробу
вали були просити царя М осковського, щ об прийняв Україну й військо 
козацьке під свою руку. На се їм бояре одповіли: „з усього знати, 
щ о у вас самих про се гадка не зміцнилася і рішучої умови між 
вами нема".

Року 1625 почався знову сейм, і на нього несподівано для всіх 
прибули козацькі посли. Вони домагалися перше — платні для себе; 
друге — щ об усі православні єпископи мали усі права й маєтности, 
а унїятських щ об не було; третє — щоб король потвердив Захарію  
Копистенського архимандритом Печерським (недавно перед тим його 
вибрано). Чи було б щ о з  того — не знати, бо як раз під ту пору 
прийшли з Київа звістки, що там Запорож ці розправилися з київським 
війтом Х одикою  та попом Ю зефовичем, що заходилися передавати 
православні церкви уніятам: обом їм одрубано голови. Після такої 
події на сеймі не хотіли й розмовляти про козацьку справу.

Козаки тим часом ходили морськими походами, а коли на Запо
рожжя приїхав польський посланець і просив їх не шарпати Туреччину,
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то йому одказали: „знаємо, ідо король з цісарем Турецьким уложив 
згоду, але не козаки!"

Тепер П ольщ а положила вирушити війною проти козаків і ви
братися проти них в-осени — саме як козаки не вернулися ще з мор
ського походу. Проти козаків вирушив сам коронний гетьман Стани- 
слав Конецпольський — пішов через Паволоч і Білу Церкву до Ка- 
нева. Козацька старшина з головним військом була тоді на Запорож жі, 
а решта козаків у морському поході.

Городові козаки вирядили до Конецпольського посла й прохали, 
щ об він заждав, поки вернеться з Запорож ж я гетьман їхній Жмайло 
(Дорошенка, знати, скинули), а самі зібрали раду у Каневі. 3 .0 0 0  ко
заків не схотіли робити згоду з Поляками, вийшли з города і пішли 
до Черкас, а за ними подався і Конецпольський.

У Черкасах прилучилося до них ще 2 .0 0 0  і знову вислали до Ко
нецпольського послів з тим самим проханням, але знов нічого не вий
шло. Тоді вони подалися далі під Маслів Став, а звідтіль до Крилова, 
і там вже зійшлися з гетьманом Жмайлом і Запорожцями. П ольського 
війська було більш 30.000, а козаків — з 20.000: козаки несподівалися 
сієї халепни і не встигли зібрати більш війська на Вкраїні. Щ о ж до 
Шагін-гірая з Татарами, що повинен був помогти козакам, то з ним 
вийшло не гаразд: Поляки добренько йому заплатили заздалегідь, і він 
остався дома. Тут Конецпольський прислав їм такі тяжкі умови про 
згоду, що на них вони ніяк не могли пристати (наприклад, щ об спи
сано було реєстр, не мешкати в панських маєтностях, не вибірати са
мим гетьмана), і 19 жовтня (октября) сталося бойовище. Козаки одва
жно билися, та нічого не можна було вдіяти; — невигідне було для 
них місце, через те у ночі рушили табором  і подалися нижче по Дні
пру, на старе городище, в урочищі Медвежі Лози над Куруковим озе
ром (тепер Круків напротив Кремінчука). Тут облож ив їх Конецполь
ський своїм військом. Д ва тижні билися вони з Поляками, втратили 
коло 8  тисяч людей, але й Полякам починили величезні шкоди. Врешті 
Поляки перші натякнули, щ о краще б уложити згоду. Почали торгу
ватись. Стали на тому, що козаки своїх ватажків не оддаватимуть (як 
того Поляки зразу хотіли), гетьмана на далі хоча й вибіратимуть, але 
потверджатиме його коронний гетьман польський. Тут таки зараз геть
маном обрали Михайла Д орош енка, а Конецпольський його затвердив. 
Д алі: козаків тільки 6 .0 0 0  у реєстр буде записано, — з них тисяча 
стоятиме на Запорож жі, а 5.000 на Україні. Усі-ж не вписані в реєстр 
козаки повинні вернутися під своїх старост та дідичів-панів, міщане — 
у міста і всі грунта, щ о поробилися козацькими, мусять вернути па
нам. Козаки не ходитимуть походами на сусідні держави, не приймати
муть і не посилатимуть послів до инших держав, спалять всі свої чайки.

О дно слово, Конецпольський повіз у Польщ у ще один папірець, 
на якому було списано мало не смерть всій козаччині. Але козакам 
він не був страшний і бачили вони вже не раз, як життя нищить ті 
папірці і робить по свойому...
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Гетыиан Михайло Дорош енко, дід славетного Петра Дорош енка, був лю - 
Михайло дина здібна, талановита і добрий привідця в поході. Обраний за геть-

1625Тб28°МаНа’ В*Н МУС*В скласти реєстр, себ-то — козацькі права матиме тільки 
*6 .0 0 0  душ, а решта повинна знов слухатися панів-дідичів та старост. 
Але з того всього великого дива не вийшло, бо велику силу „випис- 
чиків", тоб-то виключених із реєстра козаків, на другий же год узяло 
на службу для ш ведської війни само правительство. Реєстрові не за 
хотіли туди йти, бо, говорили вони, „король і пани усі пожитки у нас 
одняли, на море не пускають, то нам нема з чим і рушити". Таким 
способом уряд сам знищив те, щ о було в умові з козаками написано.

Тим часом Д орош енко умів вдержувати козаків од  морських по
ходів, але сам не вдержався і самовольно пішов у Крим.

Під той час кримського хана Магомед-ґірая було скинуто з хан
ства і на його місце настановлено Джанібек-ґірея. Магомед зібрав при
хильних до себе Татар і прохав помочи у козаків, Д орош енко із 4.000 
реєстрових козаків пішов у Крим і напав на Джанібек-ґірея. Д ва дні 
билися вони; багато Татар полягло, і козаки почали вже перемагати, 
коли се ті Татарі, що стояли за Магомеда, злякалися, щ о з помічю 
„ґяурів" (невірних) побито вже стільки „правовірних" і що через се 
Бог їх дуже покарає. Вони покинули своїх спільників козаків і перей
шли на бік Джанібека, а з ним кинулися на козаків. Магомеда у тому 
бойовищ у вбито, убили теж і Д орош енка, і голову його настромлено 
було на спис і виставлено на мурах у Кафі. Се було у 1628 році.

Умова із Поляками у Ведмежих Лозах великої ваги для козаків 
не мала. Хоч в ній вони й обіцялися не нападати на турецькі землі, 
проте ходили морськими походами на турецькі городи, як і раніще. 
У 1629 p., під проводом Богдана Хмельницького, Запорожці вийшли 
у море на 300 чайках і напали на околиці Константинополя. З-під 
Константинополя подалися козаки по західньому березі Чорного моря, 
поруйнували Кілію, Ізмаїл, Варну та инші міста.

Гетьмани: Після смерти Д орош енка гетьманом реєстрових козаків був обра- 
Грицько ний Грицько Чорний, чоловік прихильний до Польщі. Не довго він 

Т паМГпя- ГетьманУвав- В році 1630 знов спалахнув огонь проти „панів-ляхів".
сило Ходила поголоска, що Поляки хочуть знищити православну віру і си- 

1628-1630. лою  завести латинство; що Ляхи думають вирізати всю Русь аж до 
московської границі, та отаке инше. Причиною до  того була між ин- 
шим сваволя польських жовнірів, що після Куруковської битви розта
шувались на Україні. Під Київом почалось було повстання: козаки 
з  селянами почали витребляти жовнірів. Прббував був гетьман Чорний 
погамувати розлючених Українців, але вони „жестокосердно його за 
мучили". На Низу Запорож ці на його місце обрали собі за гетьмана 
Тараса Трясила; до  нього перейшло й 4.000 реєстрових. Починалося 
козацьке повстання.

Коли Трясило побачив круг себе чимале військо, на весні 1630 р. 
рушив на Україну. Коронний гетьман Конецпольський послав на те по
перед себе шляхтича Самійла Лащ а, чоловіка без сорому й чести
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і страшенно лю того. Лащ  той розправлявся з козаками немилосердно. 
Помаленько він одіпхнув Трясила за Дніпро, в Лівобережну Україну, 
де тоді панували Вишневецькі. Се вже не була пустиня, як давніш, 
а добре заселений край. Осередком був Переяслав. Щ об не дати роз
горітися повстанню, польський гетьман Конецпольський забрав 2 .0 0 0  
реєстрових, що були йому вірні, свої й панські війська і пішов під 
Переяслав. Три тижні тяглася облога і козаки нарешті мусіли піддатись.

Але, знати, й Поляки великої слави не доказали, бо зі ода стала 
на тому, що козаки додержуватимуть Куруковської умови, і навіть не 
дуже домагаються Поляки, щ об їм видано було Трясила. Пізніш укра
їнські літописці розмалювали Переяславську облогу так, що й не пі
знати: ніби то козаки уночі напали на польський табор і кого не ви
різали, то потопили в річці Альті. Ніби то й ніч сю потім прозивали 
„Тарасовою  ніччю". Але на ділі, як бачимо, козаки під Переяславом 
нічого ані втеряли, ані виграли: зосталося, як було над Куруковим 
озером .

У 1631 році уряд настановив козакам за гетьмана Тимохвія Оран- Гетьмани: 
даренка, але він їм був не до  вподоби, і незабаром ми бачимо инших Тимохвій 
двох гетьманів: Івана Петражицького-Кулагу у реєстрових козак ів ,0PaHAaPefj" 
а Андрія Гавриловича — у Запорожців. Але про Гавриловича скоро ^ в р и л о -  
нічого не стало чути, так що остався один Іван Петражицький-Кулага. вич? |ван 
Се був чоловік тямущий і багато пільг добився він для Українського Петра- 
народу. Саме тоді, весною 1632 року, помер король Ж иґимонт III, жицький- 
і козаки сподівалися здобути собі де-які полегкості. Петражицький

/~ / \ • 1 о о і " і ЬѵЭ*хотів навіть, щ об депутати (посли) козацькі до всяких справ держ ав
них були у сеймі допущені, і щ об вони там голос мали. Тим-то він 
і послав своїх послів на сейм, де мали обрати нового короля, і д о 
магався, щ об було обрано за  короля — Володислава (того самого, 
що мав бути Московським царем), бо він був прихильний до право
славних людей. Але козацьких послів на сейм не пустили. Тоді Петра
жицький через три місяці ізнов послав послів на сейм, і за них дер
жали там руку православні пани та архимандрит київської Печерської 
Лаври Петро Могила, що вмів ладнати із панами польськими. Се був 
один з видатнійших в історії України людей по осьвіті і розуму.

Але найбільш ваги на сеймі мало те, що гетьман козацький не 
дуже на панські обіцянки покладався; зібрав він до 30.000 козаків 
(там були й реєстрові) і з військом тим рушив на Волинь руйнувати 
маєтки тих панів, що ставали на сеймі навпроти козацьких домагань.
Сим способом він зробив те, щ о Володислава вибрано було королем, 
а крім того постановлено було статті про права православного духо
венства й церкви. Петрові Могилі на сеймі даний був універсал про 
те, що православну віру може визнавати кожен вільно; щ о церкви, 
духовенство й маєтності манастирські та церков православних будуть 
вільні од  усякого насильства; щ о уряд польський признає православ
ного митрополита і 6  єпископів (Перемишльського, Львівського, Луць
кого, Володимирського, Х олмського і Пинського). Новий король Во-
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лодислав IV признав Петра Могилу митрополитом Київським, і Петро 
Могила прямо з сейму поїхав до Львова, і там був висвячений на ми
трополита. У Київі всі були дуже задоволені тим посвяченням і стріли 
нового митрополита з великою радістю.

Трудніще було уладнати козацьку справу. Козаки домагалися, 
щ об скасовано було статті Куруковської умови; щ об нереєстрових не 
повертали у кріпаків; щ об реєстри було скасовано; наостанці — ко
заки вимагали, щоб мати на сеймі голос нарівні з шляхтою. Сього ко

роль сам неміг нічого зр о 
бити, хоч обіцяв обороняти 
козацьку справу на сеймі. 
Але сейм і слухати про те 
не хотів.

Після того років на два 
настає в козацькому житті 
спокій, а на третій почало
ся те-ж саме.

Почалося з того, що Ко- 
нецпольський придумав но
вий спосіб приборкати ко
заків. Він побачив, що вся
ке повстання козацьке укла
дається на Низу на Запо
рожжі, а Полякам туди д о 
статися було дуже трудно. 
Але Низ без України не міг 
прохарчуватись: Д  н і п р ом  
зверху привозили на Низ 
„липи“ (дерево на човни), 
борош но, кулі, порох й го- 

КОРОЛЬ ПОЛЬСЬКИЙ ВОЛОДИСЛАВ IV. рілку! Дніпром найбільш
прямували на Низ втікачі у- 

сякі. От Конецпольський і придумав збудувати на Низу Дніпра, проти 
гирла р. Самари і Козацького порогу, кріпость Кодак, посадити там д о 
бру ватагу чужоземного (німецького) війська і стерегти звідтіль, щ об ні 
в Запорож ж я, ні звідти вгору ніхто не ходив. Найшовся на польській 
службі інженер французький, де-Боплан, (він потім цікаво описав 
Україну і козаків) і за короткий час вибудував року 1635 кріпость. 
Але се, само собою , ще більше роздратувало Запорож ців, і Кодак не 
довго простояв.

В-осени 1635 року вернувся з морського походу на Чорне і А зов
ське моря, кошовий Самійло Сулима. Сього Сулиму знали не тілько 
на Чорному, але й на Середиземному морі, навіть у Римі, де він по
дарував Папі Римському спійману турецьку галеру з 300 Турків. Він 
з  6 .0 0 0  нереєстрових налетів несподівано на Кодак, винищив усю ні
мецьку ватагу, а саму кріпость розкидав і розкопав. Се було гаслом
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до нової війни. Але Поляки скоро спинили повстання, уживши хитро
щів проти Запорожців. Вони послали проти них два полки реєстрових 
козаків. Реєстрові вдавали з себе, що вони тягнуть руку за Запорож 
ців і сами зробили б так, як отеє вони; почали перемовлятися з Су- 
лимою ; їх пущено до запорож ського табору. Тоді вони схопили Су
диму і всю запорожську старшину, зруйновали Січ — забрали армату, 
спалили човни. В-осени Конецпольський одіслав чотирьох привідців 
запорожських у Варшаву, і там їх скарали на смерть, хоча й пани

АДАМ КИСІЛЬ, ВОЄВОДА КИЇВСЬКИЙ.

і сам король готові були помилувати такого лицаря як Сулима. Тільки 
одного помилували — вже на майдані, де карали — і то був Павло 
Михнович Бут, або Павлюк, що через два годи став на чолі нового 
повстання. Після того на Вкраїні не було вже спокою. Повстання, 
сим разом, було спинено, але через півтора року спалахнуло нове. 
Гетьманом реєстрових козаків, „старшим" був тоді Василь Томиленко. 
Він вислав до короля, жалітися на Поляків, сотників: Черкаського —

Г етьман 
Василь То

миленко 
1635-1637.
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Барабаш а й Чигиринського — Зіновія-Богдана Хмельницького. Посе
редником між козаками й урядом був Адам Кисіль, православний во
євода Київський; його слухали козаки і шанували Поляки — се був 
один з тих останніх вже панів, щ о про них говорили: „руські кістки, 
та обросли польським мясом". Але час минав, і ніякої полегкости ко
закам не було. Вони хотіли були зібрати „чорну радуа, се-б то раду, 
де-б не було нікого з старшини, а в-купі з військом радив і простий 
народ. Але Кисіль здержав їх, умовив ще трохи пождати. Тим часом 
іщ е якийсь час минув, а козакам жалування не платили. Тоді вони 
присилували свого „старш ого" скликати на р. Росаві (літом 1635 року) 
„вальну" раду, де крім старшини, було й поспільство, а не самі тільки 
реєстрові козаки. На тій раді Кисіль знову уговорив їх пождати ще 
трохи й послати до сейму своїх послів. Та се нічого не помогло, і ко 
закам од  того не полегшало. Бачучи, що козаки такі вперті, уряд 
польський винуватив у тому „старш ого" та всю старшину Одначе 
уряд не хотів самоправно скидати старш ого, щ об ще більш не роз
дратувати „реєстрових", а за порадою  Кисіля, зібрали раду з при
хильних до Поляків козаків на р. Росаві, покликали на раду Томи- 
ленка і скинули його, а старшим настановили Саву Кононовича, родом 
з Московщини, прихильного до Поляків.

Таке діялося у „реєстрових". А на Запорож ж і великої слави тоді 
здобув Павло Бут, або Павлюк. Запорож ці вибрали його гетьманом. 
Прочувши про те, що діється на Україні, Павлюк з товариством ру
шив з Запорож жя, став кошем коло Крилова і послав у Переяслав 
загін, під проводом полковника Чигиринського Карпа Скидана та Се
мена Биховця. В Переяслав вони несподівано увійшли у-ночі, схопили 
новоставленого гетьмана Саву Кононовича, писаря його, хитрого Хве- 
дора Онушкевича та ще де-кого з нової старшини, і у кайданах при
везли їх до Павлюка. У Крилові зібралася велика рада. На середину 
майдана вивели Саву й Хведора, прочитали їх злочинства проти ко
зацтва і рідного краю, вбили їх з рушниць, а решту старшини пока
рали на смерть иншим способом.

Гетьман Гетьманом на всю Україну на тій таки раді вибрали Павлюка.
Павло Бут, Побачивши, що ніякі, умови з Конецпольським ні до чого путнього

Павлюк НЄ доведУть» Павлюк почав розсилати по Україні свої у н і в е р с а л и  
(листи, щ о розсилали король або гетьмани польські, а тепер почавши 
з Павлюка, й гетьмани українські); в них скликав він до себе усіх стати 
„за віру, та золоті вольности, що ми кровю заслужили", за свій рід
ний край, за  права свої. Треба сказати що в універсалах Павлюк не 
кликав людей карати ворогів, і справді всі роки не бачимо тої злоби 
та помсти, що 10 літ пізніще. Певно, шляхта перелякалась і сих уні
версалів, але Павлюк не піднімав підданих проти панів, а тільки радив 
панам, щ об не збороняли вертатись в козацтво тім їхнім підданим, що 
вони забрали їх з козаків. На заклик Павлюка озвалася вся Україна. 
Насамперед відгукнулися лівобережні нові слободи — у Полтавщині 
по Дніпру до Кременчука і нижче, і йшли під корогви полковника
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Скидана, що зостався на Україні, поки Павлю к їздив у Січ; правобе
режні теж збірались у ватаги, але кривди не робили нікому: робили 
так як належить „лицарським лю дям". Між людьми ходили тоді ней
мовірні чутки — напр. що сам король утік у Литву з Польщи од па
нів і дожидав помочи від українського народу. Але Поляки ніяких 
„рицарських лю дей" не хотіли й знати — для них були се „хлопи" — 
бунтівніки, дарма що рятували їхню Польщу й від Турка й од  Ш веда, 
й Москаля і кого тільки хочеш!

Конецпольський настановив польним гетьманом над військом поль
ським Миколу Потоцького. І от, саме перед зімовим М иколою 1637 p., 
польське військо із Корсуня перейшло р. Рось і подалося на село Ку- 
мейки (тепер в Чигиринському повіті). Другого дня Поляки накинулись 
на табор козацький, прорвали його у двох місцях і багато козаків

ПАВЛЮК РО ЗС И Л А Є УНІВЕРСАЛИ.

порубали й повбивали. У-ночі Павлюк, полковники Скидан і Чечуга та 
ті козаки, що зосталися живі, знялися табором і подалися до Боро- 
виці над Дніпром. За ними пішов й Потоцький і 2 0  грудня (декабря) 
обліг навкруги козацький табор. Козаки побачили, що ніякого способу 
немає визволитись з облоги і мусіли піддатися на дуже тяжких умо
вах: 1) віддати усю старшину свою : Павлюка, Томиленка і инших 
(полковники Скидан, Филоненко і Дмитро Гуня вспіли втікти на Запо
рожжя), 2 ) слухатися нової старшини, що настановили їм з прихильних 
до Поляків людей (старшим над реєстровими настановили Ілляша Ка- 
раїмовича), 3) спалити усі чайки, щ об Запорожці не ходили походами 
у море, 4) щ об усі посполиті, що втікли на Запорож жя, вернулися до  
своїх панів і 5) щ об реєстрових було не більш 6.000. Посередником 
між Поляками й козаками був Кисіль. Він ручився, що старшину по
милують. Після того повезли заковану в кайдани старшину у Варшаву.
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По дорозі, у Київі Потоцький посадовив на палю ватажка козацького 
загону Кизіма — розпочав ту огидну й нелюдську кару, щ о пізніш 
уживали обидві сторони: Поляки й козаки. Павлюка й Томиленка при
везли у Варшаву, і на сеймі було рішили: Павлюкові за те, що він 
хотів бути самостійним, українським гетьманом, надіти на голову роз
печену залізну корону, а в руки дати розпечену залізну палицю, немов 
би булаву. Але Кисіль став говорити, що не годиться так робити, бо 
козаки оддалися по добрій волі, і він, Кисіль поручився, щ о Річпоспо- 
лита не позбавить їх життя, — а то вони були б не оддалися живі. 
Але не вважали Поляки на мову Кисілеву і таки поклали скарати їх, 
та тільки король не дозволив так знущатись над Павлюком, і йому та 
його товаришам одтяли голови і повстромляли їх на списи.

На Запорожжя послав уряд полковника М елецького з двома пол
ками реєстрових, щ об узяли Скидана й Чечугу, але Запорож ці не дали 
їх і прогнали усе те військо; та воно й само не хотіло битись із сво
їми ж. Тоді Запорож ці замість скараного на смерть Павлюка, наста- 

Гетьман новили весною 1638 року гетьманом Остряницю (родом з города 
Остряниця. Остра), а кошовим отаманом — Дмитра Гуню. Тепер до повстання 

пристають вже й селяне. Козаки зрозуміли, щ о без простого народу 
вони нічого не можуть зробити і через те піднімають повстання тепер 
не за свої тільки козацькі права, а й за  права всього народу. Повстання 
счинилися не тільки в Київщині, але й на Волині, на Поділлі і в Гали
чині — скрізь по городах, манастирях і дворах українських панів хо
дили ченці та попи та підмовляли людей до повстання. Найгірше ж 
кипіло на лівому боці Дніпра. Повстання се може булоб щасливіще 
за  инші, але вибрали за гетьмана чоловіка слабої волі, нездатного до 
військової справи — Остряницю. Д о  нього пристає стільки народу, як 
ні до одного з гетьманів доси; але він не тямив, що з ними робити; 
він вибрав собі річку Сулу і ходить в-гору та у-низ по ній, боїться пе
рейти через неї, гаїть дурно дорогий час і дає Полякам стягнути 
своє військо.

На початку травня (мая) коло города Голтви козаки розбили були 
Поляків і погнали їх до Лубен; звідтіль подалися на Лохвицю і Мир
город  і стали табором на р. Сліпороді, і там стояли більш місяця. 
Коли прочули, що на підмогу Потоцькому прийшов князь Ярема Ви- 
шневецький, то Остряниця зараз пішов до Ж овнина; він дожидав, щ о 
до  його скоро прийде полковник Скидан з Чернигівщини, куди він 
подався набірати нові ватаги; з Дону йшли покликані на підмогу дон
ські козаки із полковником Путивльцем; третю  поміч вів до його 
з степу Ш икирявий і четверту ватагу з-під Київа вів Солома. Д о Остря- 
ниці з усіх сел збігалися люде, і він, не дождавш ись тієї помочи, що 
йшла до його, а поклавши надію на щастя, що послужило йому під 
Голтвою, рушив на Поляків. Тим чаеом Поляки перехопили ватаги 
Ш икирявого й Путивльця, вирізали їх, перейшли Сулу біля Лукомля 
і накинулись на Остряницю. Цілий день билися козаки, але вже як 
почало смеркати, Поляки прорвали козацький табор і захопили ко-
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зацькі гармати та вози. Остряниця із кінними козаками переплив Сулу 
і втік, бо боявся, що його оддадуть ворогові на поталу. На його 
місце вибрали козаки Дмитра Гуню. Але було вже пізно. Тільки й Гетьман 
усього, щ о Гуня, чоловік дуже здібний, встиг затягти облогу на дов- Гуня. 
гий час. Він не спроможен був видержати облогу до-краю , бо у ко
заків бракувало припасу. Проте він ізнов отаборився, і 15-го червня 
(юня) Ярема Вишневецький почав його штурмувати. Та козаки не вва
жали на те й сподівалися помочи од Скидана. Одначе Поляки й його 
перейняли на Дніпрі, і він попався їм у руки. Тоді Гуня, одбиваючись 
о д  ворогів, знявся табором  і подався до гирла Стариці, де впадає 
вона у Дніпро, і там отаборився. Через тиждень прийшов на поміч 
Полякам сам польний гетьман з реш тою  війська, і вони облягли ко
заків. Д овго билися козаки, та вже почали терпіти від голоду. П оля
кам теж не-переливки було у що-денних потичках із козаками, і поль
ний гетьман 15-го липня (юля) послав до Гуні універсал, щ об він під
дався. Одначе те нічого не помогло. Якось у-ночі козаки вскочили 
у польський табор, позаклепували багато гармат і попсували їх. П о
ляки дожидалися до себе інженера Француза Боплана із підмогою, 
а  козаки — полковника Филоненка. А голод усе дужче й дужче давив 
і одних і других. Козакам доводилось надто важко, бо у них зовсім 
не ставало харчів, коли тут підійшов Филоненко. Поляки накинулися 
на нього і довго не пускали до табору козацького; цілу ніч бився із 
ними Филоненко, але хоч у бойовищі тому потеряв багато харчів і по
роху, та світом таки пробився у табор. Одначе того, що він привіз 
із собою , ледве вистарчило на два дні. Не сила була вже козакам 
терпіти)— вони почали ремствувати й поклали піддатись Полякам. Тоді 
Гуня й Филоненко, щ об не зазнати лю тої смерти, утікли на Запорожжя, 
а козаки піддалися й присягли, що будуть коритися коронному гетьма
нові. У вересні (сентябрі) у Київі зібралася рада: був на ній і корон
ний гетьман. На раді тій вибрали чотири посли до короля: Романа 
Половця, Івана Боярина, Яця Вовченка і Богдана Хмельницького, щ об 
прохати короля вже не про те, щ об вернуто було їм стародавні права, 
а про те, щ об хоч оставили козакам їхні грунта й добро.

А в кінці року 1638 польний гетьман зібрав раду на урочищі 
Маслів Став і там прочитав їм таке сеймове рішення: козаки не мають 
права вибірати собі a-ні гетьмана, a-ні старшину; замість гетьмана при
значається од  уряду Річипосполитої комісар з шляхтичів, і перший та
кий комісар був Петро Комаровський: на полковницькі уряди призна
чалися не козаки, а шляхтичі: замість Трахтемирова назначений був 
задля козацького уряду Корсунь, а козацьку столицю Трахтемирів, 
з  козацьким манастирем, оддано відомому Лащови — подяка за те, 
щ о добре приборкав козаків. Таким способом козаки позбулися свого 
самоврядування: на всі вищі посади у війську почали лю дей призна
чати, та ще й з шляхтичів, ворожих до козацтва. Козацький реєстр 
остався 6 .0 0 0 ; їх поділили на 6  полків і звалися вони так, як ті ста
роства, де їм вільно було жити: Білоцерківський, Каневський, Корсун-
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ський, Черкавський, Чигиринський та Переяславський. Тут тільки козаки 
могли мати землю  „на вічному й наслідственному праві", тоб то так 
як і шляхта. Хто не записаний в реєстр, той тепер неминуче мусів 
обернутися у посполитого — чи то вернутися у міщане, коли був мі
щанин, чи у панські піддані. Міцно взяло в свої руки козаччину П оль
ське правительство. На Дніпрі знову виріс Кодак і не пускав людей 
на Запорож жя. Розташ оване по Вкраїні польське військо наглядало за 
тим, щ об було все тихо та смирно.

Здавалося, козацька сила і виборене ними самоврядування (авто
номія) були зовсім зломлені назавжди. І справді, минає після того аж 
10 літ „тиш и“... Тільки панські втікачі та бувші козаки, як і раніш, 
складаю ть ватаги та тиняються собі без пристановища по широких 
південних степах. Часом вони наймаються до Кримського хана, а ча
сом самі ходять на промисел, особливо на Дін, аби як-небудь прохар
чуватись.

Д о нас дійшли звістки про двох отаманів таких ватаг. Один — 
прозивався він Карпо Півторакожуха — блукав в харьківських степах. 
Літописець переказує, що за ним послали польську дівизію, але вона 
збилася з дороги, і дуже багато польського війська померзло в сте
пах. Літописець, оповідаючи про те, д одає: „шукаючи того П івтора
кожуха, забули свого з собою  взяти". Другий — Максим Гулак, ти
нявся без притулку по степах; вмер в таборі голодною  смертю, і як 
в таборі не було ніякого дерева, щ об зробити йому домовину, то по
ховали його в бочці. Сей Гулак давав помочи турецькому султанові і, 
його коштом, водив свою ватагу за Кубань проти Персів, аж до го
роду Еривані. В ті часи козаки частенько ходили на помогу чужин
цям. Так ми маємо звістку, що Богдан Хмельницький, тоді Чигирин
ський сотник, їздив у Францію, і там граф Брежі попрохав його при
слати козаків у французьке військо. Повернувшись до-дому, він ви
правив у Францію 2.400 охочекомонних козаків, і вони у 1646 році 
разом з Французами взяли у Гішпанців город Дункерт.

Тим часом на Вкраїні українському народови ставало все гірш 
жити. З початком XVII століття пани наперебій випрошують у короля 

‘ усякі „пустині" на Вкраїні (дарма, що в тих „пустинях" були свої 
господарі —  українські люде!), будую ть міста, містечка, замки, замочки 
і туди закликають селян на „слободу" — давали волю  на 1 0 , і на 2 0 , 
а то й на 30 літ! Але тепер, у сю пору перед Хмельниччиною, вже 
навіть і 30-літні „свободи" кончились — і весь лю д став уже панськими 
підданими. Козаків теж, як знаємо, усих (крім 6 .0 0 0 ) повернуто у під- 
данні. Настав для панів рай! Палять ліси, скільки видно, на поташ; 
засіваю ть безмежні лани пшеницею — і все те вивозять заграницю, 
у Німеччину. Але вести велике хазяйство панови не з руки. То ж та
кий клопіт! Найшов він собі помішника — Жйда. Д о XVII ст. Жиди 
тільки де-де по містах сиділи (на Волині були вже й по селах у XVI 
ст.), а тепер у XVII ст. розсипались вони по усих панських ф ільвар
ках, по маєтностях. Ж ид панови і продає, що там треба, і поташ та
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селітру добуває, і корчмою орудує, і в аренду всячину бере. З усього 
він і дохід добуде, і на гроші переведе. Д ійш ло до того, що старости 
(отже немов губернатори тепер) оддавали їм в аренду староства, а сами 
спокійненько у Варшаві бавилися до схочу. Жид став правою рукою 
пана-дідича, ворога українського люду. Але се ще не все — бувало 
й таке, що людям того стерпіти не можна було. Наприклад — аренда 
Жидам церкви. Д іло в тім, щ о польський уряд на церкву дивився, як 
на свій дохід, — все одно, як от млин або корчма, і тому, коли пан 
ставив попа, оддавав йому в аренду церкву за велику купу грошей. 
А піп мусів їх з людей стягнути, та ще й собі заробити. Часом пан 
оддавав церкву в аренду прямо Жидові, а бувало й таке, що сам піп, 
не хотячи морочитись, передавав од  себе церкву Жидові в аренду. 
А Жид вже за все брав, а коли лю де бунтовалися і нарікали, що дуже 
дере, то замикав церкву і лю де розходилися по хатах з несвяченими 
пасками. Се все наймовірно обурю вало людей, і хоч тут не так були 
винні Жиди, як пани, що такі порядки позаводили, проте за яких 10— 2 0  
літ ненависть до „ж ида“ виросла страшенна, і коли вибухла Хмель
ниччина, то однаково доставалося й Ж идови й панови.

Тепер же, сі 10  літ перед Хмельниччиною (1638— 1648), народ 
терпів все мовчки і тільки тим хиба виявляє свій гнів, що кидає за- 
сижені .вже, а то й рідні, споконвічні оселі, і тікає на нові, далекі 
місця. Так тоді оселилася Слобідська Україна (Харьківщина), частина 
Курщини та Вороніжщини.

Помочи український лю д не бачив ні звідки. Поки була у вели
кій силі козаччина — то він на неї покладався. Тепер і сього не стало. 
Панство українське, правда, ще не все зпольщ илося: серед панів, 
а найбільш дрібних, були ще такі, що піддержували братства, стояли 
за православну віру на сеймах, домагалися, щ об руська мова, як то 
признав Люблинський сейм, не виводилася в українських землях по 
судах, то що. Але таких панів було вже обмаль і незабаром і вони 
опинилися б там, де й решта — серед польського, латинської віри, 
панства.

А православне духовенство? Православне духовенство не мало 
сили навіть після того, як король Володислав IV звелів поділити єпар
хії, церкви та манастирі — на православні та на уніятські. Отже унії 
не скасовано, як домагалися того козаки, а осталася вона й на далі 
та все більш ширилася... Полякам здавалося, що коли вони навернуть 
на унію український народ, то він зараз потому перейде на латинство 
і згодом стане польським народом... Одначе, як побачимо, не так воно 
вийшло, а тим часом багато натерпілись Українці мук від несамовитих 
уніятських єпископів та їхніх прихильників.

Виходить, що нікого (крім горстки духовенства, українського 
панства та міщанства) не осталося з українського народу, щоб йому 
допоміг. Лягай живий в домовину! А проте прийшов рік 1648 — 
і спалахнуло повстання по всій Україні і наробило великого дива. От 
про се й буде мова зараз далі.

12
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Прийшла от і Хмельниччина — нечуване досі повстання, що змело 
геть старі ненависні порядки і дало, хоч на час, людям вільно дихнути.
1 прийшло воно раптом: ще учора ані Поляки, ані Українці й не ду
мали про се, а сьогодня — встали лю де як один і заходилися поря
док робити. Пани, й наші перевертні і польські та Жиди, спокійненько 
всяке добро накопичували; лю де з своїм темним духовенством теж 
сиділи тихо, ніби все у них було гаразд. Реєстрові чи городові козаки 
держалися за ті льготи, що їм дав уряд і підняв їх над простим, чор
ним людом. Правда, за порогами, на Низу все кипіло як у котлі, але ж 
там була всяка збіранина, а щ об її звідти не випустити, знов постав
лений був на Дніпрі Кодак, а на Вкраїні стояло найняте військо. І коли 
ніхто не ждав того страш ного вибуху, то певно не більш ждав її 
й той, кому доля звеліла взяти на плечи той неймовірний тягар, се б 
то сам Богдан Хмельницький.

Гетьман Богдан, по хрещеному батькові Зиновій, Хмельницький був син
Богдан Чигиринського сотника Михайла Хмельницького. Народився він на світ 

Хмельниць-у KjHUj XVI віку. Підучивши дома, батько оддав його в науку в поль- 
16474657 СЬКУ ЄЗУЇТСЬКУ школу у городі Ярославі, що в Галичині, і там він на- 

' вчився польської та латинської мови, що тоді нею велося всяке д іло
водство по судах, по урядах, то що. Потім, як був у турецькій неволі 
та їздив у Францію, навчився там мов французької, турецької і татар
ської. За-молоду він жив на батьківськім хуторі в Суботові під Чиги
рином, що був дадений батькові його Михайлові за його службу.

Як Богдан скінчив вчення, то батько послав його у Січ в науку 
і ми бачимо його за Сагайдачного у 1620—1621 pp. на війні з Турками. 
Там під Цецорою  його батька, сотника Михайла Хмельницького, вбито, 
а його Турки узяли в неволю у Константинополь. Там він пробув аж 
два роки, поки не виміняв його Сагайдачний на турецьких невольйи- 
ків, а тоді подався на Запорож ж я; був з козаками у поході на Мос
кву, і за те з рук королевича Володислава дістав дорогу шаблю. Як 
повернувся до-дому, то під його отаманством козаки запорожські ро
били нераз морські походи на турецькі городи, а у 1629 році були аж 
під самим Константинополем. За гетьмана Павлюка у 1637 році ми вже 
бачимо Богдана військовим писарем, і тоді він часто їздив у Варшаву 
із старш иною козацькою  на сейм і до  короля. А писар у Запорож - 
ському війську був великої ваги чоловік. Він вів у війську все д іло
водство: писав листи до короля польського і до  заграничних держав, 
до  всяких панів і урядів, видавав всякі грамоти, універсали, патенти, 
бо військо Запорож ське було мов осібне царство, а писар військовий — 
як найстарший міністр. Кажуть, що як Конецпольський збудовав крі- 
пость Кодак, то приїхав із французьким інженером Бопланом огля
дати її; закликав він і козацьку старшину, щ об вона на свої очі по
бачила сю 'твердиню , що мала одрізати Запорожців од  України, а Укра
їнців од  Запорож жя, і спитав, глузуючи старшину:

— А що, як здається вам Кодак?
Хмельницький, просміхаючись, одказав по латині:
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— Manu facta, manu destruitur. — Се означає: що руками зр о 
блено, те руками можна й зруйновати.

Пробувши довгий час між Низовим товариством, він повернувся 
д о  Чигирина, став сотником і одружився він тут з Ганною Сомківною; 
од  неї мав він трьох синів: Тимоша, Ю рася та третього — не знати, 
як звався — і дочок Степаниду та Катрю.

У 1646 році ми бачимо Хмельницького між старшиною козацькою 
у короля. Наказного (тоб то такий, що заступає в потребі справжнього 
гетьмана) гетьмана Барабаш а, полковника Ілляша й Нестеренка, а з ними 
й Богдана Хмельницького закликав Володислав у Варшаву ось за-для 
чого. Володислав любив славу. Гірко було йому почувати, що він, 
король, у всьому залежить од сейму і шляхти; і от, замислив він

СЕЙМ У ВАРШАВІ.

війну з Турцією. Через сю війну, як би вона скінчилась гаразд за-для 
Польщи, він мав на думці приборкати панство. Сам він нічого не зміг 
би подіяти, бо шляхта не давала дозволу на війну; тим-то, покли
кавши до себе козацьку старшину, став він потайки з нею радитись, 
а в подяку за будучу підмогу козацьку, передав Барабаш еві грамоту, 
де прописав, що реєстрових козаків збільшується аж до 12 .0 0 0 , вер
нув козакам усі колишні права їх, дав червону корогву із білим орлом 
і 6.000 талярів, щоб зготовились вони до тієї войни. Барабаш  поба
чив у Варшаві, що сі заміри короля не до вподоби панству, а добре 
знав, що у Польській державі шляхта верховодить і королем і усіма 
ділами; то як повернувся він до-дому, узяв та й сховав сю грамоту, 
не показуючи її козакам. Але Богдан, що знав про сю грамоту й д о 
бре бачив, які муки терплять його земляки од  панської сваволі, заду
мав покористуватись тією  грамотою, а для того він закликав до себе,

1*2
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на зімнього Миколи, на бенкет чи на хрестини, гостей, а між ними й 
Барабаш а. Він добре його напоїв, а як той заснув, то зняв з мизин- 
ного його пальця перстінь, вийняв з кишені ключі, із-за пояса хустину, 
віддав їх свойому джурі і наказав йому зараз сідлати коня і, яко мога 
найшвидче, скакати до пані Барабашихи у Черкаси та сказати їй, що 
Барабашеві на-щось знадобилися ті грамоти королівські. Барабашиха, 
бачучи перстінь, хустку й ключі чоловікові, повірила, і віддала ті ли
сти, що були заховані під муром біля воріт у шкатулі. Ось як гово
риться про се в козацькій думі:

О ттоді то  Хмельницький добре дбав,
Із правої руки, із мезинного пальця щ иро-злотний перстень ізняв,
Із л івої кишені ключі виймав,
З -п ід  пояса шовковий платок висмикав,
На слугу свого вірного добре кликав-покликав:
»Ей слуго ти мій, повірений Хмельницького!
Велю я тобі добре дбати,
На доброго коня сідати
До города Черкаського до пані Барабаш евої прибувати 
Королевські листи до рук добре приймати«.

Роздобувш и листи, Хмельницький був дуже вдоволений і ніби то 
тим королівським листом збунтовав людей.

Але вернемось трохи назад. Щ е перед тим, як добув він лист 
королівський од Барабаш а, скоїлась сварка у нього з підстаростою  
Чаплинським — не знати добре зза  чого. Підстароста почав приста
вати, що Богдан Хмельницький держить хутір Суботівський не по 
праву. А воно справді у Хмельницького не було документів на хутір, 
бо батько його держав його на слово од старости. О дного разу Ча- 
гілинський напав на Суботів — а Хмельницького як раз не було тоді 
вдома — забрав усе добро, худобу, збіжжя, а найменшого сина Хмель
ницького, хлопця 10  год, звелів так бити різками, що хлопець на дру
гий день помер. Повернувшись до-дому, Хмельницький зараз кинувся 
до старости Конецпольського і став жалітись йому, а той одказав 
йому, що ся річ йому не належить і спровадив Хмельницького, щ об 
він позивався із Чаплинським у суді. Але ж хіба можна було у ті часи 
козакові знайти правду у суді проти шляхтича! Судці пораяли йому 
жалітись королеві. Тоді Хмельницький, бачучи, що з суду того нічого 
не вийде, викликав Чаплинського на поєдинок, сам-на-сам, але сей сам 
не пішов, а узяв із собою  трьох збройних людей і з ними напав на 
Хмельницького. Хмельницький вихопив ш аблю із пихви і гукнув: „Маю 
ш аблю  у руці, — ще не вмерла козацькая мати!" Кинувся на ворогів 
і попрогонив їх, але за сі слова Хмельницького вхопили й вкинули на 
якийсь час у тюрму.

На весні 1647 року Хмельницький подався у Варшаву до вищ ого 
суду позиватись за свій хутір, та й там нічого не помоглося. Тоді він 
обернувся до  короля Володислава, щ о добре його знав з давніх часів. 
Король приязно стрів Богдана, і, як він росказав йому про свою кривду
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і про те бідування, яке терпить народ, Володислав одказав: „Здається, 
час би б усім вам згадати, щ о ви — вояки, маєте шаблі. Хто ж вам 
не д ає  постояти за себе? А я усе буду вашим добродієм ". Сі слова 
короля були рішучі за-для Хмельницького. Вертаючись з  Варшави, по 
дорозі він добре бачив, як Ляхи-пани, а з  ними Ж иди-орандарі, дуже 
тиснуть народ; бачив, що однієї искри було б доволі, щ об знялася 
страш енна пожежа. Народ терпів і мовчав, бо не бачив собі ні звід
кіль допомоги. Як він приїхав до-дому, то зібрав потайну раду у гус-

MlCHAEL KRZVCZEWtfKI НоЬіѢ  Litmnur-
Cospuorum rebeltium contra. Litvonoj Olix, a Principe, 
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viilriere super ftcj , jjcft J a tu  del menhir

ПОЛКОВНИК КРИЧЕВСЬКИЙ.

тому гаю. Тут Хмельницький росказав козакам, що він бачив, їхавши 
по Україні, і показав їм листи короля, щ о одняв у Барабаша. Громаду 
так се зворуш ило, щ о усі кинулися до шабель і зараз готові були 
розпочати велике діло боротьби за волю, за рідний край. Але Хмель
ницький спинив їх і вговорив до якого часу не давати й знаку, щ о 
вони щось замишляю ть, а сам тим часом хотів залучити на поміч За
порожців і Татар. Та Поляки якось довідались, щ о він задумав щось 
непевне, і польський гетьман Потоцький схопив його та вкинув у тюрму.
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Він навіть хотів, кажуть, повісити його, та, на щастя, полковник реє
стрових козаків Кричевський (кум Хмельницького), що під доглядом 
його був Богдан, взяв його на поруки. Хмельницький утік на Запо
рожжя із сином своїм Тимошем і прибув туди перед Різдвом 1647 р. 
На Запорожжі його добре вітали і усі радо відгукнулись на його думку 
визволити з-під лядського ярма усю Україну. Хмельницький перезіму- 
вав у Січі, а по весні із сином і де-ким з старшини Запорож ської по
їхав у Бахчисарай до Кримського хан а. Тим часом Запорожці розси
пались, переодягнені старцями та кобзарями, скрізь по Україні та з а 
кликали людей до повстання. Народ заворушився і сунув на Запорож жя,

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ОБІРАЮТЬ ГЕТЬМАНОМ.

куди вже повернувся й Хмельницький. Хан йому дав помочи, звелівши 
Перекопському мурзі (генералові) Тугай-8ею із ордою  своєю  йти на 
поміч козакам ; а за-для безпешности хан зоставив у себе, як заручника, 
сина Хмельницького Тимоша. Сюди, у Січ кошовий зібрав велику силу 
Запорож ців — і кінних, і піших, і голоту, що жила по запорожських 
хуторах, не маючи навіть у-віщо зодягтися (звалася вона „лугарями"). 
Козаки корсунського полка, що стояли з польським військом на Січи, 
збунтовалися, повязали свою старшину й пристали до Хмельницького. 
Назбіралося багато люду. Тоді на раді, усі в один голос козаки обрали 
Хмельницького гетьманом, і кошовий передав йому корогву, золоту 
булаву і срібну військову печать.
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З сусідніх міст і сіл почали втікати сміливійші в степи до Хмель
ницького. Чутка про нього пішла по всій Україні, і лю де готовили 
зброю  й припас, щ об зараз пристати до козаків, як тільки прийдуть 
на Вкраїну.

Заворуш ились і Поляки, почувши лихо, і задумали вгамувати те Жовті води 
повстання, як колись за часів Наливайка та Остряниці. А л е  Х м е л ь н и ц ь -та Корсунь, 
кий часу не гаяв і у квітні (апрілі) з усим військом своїм і Татарами, 
рушив з Січи, а дійшовши до Кодака, узяв його й зруйновав, щ об 
не мати по-зад себе тієї ворожої й дуже міцної кріпости. Польський 
гетьман коронний Микола Потоцький вирядив проти козаків свого

РЕЄ С ТРО ВІ ПРИСТАЮ ТЬ ДО ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ПІД ЖОВТИМИ ВОДАМИ.

сина Степана; у поміч йому дав ще й польного гетьмана Калиновського 
з військом; реєстровим козакам, під проводом Барабаш а та полков
ника Кричевського, -  того самого, що визволив був Х мельницького-  
Потоцький звелів плисти байдаками у-низ Д ніпром; сам же рушив су
ходолом по-над Дніпром. Степан Потоцький зайш ов далеко в степ 
і отаборився на річці Жовті Води, щ о вливається у Інгулець (річка ся 
тепер зветься Ж овта, і тече у Верхнедніпровському повіті в Катерино- 
славщині). Недалечко, між річкою і балкою  Очеретяною, в Чорному 
лісі отаборився і Хмельницький, посковувавши вози, а Татари стали 
трохи далі. Незабаром по Дніпру припливли реєстрові козаки, вийшли 
на беріг у Камяному Затоні і зробили раду. На раді порішили при
стати до Хмельницького, бо він стоїть за віру православну і воль- 
ності козацькі. Зараз поскидали старшину, щ о Поляки їм понаставляли
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і повбивали. Де-хто з старшини пристав до козаків -  як от Кричев- 
ський, що потім був полковником козацьким. Усі реєстрові пристали 
до Хмельницького і другого дня поєднались із військом Хмельниць
кого. Хмельницький зараз зібрав усе своє військо, вийшов з табору
і кинувся на Поляків. Як зійшовся Хмельницький з Поляками, то не 
видержали вони того наскоку, стали поступатися до лісу. Коли огля
нуться, а по-зад них ізнялася курява: то Татари наскочили на них і по
чали „крутити веремя“, як казали про їх звичай накидати на ворогів 
аркани, стріляти з сагайдаків, нівечити ворожі коні, галасати з усієї 
сили, топтати людей своїми кіньми і таке инше. Страх напав на Поля-

' НАСКОК КОЗАКІВ.

ків. А тут покинули їх ті реєстрові, що були з Потоцьким, а послан
ців до гетьманів перехопили козаки. Запросив Степан Потоцький миру. 
Хмельницький зажадав, щ об оддав всю армату — Потоцький оддав. 
Пішли Поляки назад смутні та невеселі, але по дорозі у Княжих Бай
раках нагнали їх Татари і давай Поляків з  польських армат класти. 
ГІотоцького, постреляного й підбитого узяли в неволю, і на другий 
день він і помер, а Ш ембекови, що дуже доїв козакам, як старшину
вав над ними, кажуть, голову одрубали. „Отеє вам, панове, — казали 
козаки — за  те, що не схотіли з  козаками у злагоді ж и ти : кращі вам 
були Ж иди-збойці, як Запорож ці-молодці!"

Багато набрали усякого добра козаки й Татари у польському та
борі, армати й клейноди теж досталися козакам. Але Хмельницький



—  185 —

не упився тією  славною  перемогою, — він добре знав, що ще є ве
лика сила польського війська і що коронний гетьман Потоцький не 
подарує йому того. І от він три дні дав козакам спочити після бою , 
а тим часом впорядковував військо. Усього війська із Татарами було 
в його 16.000, і з ним рушив він на Корсунь. Але бачив він добре, що 
війська в його небагато, а через те він знов на хитрощі взявся. Кри
воносові, або Перебийносові, як його взивали, із 6.000 козаків та Ту- 
гай-беєві він звелів зайти по-заду Поляків у густий ліс і в ньому по
перекопувати усі стежки, понакидати паліччя, покопати рівчаки, а в са
мій гущавині постановити гармати і так дожидати Поляків. Разом 
з тим вислав він Микиту Галагана, з невеликою ватагою, щоб він за 
манив Поляків у той ліс. Побачили вони Галагана, зараз перехопили 
його й почали випитувати, де й скільки війська у Хмельницького. Га
лаган набрехав їм чимало. Налякалися Поляки тієї брехні і стали о д 
ступати до Богуслава, а Галаган узявся показати їм шлях, та, замість 
того, повів у той ліс, де засів Кривоніс. Несподівано іззаду наскочив 
Хмельницький. Поляки, перелякані, кинулися тікати у ліс і як-раз уско
чили у болото, що було там. Вози й коні позагрузали у болоті. Стали 
вони обходити болото, і попали у глибокий яр, а там їх стрів Кри
воніс із гарматами. Велика метушня зробилася у польському війську — 
перелякані тікали вони світ-за-очі. Вози, гармати, коні, люде, що не 
застряли у болоті, покотилися у яр, позастрявали у рівчаках, що по
копали Кривоносові козаки, та у нарубаному дереві. Хмельницький, 
бачучи таке, вскочив у саму середину ворогів і у-пень розбив Поляків. 
Без числа побито їх, багато узято у полон, а з ними й гетьманів поль
ських Миколу П отоцького та Мартина Калиновського і ще 80 значних. 
Велика здобич досталася козакам: гроші, гармати, корогви, клейноди 
й усякого добра чимало. Хмельницький зараз одпровадив послів у Січ, 
щ об сповістили про побіду; ними ж послав і подарунки: 4 корогви,
2 булави, 2 бунчуки, 6 казанів, 6 гармат, 1.300 талярів грошей, і про
хав, щ об і надалі Запорож ці помагали йому. П отоцького, Калинов
ського і 800 бранців Поляків подарував він Татарам, і ті погнали їх 
у Крим, сподіваючись великого за них викупу. Багато добра досталося 
й козакам. Ось як співається про се в козацькій думі:

Тоді козаки Ляхів догоняли,
Пана Потоцького піймали, як барана звязали,
Та перед Хмельницького гетьмана примчали;
»Гей пане Потоцький, чого у тебе розум жіноцький?
Не міг єси в Камянці Подільці пробувати,
Печеного поросяти, курицї з перцем та з шапраном уживати,
А тепер не зумієш ти з нами козаками воювати 
І житньої соломахи з тузлуком уживати!
Хиба велю тебе кримському хану дати,
Щоб навчили тебе кримські нагаї сирої кобилини ж увати!...«

У Корсуні Хмельницький одправив молебень і звідтіль рушив
3 усім військом до Білої Церкви. Тепер Хмельницькому легче було.
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П ольщ а осталася і без гетьманів і без війська. Хмельницький без кло
поту дійшов до Білої Церкви. З Білої Церкви розіслав Хмельницький 
по всій Україні універсали до Українського люду і підписався на них 
вже так: „Гетьман війська Запорож ського і усієї України по обидва 
боки Дніпра". Закликав він усіх, хто вміє зброю  в руках держати, 
щ об збірались оружно на добрих конях до Білої Церкви. „Не слухай
теся панів та підпанків як невольники — писав він в універсалах. — 
Ви сю землю зайняли, вигнавши звідси Татар. Ваші батьки купили її 
для вас кровю  своєю , боронячи її від ворогів. А тим часом за неї 
накладають на вас податки, служби, панщину. Військо польське нищить 
ваше добро, безчестить ваших жінок і дітей. Підіймайтеся козаки й 
селяне, щ об Поляків до краю приборкати ! Аж як у власній середині 
почують вони зелїзо — побачать, як їх міста здобуваєте ви, — аж 
тоді дадуть вам вони свободу і чистий спокій!“ 1 рознісся по Україні 
сей поклик, і відгукнулася на його уся Україна — почалося повстання 
і на Волині, і на Поділлі, і в Галичині, і стали звідусіль лю де прибу
вати до Білої Церкви, під гетманські корогви; везли з собою  порох, 
кулі, зерно, борош н о; йшли, бо вдома по селах вже дуже важко було 
сидіти : ніде не можна було знайти чоловікові, як що він не Поляк, 
a-ні захисту, а-ні правди; знущались з нього і пани, і підпанки, 
і Жиди, — знущались з віри, з пан-отців, грабували церкви і мана
стирі православні. І народ несчисленними юрбами потяг до свого 
гетьмана, бо сподівався з ним добути собі і дітям своїм волю та по
легкість від тяжких мук, найти у нього правду, якої ніде не видно 
було. Але не всі втікали, а ті що пооставались, забирали панське й 
жидівське добро, худобу, збіжжя, розбирали панські ґрунта й поля. 
Заводили скрізь між собою  виборний лад, настановляли собі своїх 
отаманів. З кількох сіл складалася сотня і вибірали собі сотника, що 
був не тільки начальником на війні, але й управителем і судєю. З со 
тень складалися полки; таких полків за Хмельницького було вісім по 
сей бік Дніпра і вісім цо той; полк вибирав собі полковника; всю 
старшину вибірали, так само священників і все духовенство. Котрі ж 
були охотніщі до війни, ті ватагами йшли до Хмельницького або зби
ралися у полки та йшли „чистити Україну". Сі полки, чи як їх звали 
загони, були чималі: у Кривоноса було тисяч 20 або 30, а в инших 
по 1—2 тисячі. Кривонос орудовав на Волині проти недоляшка, пе
ревертня українського князя Вишневецького, щ о палав ненавистю до 
козаків; на Поділлі орудовав Ганджа та М орозенко; коло Київа та 
Чернигова — Лисенко-Вовгура та Харченко-Гайчура. Не попускали те
пер козаки нікому. Д овго терпіли вони муки, а тепер вони вилилися 
у кріваве море і затопили усю Україну, від Припеті до  Дністра. Ці
лими табунами тікали Поляки і Жиди у Польщу, бо нікого не милу
вали повстанці. Мстилися тоді на Поляках і Ж идах за свої кривди ча
сом нелюдськи і немилосердно: побивали старих і малих, жінок і дітей, 
і усяково знущалися. Не диво, коли й самі зазнавали такого. Щ е свіжо 
памятали лю де нелюдські кари після останнього повстанця, як Потоць-
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кий козаків на паль вбивав і иньшими муками мучив. На Вишневець- 
кого Хмельницький писав до короля, що він козаків і священиків му
чив, лупив, на паль сажав, сверлом очі казав викручувати і инші не- 
чувані муки задавати. А хто згадає про всю наругу, яку приходилося 
людям терпіти стільки часу, про те, як безчестили жінок і доньок, 
били, глузовали, казали робити тяжку працю панщину, то не диво 
буде, що назбиралося злости і в сих повстанцях. Жах обняв Поляків:

„Щ о далі йдуть, і в яке місто прийдуть, і все їм війська прибу
ває з усяких станів людей -  окрім Ляхів т ільки : і Жидів багато хре
ститься й пристає до війська; а Лях хоч би й схотів^~хреститися, та їх 
не приймають, а всіх побиваю ть", — пише сучасний чоловік, що їздив 
по Україні.

Але не всі думали про те, щ об мститися, грабувати, забивати. 
Далеко більше народу силкувалось вільне, безпанське життя повер
нути собі на добро. Заводили краще хазяйство, ставили школи, шпи
талі, церкви, заводили хори півчі, закликали майстрів, щ об малювали 
гарні ікони і різбили іконостаси (тоді бо вся краса й все добре 
і гарне у наших людей в церквах було). Архидиякон Павло з Сірії, 
що переїздив через Україну за Хмельницького, дивувався, як розви
нулося й покращ ало українське життя за той час, як Україна позбу
лася Поляків. „Козаки опанували край, поділили землі між собою , 
і рубаю ть ліси, випалю ють коріння, засіваю ть зем л ю "; де стояли глухі 
ліси, поставали села, поля: „бувши перед тим в неволі і пониженню, 
живуть тепер раді, веселі, свободні, набудували соборних церков, по
ставили прегарні ікони, святі іконостаси, корогви; з новим запалом 
почали вони проголош увати свою віру, дуже пильно займаю ться вони 
наукою, читаннєм і співом церковним". Хвалить Павло їх милосердя 
до убогих, калік і сиріт, що так намножилося під час війн з П оля
ками. Дивується, що діти всі, навіть сироти вміють читати. „Письмен
них особливо побільш ало від часу Хмельницького; продовж, Боже, 
йому віку, щ о визволив сї міліони православних від кормиги іх воро
гів" — каже він.

Се не були розбійники, що тільки чужого добра ж адаю ть та чу
ж ої праці, а люде, що повставали з зброєю  в руках, на те, щ об зд о 
бути свободу і змогу жити по людському.

Уся Україна тоді повстала і освободивш и землю, ставши панами 
на неї, на всі груди засьпівали:

»Та не буде лучче, та не буде краще 
Як у нас на Вкраїні,
Що немає Жида та немає Ляха,
Немає унії.«

Зажурилися Поляки, що їм діяти! Д о  всього того взяв та й умер 
король Володислав, а нового треба було, по звичаю, з пів року ви- 
бірати... Але не дуже тішився й Хмельницький, бо  він не сподівався 
так тяжко погромити Поляків, і  не треба було йому того.
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Під Льво
вом та За- 

мостям. 
Битва під 
Пилявою.

Хмельницький, ставши на чолі народнього повстання, бажав не 
більш, як тільки щ об вернути давні порядки козацькі, і ще після Кор- 
сунської побіди просив короля, щ об збільш ив реєстр до 12.000 та 
звелів заплатити за давні роки. Мабуть, іще було в його на думці — 
обмежити сваволю панів, зміцнивши владу королівську: „не так ко
роль, як королевенята" — мовляв Хмельницький. Але дальш е сього 
він не йшов.

Хмельницький стояв під Білою  Церквою та ждав, щ о Поляки 
у Варшаві на сеймі урадять. Там було всячини: одні справедливо го
ворили, що не диво, коли козаки в такій неволі повстали — треба 
дати їм більші права, то буде гаразд; инші казали, що попереду треба 
приборкати козаків силою, а тоді вже робити порядки. А врешті зр о 
били ні так, ні сяк, а послали до козаків комісарів, щ об з ними дійти

ПОХІД ХМЕЛЬНИЦЬКОГО З  ТУГАЙ-БЕЙОМ.

до згоди. Послали Адама Кисіля, що все стояв за згоду, а тим часом 
заходились збірати військо і зібрали 36.000.

Тим часом на Вкраїні повстання ширилося все більше. На лівому 
боці Дніпра мало не усю теперішню Полтавщину мав тоді один чо
ловік — князь Ярема Вишневецький. Син православного батька і не
біж митрополита Петра Могили, він ще у польській школі зробився 
католиком і, як перевертень, став лютим ворогом і батьківської віри 
й свого народу. Він був дуже багатий, бо мав свої землі й палаци ще 
й у Галичині, на Поділлі та Волині; свого власного війська у нього 
було більш як 8.000. Князь сей, коли почав Кривоніс нищити шляхту 
й Жидів у Полтавщині, зібрав свою челядь і потяг з  своїх лівобереж
них ґрунтів у свої Волинські маєтності. Тут, саме тоді як він переплив 
Дніпро, перейняв його своїми послами Хмельницький і умовляв зга
дати, щ о він Українець з православного роду та радив одчахнутись 
від ворогів-Поляків і пристати до своїх рідних братів та оступитися
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за свою  рідну Україну. Не схотів послухати Ярема послів і звелів по
садити їх на гострі палі. Тоді й Хмельницький закипів помстою за ту 
наругу і звелів Кривоносові йти на Волинь і плюндрувати маєтності 
князя Яреми. Городи й села з радістю стрічали Кривоноса і приста
вали до його, мовляючи: „тепер у нас свій пан-гетьман Богдан. Не 
хочемо ми лядського духу, не хочемо узнавати Вишневецького за 
пана!“ — Так вигукували Немирівці, віддаючи свій город Кривоносовій 
ватазі. Як лю та звірю ка розпалився князь Ярема, почувши таку зневагу 
від міщан свого города, і накинувся на Немирів, щ об одняти його 
у повстанців. Д овго бились козаки, але міщане не видержали і мислили, 
що коли скоряться, то матимуть собі милосердя од свого князя. Та

КАМЕНЕЦЬ ПОДОЛЬСЬКИЙ.

не помилував він їх, як узяв город — звелів карати Немирівців най
лютішими муками: казав парити горячою  водою , рубати лю дей на 
шматки, і сам при тих муках стояв та гукав: „дошкуляйте їх добре, 
нехай чують, що вмирають і“ Не кращий був і Кривонос од  Яреми, 
коли допадеться до Поляків або Жидів. Але ж Кривонос був темний 
мужик, а Вишневецький — просвіщенний, великий п ан ; він уважав по
встанців за  скотів, але й сам був не кращий у свойому хижацтві.

Тим часом Кривонос опанував міцне, оборонне місто Полонне, де 
поховалося багато Поляків та Жидів, і порізав їх як худобу. Наки
нувся на його князь Ярема з своїм військом. Д овго билися вони, довго 
ганяли один за одним по Волині, перейшли й на Поділля, від Кол-
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стантинова до Бара. У Барі тоді стояв Андрій Потоцький, син геть- 
мана, із драгунами. Кривонос розбив їх і побив до одного, а Потоць- 
кого узяв у полон і одпровадив до Хмельницького. Звідтіль Кривонос 
подався до Каменця, але не подужав його взяти. Під Махнівкою роз
бив він військо Вишневецького і трохи самого Ярему не спіймав на 
списа, та той якось вивернувся й утік.

За кілька тижнів після Корсунської битви Україну геть „вичи
щено". Разом з польською шляхтою зникла й українська православна: 
шляхтичі православні одні пристали до козаків (щось із 2.000), инші — 
поховалися по манастирях, найбільш у Київо-Печерській Лаврі. Київ-

КОЗАКИ В ПОЛЬСЬКІМ ТАБОРІ ПІД ПИЛЯВЦЯМИ.

ське, Чернигівське та Браславське воєводства і східня частина П оділь
ського — опинилися в руках народа; в руках Поляків оставався один 
лишень Каменець- Подільський — не можна було підступитися до 
нього. З осени помста перекинулась на Волинь — почали „вичищати" 
й тут.

Тим часом поки загони козацькі орудовали на Україні і вигубили 
та вигнали на усім її просторі трохи не всіх Поляків та Жидів, сам 
Хмельницький все стояв під Білою  Церквою — дожидав з Варшави 
одповіді на свої листи. На сеймі ухвалили вислати до Хмельницького 
послів з Адамом Кисілем на чолі. Але бачучи велику силу, що куп
чилась коло Хмельницького, уряд польський вислав посла й до Мо
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сковського царя — прохав його помогти Польщ і проти козаків. Лист 
сей перехопили козаки, і Хмельницький побачив тоді, що перемовами 
тими Поляки хочуть тільки прогаяти час, поки надибають собі звід- 
кіль-небудь помочи. Тоді Хмельницький покинув умовлятися із Поля
ками, подався з Білої Церкви і дійш ов до р. Случи, що була на гря- 
ниці Волині та Київського воєводства, де були козацькі землі. Тому 
то й у пісні співали: „Ой чи бач, Ляше, що по Случ наше". Польське 
військо стояло табором коло р. Пилявки, на Волині. Над ним було аж 
три начальники — „региментарі": князь Заславський, князь Конецполь- 
ський і князь Остророґ. Усі сі князі були великі пани, але нікчемні 
вояки, і козаки сміялися з них, мовляючи: „зібралася перина, дитина 
та латина козаків воювати". Заславського прозвали периною за те, що 
був дуже ніжний і тендітний; Конецпольського — дитиною, бо був 
ще молодий (ледве 20 літ мав) та дуже палкий, а О стророґа лати
ною — за його вченість. Під їх корогви зібралося коло 60.000 самої 
шляхти, а з ними без числа челяді й возів з усяким панським добром. 
Пани виїхали на війну, як на який бенкет; попривозили з собою  уся
ких напитків та наїдків, перини, подушки, дорогі килими, намети; по- 
вбіралися усі у шовки та оксамити, понавозили срібних та золотих 
кубків, чарок, таців (підносів), тарілок, пишаючись один перед одним 
своїм багацтвом. Бенкетували й гуляли пани наче в себе дома. „На-що 
нам гармати, — вигукували пьяні пани — коли ми розженем усе се 
хлопство канчуками! Не помагай, Боже, ні нам, ні козакам, тільки ди
вися, як ми трощитимемо се бидло!" Так вигукували вони, вихваляю
чись один перед другим. Хмельницький довго морочив Поляків уся
кими перемовами для того, щ об дождатися, поки надійдуть инші 
полки та Кримський хан, що до нього послав він своїх послів. 13-го 
серпня (августа) почалися перші наскоки, і Полякам не дуже щастило. 
Аж ось надійшла й допомога од хана — правда не вся орда, а ча
стина. — Але щ об Полякам здалося, що Татар прийшло багато, він 
звелів полкові Кривоноса вивернути кожухи і, гукнувши „Аллах!", уско
чити в польський табор. І справді, се так налякало Поляків, що вони 
з переляку не знали, що й почати: усяк командував, робив по-свойому, 
ладу не було ніякого. Хмельницький, з своїми підручними Чарнотою , 
Кривоносом та иншими, розбив їх і багато потопив у річці тоді, як 
польські корогви натовпилися на греблю. Навмисне заманив їх сюди 
Чарнота. Бачивши таке лихо, Конецпольський переодягся у селянську 
одежу і втік, а за ним і Заславський верхи, покинувши свої карети, 
пребогаті убрання й свій полк німецький. Як дозналися про теє у поль
ському таборі, то на все те величезне військо напав такий переляк, 
що вони, кинувши в таборі все добро, повтікали. Тікали без памяти 
так, що деякі аж за Вислою опинилися, — як сміявся потім Кисіль. — 
„Кожен кричав „стійте!", а сам аби до коня допався, летів без очей, 
аби не зостався", — глузували з них Українці. Хмельницький зараз 
взявся догонити їх із своїми козаками. Рубали, брали в неволю. Най
більш полягло Поляків під Константиновом, бо під їх натовпом зава
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лився міст на р. Случі. Козакам у таборі досталося 120.000 возів із 
кіньми, 80 гармат і на 10,000.000 злотих усякого добра. Корогви, ву
здечки, щити й шоломи, срібний посуд, шаблі, соболі, кожухи, блакітні 
хустки персіянські, рукомийники, шаплики, у котрих купалися пани, 
варення, цукерки та усякі наїдки, пиво, мед, вина та наливки — усе те 
досталося до рук козацьких.

»Тоді не один козак за Хмельницького Бога просив,
Що не один панський жупан зносив«.

Тим часом недобитки-Поляки утікли аж у Львів. Тут вони обрали 
собі гетьманом Ярему Вишневецького. Він почав збірати гроші на обо-

ЗАМОК У ЛЬВОВІ у XVI с т о л і т т і .

рону з львівських купців, міщан, панів; з церков і манастирів не тільки 
католицьких, але й православних забирали гроші, золото, срібло з пре
столів, з образів. Але забравш и гроші, Вишневецький покинув Львів 
і подався до Варшави, бо боявся, щ об Хмельницький не рушив туди. 
А Хмельницький з-під Пиляви пішов у Константинів і узяв його без 
найменшого клопоту, а звідтіль подався на Збараж . Із Збараж у повті
кали усі лю де, то він узяв тут багато пороху і 50 гармат і поруйнував 
костьоли. На раді, щ о він зібрав, багато де-хто з старшини, з Чарно- 
тою  на чолі, та прості козаки, радили йти далі на Варшаву і до  останку 
зруйнувати Полыцу, визволити Україну з-під лядської кормиги, зр о 
бити її самостійною. Але Хмельницький був тієї думки, що користу
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ватись своєю  удачею треба, не хапаючись, бо, мовляв, коли б у се 
діло не встряли сусідні держ ави? А надто його здержували од того 
українські шляхтичі, як от Немирич та Виговський. За-для того ж, 
щ об повернути на щось ті великі сили, що були під його рукою, він 
вирушив у Галичину. Український лю д в Галичині підіймався і тут так 
само, як на Волині. В Т еребовлі міщане завели у себе козацький устрій, 
настановили сотників, здобули замок, почали розбивати сусідні двори 
шляхетські, нищити Поляків. Таке саме було в Товмачі, Заболотові, 
Рогатині, Потиличі, Янові та в инших місцях. Міщане пристають до 
козаків, підіймають сусіднє селянство, і збройними ватагами ходять на

ХМЕЛЬНИЦКИЙ ПРИЙМАЄ ПОСЛІВ ЗО  ЛЬВОВА.

сусідні польські замки й двори, розбиваю ть костьоли й манастирі ка
толицькі, а Ляхів обіцяють „не живити ні одного на світі“. Так само 
дрібна українська шляхта приставала до козаків. О собливо піднялася 
вона на Покутю, а головою  її був Семен Височан. В Калущині на 
Підгірю, селян-повстанців зібрався полк з кількох тисяч, здобув собі 
гармати й гаківниці з польських замків і розбивав сусідні двори панські.

Хмельницький обложив навкруги Львів і почав стріляти з гармат. 
З  такими потугами, які були у Хмельницького, йому легко було опа
нувати містом, та йому сього зовсім не треба було — він із Волині 
прийшов сюди, аби не стояти на одному місці. Саме тоді на сеймі 
вибірали нового короля. Хмельницький нетерпляче чекав того вибору, 
бо аж новий король міг розпочати переговори як слід й добути ко
зацтву та народові українському якісь права й уступки від сейму.
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Хмель
ницький 
у Київі.

Хмельницький подав свій голос за меншого брата Володислава Яна- 
Казімира, бо сподівався, що він буде прихильний до Українців. Два 
тижні простояв Хмельницький під Львовом. Поляки спалили передмістя 
і засіли в місті. Козаки приступали то з того, то з другого боку. Бом
бою  з гармати запалено жидівську синагогу; пожежа розкинулась геть 
по місту. Тоді вже виставили Поляки білу корогву і згодилися підда
тися; послали послів до Хмельницького, просили помилувати Львів; 
Хмельницький сказав, що за для Українців львівських помилує, але не
хай заплатять 200.000 червінців викупу, тільки їх вже перед тим ви
чистив Вишневецький. Просили зменшити окуп — не зменшив, бо обі
цяв ті гроші Тугай-беєви. Заплатили таки — то грішми, то річами ко
штовними, ще й обід козакам справили. Як пішли козаки, то Поляки 
раділи, щ о з душею осталися; вважали то чудом і сказали, що то 
святий Ян з Дуклі оборонив місто од  козаків і Татар. На честь свя
того того міщане й памятку поставили: стовп з статуєю св. Яна, що 
й тепер стоїть.

14 жовтня (октября) козаки з-під Львова пішли під Замостя, 
(в Холмщині, в теперішній Люблинський губ.) на саму гряницю України.

У Замості стояло 10.000 війська, що зібрав Вишневецький. З тим 
військом, щ о мав Хмельницький, він міг би взяти ту кріпость без кло
поту, але він аж три тижні простояв тут та удавав, що облягає — 
все дожидався вибору короля.

Нарешті приїхав аж 17 листопада (ноября) посол од нового ко
роля. Вибрали таки Яна-Казімира. Він сповіщав Хмельницького про 
свій вибір, обіцяв всякі полекші козакам і вірі православній, та просив 
Хмельницького перш за все відступити від Замостя. Хмельницький ви
являв велику радість, казав стріляти з гармат і сказав, що зараз їде 
на Україну, сповняючи волю  нового короля. З Замостя узяв невели
кий окуп, всього 20.000 злотих, і повернув на Україну.

Перед Різдвом прибув Хмельницький із військом і старшиною 
у Київ. Митрополит Сильвестр Кос з патріархом Єрусалимським Паісієм, 
щ о тоді пробував у Київі, і з иншим духовенством виїхали на зустріч 
Хмельницькому далеко за місто. Сила народу зібралося і радісно його 
витали: дзвонили в усі дзвони, палили з гармат. Проїхавши крізь З о 
лоті ворота, він серед старшини наблизився до собору св. Софії. Там 
його вітало духовенство, а студенти Академії й школярі приймали 
його латинськими та українськими віршами, називаючи його Мойсеєм, 
що народ український визволив з кормиги польської, як Мойсей 
з  єгипетської; величали спасителем і хранителем України, Богом їм 
даним і на знак того Богданом названим.

З патріархом, митрополитом та де-ким з духовенства Хмель
ницький розмовляв потім часто, і тут вперше одкрилися йому очи на 
те, що робив він і що міг зробити для України, для свого народу. 
Досі він мав на думці тільки козацькі кривди, а про селян не дбав. 
Але тепер побачив, як увесь народ простягає руки до нього і жде 
о д  нього порятунку. В Хмельницькому сталася в Київі велика пере
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міна. Та було й инше де що, що підіймало його дух і надії. Сусідні 
держави побачили, яку силу тепер має Хмельницький, шукали його 
приязні й союзу. Турецький султан Ібрагим, Кримський хан Іслам-ґірей, 
Семигородський воєвода Ю рій Ракочі, Молдавський Господарь Василь 
Лупул, Московський царь Олексій Михайлович — поприсилали до нього 
послів. Пізніш присилала послів ще й Швеція. Тепер Хмельницький 
став иначими очима дивитися на діло — тепер він неначе вперше зр о 
зумів, що він не хлоп-повстанець, а „Гетьман з ласки Бож ої та по 
волі народа“. Досі він мав перед очима 
тільки справу козацьку — а тепер зро 
зумів, що се дрібниця: треба брати 
ширше, треба думати про те, як би 
од  Польщи визволити увесь Україн
ський народ, щ об він міг жити віль
ний і сам собою  правити, під обез- 
пекою козацького війська. „Доказав 
я, про що не думав — тепер докажу, 
щ о надумав, — казав Хмельницький — 
визволю  з лядської неволі увесь народ 
Руський (себ-то Український). Попереду 
вою вав я за свою кривду, тепер во
юватиму за нашу православну віру.
Поможе мені весь народ аж по Лю- 
блин, по Краків, я од народу не од- 
ступлюся, бо то права рука наш а“.

У' місяці лютому (февралі) при- КОроль ПОЛЬСЬКИМ ЯН-КАЗІМИР. 
їхали комісари (Кисіль, воєвода Ки
ївський, брат його та инші) від короля Яна з дарунками, привезли 
ласкаву грамоту королівську, де Хмельницькому король давав геть
манський титул (досі тільки звали гетьманами, а писали „старший вій
ська Запорож ського“) та дорогі клейноди (булава з самоцвітами, ко
рогви з білим орлом та іменем королівським, труби й бубни срібні). 
Хмельницький вийшов до послів із булавою ; по-перед його несли 
бунчук і корогву. Се він робив для того, щ об комісари бачили, що 
він і без їх ласки, з волі свого народу, давно вже Гетьман, і їх клей- 
нодів не дуже потребує. Коли Кисіль почав мову і згадав про ласку 
короля до козацького війська, то не витерпів полковник Дженджалий 
і закричав: „король як король, але ви, королевинята, князі, багато 
броїте — от і наброїли!“ Коли польський комісар спитав, скільки 
матимуть тепер козаки війська, Хмельницький одказав: „на-віщо вам? 
Скільки схочу, стільки й б у д е В з а г а л і ,  польські посли почували себе; 
ніяково, бо Хмельницький бачив, як до нього ставляться сусідні дер
жавці, добре знав лукавство панів і чув, щ о він має силу, а через те 
поводився із послами незалежно. Старшина й козаки по-всяк-час вия
вляли до них свою  ненависть і докоряли Полякам тими муками, що 
терпів од  них Український народ. На обіді у Адама Кисіля Гетьман,
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між иншим, промовив: „виверну вас усіх, Ляхів, до-гори ногами і по
топчу так, що будете під моїми ногами, а напослідок вас цареві Ту
рецькому в неволю оддам! За гряницю війною не піду, на Турчина 
і Татарина шаблі не підійму — доволі маю тепер на Україні, на П о
ділю та Волині. Доволі простору, достатку й пожитку в землі і кня
зівстві моїм, по Львів, Холм і Галич. А ставши над Вислою, скажу 
дальшим Ляхам: „сидіть і мовчіть, Ляхи!" І дуків і князів туди зажену! 
А як будуть за Вислою брикати, знайду я їх і там певно! Не стане 
мені на Україні нога жадного князя або шляхетки; а схоче котрий 
з нами хліб їсти — нехай війську Запорозькому буде послушний!“ 

„Малий я і незначний чоловік, але з волі Бож ої став я самовлад
цем і самодержцем руським (українським)!"

ЗАПОРОЖ СЬКИЙ ГЕРЦЬ.

„Лядська земля згине, а Русь (Україна) буде панувати! — скоро, 
ще сього року!"

Довгий час прогаяли польські комісари у Переяславі, силкуючись 
дійти з Гетьманом до якихось умовин, та ні до чого, як треба, н е д о 
говорилися, — крім того, щ о до Зелених Свят ні козаки, ні Поляки, 
не повинні воюватися. З  тим і поїхали польські посли. Обидві сторони 
бачили, що без війни діло не обійдеться, і почали до неї наготовлю 
ватись.

Зборівська Як тільки комісари повідомили короля, що Хмельницький не хоче 
угода, миритися, король зараз почав збіратися до війни. Всю шляхту покли

кано в похід (се звалося „посполите рушення"). Тим часом Хмель-
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ницький літом поєднався з Кримським ханом на Чорному шляху, і вони 
разом рушили на Волинь, бо під Збаражем (містечко на гряниці Во
лині й Галичини) зібралося польське регулярне (постоянне) військо під 
проводом Фірлея. Головний табор польський стояв під містечком Кон- 
стантиновом, але на військовій раді постановлено було одійти до Зба
ража, бо то було захистнійше місце. Сюди вони перевели своє військо 
і окопалися. Зявилися козаки й Татари коло окопів і розпочали свої 
герці. Се був козацький звичай тогочасний, що виходили або виїздили 
наперед одважні і гострі на язик молодці і глузуючи, дражнячи, дра
туючи і насміхаючись, силкувалися тим викликати за окопи ворога на 
герць, щ об помірятися з ним силами сам-на-сам. Так минув перший 
день. Другого дня почалося справжнє бойовище. Козаки й Татари усе 
стискали облогу, і Поляки один за одним кидали їм окопи свої та пе
реходили близче до міста. Козаки тісніще обступали їх і за  ніч наси
пали такі високі вали, що з них на вибір можна було вціляти у кого 
завгодно з-поміж ворогів. Міцно держалися Поляки за своїми око
пами, — а то через те, що у них був Вишневецький з своїм полком: 
він вдержував їх і умовляв не тікати і не кидати міста, та ще до того 
й облога була така тісна, що навіть і продертися нікуди було. Вже не 
стало й харчів військового припасу, почали вже й падло їсти, а тут 
ще й вода у річці засмерділася, бо у ній гнили убиті лю де і коні; 
туди стікала із дощ овою  водою  і усяка нечисть з-під такого несчи- 
сленного натовпу людей, коней і худоби. Воєвода Кисіль, що був при 
війську, просив Хмельницького помилувати Поляків, випустити їх, але 
Хмельницький загадував їм такі тяжкі умовини, як віддати йому Ви
ш невецького й инших начальників, а тоді нехай усе військо виходить 
і складає свою зброю  йому до ніг. Не приставали Поляки на такі 
тяжкі і ганебні умовини і знов мусіли братись до зброї. Тільки й на
дії було, що на королевське військо. Раз-у-раз вони благали короля 
прийти скоріш, бо далі не видержать. Король бачив, що пропаде вій
сько, і пішов на поміч, не ждучи всіх шляхетських полків. На дорозі 
оголосив, що Хмельницький зрадник і ворог, що він його скидає
з гетьманства, а на його місце настановляє иншого — Забуского яко
гось. Легко було сказати. Хмельницький по-всяк-час мав певні звістки 
про те, що робиться у ворогів, і покинувши частину свого війська під 
Збаражем, з реш тою  подався під Зборов, і там застукав короля з  його 
військом. Літо того року було дуже дощ ове; багнюка по дорогах 
стояла велика, річки порозливалися, і трудний був за-для Поляків той 
поход. Як на те, ще й тумани постоянні не давали ніяк польським роз
'їздам завчасу побачити козаків, —  вони були певні, що Хмельницький 
із військом був ще далеко, то не дуже й стереглися. А Хмельницький 
був вже таки тут; Поляки почали переходити по мостах через річку. 
Ледве половина їх війська перейшла на другий бік і сіла спочити та 
пообідати, як у Зборові задзвонили у всі дзвони. По тому знаку, як 
з-під землі, виросли перед переляканими Поляками козаки, а з ними й 
Татари, і почалася страшенна різанина. 5.000 Поляків, самих панів, не
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кажучи про слуг, лягло тут трупом. Кров річками текла по рівчаках. 
Гармати, вози з усяким добром, багато зброї досталося до рук коза
ків. Ледве над вечір король із половиною  війська утік на той бік річки 
і отаборився там на ніч. Перелякані сиділи купами Поляки, дожидаючи 
на ранок смерти, бо помочи нізвідкіль було сподіватися. А тут ще, як 
на те, поміж військом пішла поголоска, що пани й король хочуть по
кинути табор і тікати. Сталося се, мабуть, через те, щ о справді, два 
ротмістри із своїми ватагами нишком вибралися з табору і втікли. Як 
почув король, яка буча счинилася у переляканому таборі, зараз звелів 
подати йому коня і виїхав з непокритою головою , щ об усі могли ба
чити його по-між лавами його війська, вигукуючи: „ось я, король ваш. 
Не тікайте, діти мої, не кидайте мене!" Сльози капали з очей короля. 
Жовніри зраділи, побачивши його, і ожили. „Не втечемо!" гукали вони: 
„бо тепер ми певні, що король не покине нас!" Тим часом на раді 
начальників положили послати до Хана послів, щ об умовити його од- 
ступитись од козаків. І се удалося! Хан сказав, щ о одступить від ко
заків, коли король заплатить йому гроші за всі роки і позволить Та
тарам набрати собі людей в неволю на Україні і в польських землях; 
а Хмельницькому король аби дав, чого він схоче. Король пристав на 
се. Тоді хан почав намовляти Хмельницького, аби сказав королеви, 
чого хоче від Поляків, і на тім помирився. Хмельницький почав хана 
відмовляти, нагадував йому присягу його союзну; але хан не слухав 
і намагався, щ об Хмельницький мирився. Мусів тепер Хмельницький 
пожалкувати, щ о не воював Поляків торік, як мав їх у руках, а тепер 
хан ним командував. Мусів миритися, бо иначе б хан перекинувся до 
Поляків. І от саме в той час, коли козаки вже розвіяли були королів
ську варту і вже от-от були б схопили короля, розлігся по полі мо
гутній вигук Гетьмана козацького: „Згода!" Зупинилися козаки і од- 
ступили. Почали переговори. Ось на яких умовах уложено було так 
звану Зборівську угоду:

1 . Король оставляє Запорожському війську усі його давні воль- 
ності, а за для того він повинен дати нові привілеї.

2 . Козаки житимуть тільки в трьох воєводствах: Київському, Брас- 
лавському і Чернигівському, а Волинь, Поділля й Галичина остава- 
ються, як і раніш, під Польщею. Війська реєстрового на сій просто
роні має бути 40.000. Посполиті, що живуть у королівських маєтках, 
повинні одбувати свої повинності, а ті, що по шляхетських маєтках, 
повинні слухатися своїх панів.

3. Чигирин з округою  має бути при булаві Гетьмана, яко його 
столиця.

4 . Усе, що діялося під час колотнечі, нехай забудеться на віки, 
нікому кари за  те не повинно бути.

5 . Король пробачає усім тим з шляхтичів, хто записався був у вій
сько козацьке, і як що у кого з них одібрано за те його родові чи 
коронні маєтки, то на сеймі має бути їм повернено.
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6 . Там, де житимуть козаки, коронне військо не повинно стояти 
постоєм.

7. Там, де пробуватимуть козацькі полки, Жиди не можуть мати 
a-ні власности (собственности), a-ні орендувати, a-ні навіть просто про
живати.

8 . М итрополит Київський має право засідати у Сенаті. На пер
шому ж сеймі мусить бути постановлено, щ об скасувати унію, як у Ко
роні (в землях, що під Польщею), так і у Литовському князівстві, 
і щ об про непорушність церков і маєтків, до  них приписаних, зр о 
блено було постанову так, як того баж ає Київський митрополит і усе 
духовенство.

9. На усіх урядах у воєводстві Київському, Браславському і Чер- 
нигівському, повинні бути тамошні пани грецької віри (православні).

1 0 . Єзуїти не мають права пробувати у Київі і там, де є україн
ські школи. Ш коли, що заведено здавна, повинні оставатися цілі.

Після того, як підписано було сі умовини, військо розійшлося. 
Татари, вертаючись до-дому, грабували по дорозі і погнали у Крим 
великий — кілька десятків тисяч — ясир: набрали в неволю жінок, 
дівчат і молодиць.

Було се дуже багато, як порівняти з тим, чого хотів Хмельниць
кий, подіймаючи повстання. Але як згадати, чого він думав дійти піз
ніш, коли ото не захотів годитися з комісарами у Переяславі та на
ново почав війну — се було дуже мало. Хмельницький почав наново 
воювати, бо хотів Україну зовсім від Поляків визволити, зробити її 
вільною, свобідною . А тим часом мусів годитися на те, аби знову на 
Україну верталися польські пани, і всі, хто не попав між ті 40 тисяч 
козаків, мали бути знову панськими кріпаками, робити на них як дав
ніш. Сорок тисяч козаків, та деякі права для православної віри, для 
православних духовних та панів — а для українського селянства сливе 
нічого або таки й зовсім нічого!

Сумно верталося козацьке військо з походу, і з жалем стрічали 
його на Україні. За той час, коли козаки, воювали з Поляками, вій
сько Литовське пустошило Україну; козаки дуже турбовалися за  свої 
сїмї, але все трималися, слухалися Гетьмана, щ об з Поляками покінчити. 
А от як покінчили! А Татарва розкинулася по Україні, забираючи без
боронних людей в неволю за королівським дозволом.

Л ю де не знали, що Хмельницький не волею  замирився, і щ о то 
не з його вини орда людей брала. Нарікали на Хмельницького, про
клинали його, що позволив орді людей забирати:

Бодай тебе, Хмельниченьку, перва куля не минула,
Що велів Орді брати дівки й молодиці!

Оповідали про нього навіть; щ о він умисно людей убезпечував 
своїми листами, аби Татар не боялися, з міст виходили, а тоді Татари
з засідок випадали й людей, в неволю забирали.
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А тут пани польські, покладаючися на згоду, почали вертатися 
на Україну, або присилали своїх управителів. Хмельницький знав, який 
жаль між людьми підніметься, як пани схочуть старі порядки заво 
дити. Тому відтягав се скільки міг: казав, ідо шляхті не можна вер
татися, поки сейм затвердить Зборівську умову. Але потім, як сейм 
затвердив, таки мусів пускати шляхту, мусів списувати реєстр козаць
кий. Списував теж так, що в військо козацьке може три рази стільки 
війшло ніж скільки мало бути: записував цілі сїмї, до кож дого козака 
додавав двох помічників, та осібні ще козацькі охочо-комонні полки 
позаводив. Але хоч би й сто тисяч в козаки завів — що то значило 
для України? Таки більше людей мусіло вертатися в кріпацтво. Мусїв 
сам наказувати людям, щ об панів слухалися, мусів сам карати за не
послух. А лю дям через те до Хмельницького серце відпадало; не всі 
розуміли, що він то не з власної волі робить — та й хоч би не 
з власної волі, то чи людям було лекш е?

Бачив се все Хмельницький і міркував, що не обійдеться без но
вої війни з Польщ ею. Як буде пильнувати трактату та згоди з П оля
ками, то сам зійде на польського слугу, а народ Український від нього 
одвернеться. Та й сам він не того ж хотів.

Почав помалу збиратися до нової війни, щ об Польщі збутися. 
Ш укав собі помочи за границею. Знову хана намовляв на Польщу, 
а крім того заходився у турецького султана, що під своєю  рукою мав 
хана, як підручного свого: хотів Хмельницький, щ об султан наказав 
ханови помагати Хмельницькому. Та й Московщину силкувався при
вести до війни з Польщею. Московщина перед тим дуже сильно по
терпіла від Польщі, і та забрала від Москви пограничні землі; бояре 
московські і хотіли б почати війну, щоб вернути втрачене, і боялися. 
Д овго вагалися, слухаючи намов Хмельницького, поки нарешті нава
жилися.

Сина свого, Тимоша, Хмельницький хотів оженити з донькою  во
лоського господаря Василя Лупула, сподівався з того мати поміч 
з Волощини, а може й думав з часом побачити сина господарем мол
давським. Лупул згодився на се охоче, а потім став крутити; відмов
ляв його другий зять, пан литовський Радивил, великий ворог козаків. 
Хмельницький, розгнівавшися, зовсім несподівано, в осени 1650 р. на
пав на Волощину з 16.000 „сватів", як він казав, і наробив тут страш 
ної руїни. Ось як стара дума оповідає про се:

Із Низу Дніпра тихий вітер віє повіває,
Військо козацькеє в поход виступ ає!
Тільки Бог святий зн ає,
Що Хмельницький дум ає, гадає,
Об тім не знали ні сотники,
Ні атамани курінниї, ні полковники...
Як до Дністра прибували,
Через три перевози переправу мали.
Сам Хмельницький наперед всіх рушав
До Хотина прибував, до Василя молдавського листи посилав:
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»Ей, Василю молдавський, господарю волоський!
Чи будеш  зо  мною биться, чи мириться ?
Чи городи свої волоськиї уступати ,
Чи червінцями полумиски сповняти ?«
Тоді ж Василий молдавський, господар волоський 
Листи читає, назад одсилає,
А в листах приписує:
»Пане гетьмане Хмельницький,
Батьку Зінов Богдане чигринський!
Не буду я з тобою  ні биться ні мириться,
Ні городів тобі своїх  волоських уступати ,
Ні червінцями полумисків сповняти!
Не лучче б тобі покоритися меншому,
Нежели мені тобі старш ому ?«
О тоді ж то Хмельницький, як сії слова дочував,
Так він сам на доброго коня сідав,
До города Сороки поїзжав,
На город Сороку поглядав, іще стиха словами промовляв: 
»Ей городе, городе Сороко!
Ще ти моїм дїтям козакам незаполоха —
Б уду я т еб е  доставати ,
Буду я з  теб е  великиї скарби мати,
Свою голоту наповняти,
По битом у таляру на місяць жалування д а в а т и !«
О тоді то  Хмельницький як похваливсь,
Так гаразд добре й учинив:
Город Сороку у неділю рано знад обіддя взяв,
На ринку обід пообідав,
К полудній годинї до города Сучави припав,
Город Сучаву огнем запалив і мечем ісплїндрував,
Тоді Ляхи із города із Сучави утікали,
Василю молдавському знати давали.
То Василий молдавський до Яс прибуває,
Словами промовляє:
»Ой ви Яси мої, Яси, були єс т е  барзо красні,
Да вже не бу д ете  такі, як прийдуть козаки«.
То пан Хмельницький добре учинив:
Польщу засм утив,
Волощину побідив, гетьманщ ину звеселив.
В той час була честь, слава, військовая сп р ава!
Сама себе на сміх не давала,
Неприятеля під ноги топтала.

Лупул мусів заплатити Хмельницькому великі гроші, аби пішов Білоцернів-
собі з Волощини з своїм військом, і на Різдво обіцяв віддати д о н ь к у  ська угода
свою  за Тимоша Хмельниченка. 1 !? етя

війна.Вже у лютому (февралі) 1651-го року знову почалася війна: поль
ський гетьман Каліновский вступив в Україну, — бо полковник бра- 
славський, славний козак Данило Нечай забрав до  свого полку сусідні 
округи П одільського воєводства; Каліновский велів йому іти геть, 
а Нечай не послухав. Але під Браславом, у містечку Красному, де 
стояв Нечай із військом, Каліновский напав на нього, погромив коза
ків (тоді була мясниця і козаки гуляли). Нечай наложив там головою .

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


—  2 0 2  —

Каліновскнй з-під Красного подався на Винницю. Там його стрів ин- 
ший славний полковник Іван Богун, щ о його дуже любили козаки й 
народ. Богун хотів задержати на який час Поляків, поки д е  його 
прийде підмога од Хмельницького. Одного разу він вийшов на зустріч 
Полякам, і після перш ої потички, немовби то перелякавшись, козаки 
утікли у манастирь, щ о стояв по той бік р. Бугу. На льоду ще загодя 
були порубані ополонки, а щоб їх було не знати, по льоду було на
трушено соломою. Поляки погналися за козаками, вперлися на л ід; 
лід завалився під ними, і там багато їх потопилося. Каліновский з не
добитками втік до короля, що стояв в Холмщині, збіраючи у похід 
шляхту. Хмельницькому саме б тепер (у місяці марті) ударити на По
ляків, але він втеряв час, дожидаючи Кримського хана. Хан сердився,

СМЕРТЬ ПОЛКОВНИКА НЕЧАЯ.

що Хмельницький змушує його через султана силоміць, і тому не спі
шився — прийшов аж літом. А тим часом Поляки скликали посполите 
рушення, сейм визначив гроші, щ об найняти німецьке військо, і таким 
побитом під рукою короля стало військо у 300.000, що й рушило на 
Україну. У Хмельницького зібралося на той час ледве 2 0 0 .0 0 0  із Тата
рами. Вороги зійшлися коло містечка Берестечка на Волині (недалеко 
Володимира) на р. Стирі. Спочатку козакам щастило, але все зіпсувала 
зрада хана. Татари зробили перший наскок на Поляків, а тоді, неначе 
злякавшись їх одсічи, кинулися тікати. Побачивши таке, Хмельницький 
поскакав до хана, щоб довідатися, що таке. Хан викручувався то тим, 
то сим, а другого дня з усією ордою  став одступати. Хмельницький 
умовляв його, пригадував присягу, докоряв, але хан схопив Хмельниць
кого, а потім писаря військового Виговського і забрав їх з собою  в не
волю. Оставшись без гетьмана козаки почали помаленьку одступати.
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У-ночі вони обгородили свій табор із трьох боків возами, поскову
вавши їх ланцюгами, і обкопалися валом; з четвертого боку їх захи
щ ало болото. На другий день обступили Поляки аж з трьох боків 
козацький табор і почали стріляти з гармат. Козаки кілька разів ви
ходили з табору і нападали на Поляків; багато їх лягло трупом ути х  
бойовищах, багато лягло й козаків. Три дні билися отак козаки, а на 
четвертий у-ночі, під проводом Богуна, вийшли із табора і кинулися 
на Поляків. Завзято билися козаки, та не сила була їх пробитись че
рез велике військо польське, і почали вони перемовлятися з Поляками, 
на яких умовинах зложити згоду. Та Поляки, почуваючи свою силу, 
вигадали їм такі умовини, що козаки положили: краще усім головами

ТРИ СТА КОЗАКІВ НА О СТРО ВІ ПІД БЕРЕСТЕЧКОМ .

накласти, ніж на те пристати. Богун задумав вивести козацьке військо 
з того’ місця через болото, що захищ ало їх з четвертого боку, та че
рез річку Пляшову. Не перестаючи нападати на Поляків, щоб одвести 
їм очі, він наказав частині війська загачувати болото та річку і ро
бити на них три греблі з возів, лантухів, кожухів, свиток, наметів 
і з усякого збіжжя, що знайшлося у таборі. Через сі греблі він у-ночі 
на Петра й Павла перевів більшу частину свого війська, — у таборі 
зосталися найбільше селяне, щ о ще не звикли до військового порядку. 
Тим часом хтось пустив чутку, що вся старшина утікла і покинули 
військо на заріз. Тоді сталася страшенна замішанина. Всі сунули до 
гребель. Даремне Богун спиняв їх і гукав з того берега, щ об держ а
лися порядку, — вони, як вівці, натовпом кинулись на ті хисткі греблі 
тисячами, давили, топили один одного, пхали у воду, штовхали, —
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аби втікти. Поляки, побачивши се, ударили на табор. Багато тоді на
роду побито — „мабуть не було такого, що не вбив би козака" — 
пише один Поляк. — Забрали чи мало добичи — „хоч і не так як 
козаки під Пилявцями, бо козаки не уживали срібної посуди і не їздили 
в каретах", зауважає він таки. Той самий Поляк оповідає, як невелика 
ватага козаків, чоловік двісті—триста, допливало до маленького 
острівця і там ще цілий день одбивалися від Поляків. Потоцький, б а
чучи їх відвагу, обіцяв помилувати, як піддадуться, але вони повики
дали гроші з гаманців у воду (знак, що будуть боронитися на смерть) 
і билися до кінця. Один добрався до човна і звідти відбивався косою 
кілька годин.

Так скінчилося те страшенне бойовище. Берестецьке поле укри
лося трупом; хижі орли, як чорна хмара, літали над ним та видерали 
очі з трупів, бо вже мясом надто ситі були; вовки табунами збіга
лися справляти свій кровавий бенкет. Поляки з-під Берестечка пішли 
на Україну, руйнуючи села; вішали на шибеницях людей або різали 
та катували, завдаю чи їм усяких мук, але й народ не давався — би
лися з ними не тільки чоловіки, але й жінки. Почали лю де сами за 
палювати свої села та млини і, зібравши свою мізерію, тікати на гра
ниці М осковського царства, де тепер Харьківска та Вороніжська гу
бернії. Зявилися тоді, окрім Чугуєва, що був збудований ще за Остря- 
ниці, міста: Харьків, Суми, Лебедин, Ахтирка, Острогожск, Богучар та 
инші. Поляки скрізь по-перед себе надибували спустошену та спалену 
пожежею пустиню, — ніде було їм розжитись ні харчами, ні притулку 
знайти, а тут ще напали на них пошестні хвороби. Через все те вони 
й повернули до-дому.

А тим часом повернувся з татарської неволі Богдан. Зараз же, 
в початку серпня (августа), на урочищі Маслів Брід, на р. Росаві, зі
бралася так звана „чорна рада", тоб то рада не з самих козаків та 
старшини, а така, де більше було простого народу, селян. Такі ради 
зібрались і по инших містах України, і усі вони винуватили Гетьмана 
за  те, що він би то умисне покинув військо під Берестечком та утік 
із Татарами. Але Хмельницький довів їм, що не його вина була, та 
почав знову збірати війська під Корсунем і дожидати хана.

Як постягалися полки українські, куди їм було визначено, і як 
побачив Хмельницький, що їх було дуже не багато та щ о полковники 
і старшина вже не такі слухняні, як були колись; що власть його хи
талася; що на Татар надії не було, а до того як почув він, що геть
ман Литовський Радивил хоче сполучити військо своє з військом ко
ронного гетьмана П отоцького і разом напасти на Україну, — то через 
все те Хмельницький залишив думку про війну, та надумав краще уло- 
жити згоду. Згода ся сталася у Білій Церкві у вересні (сентябрі) 1651 
року на таких важких для України умовинах:

Козаків мусіло бути не більше 2 0 .0 0 0  і житимуть вони тільки 
у Київщині; на Поділлі, Волині і Чернигівщині стоятиме польське вій
сько; унія зостаєтся як і була; шляхта польська може зараз вертатися
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на Україну, тільки податків не збіратиме, поки реєстра не спишуть; 
гетьман присягає королеві і Річіпосполитій; усіх полковників і стар
шину ствержує король; з ордою  не мати ніякого приятельства; не 
мати ніяких зносин з чужими державами.

На такі умовини мусів пристати Хмельницький. Звичайно, що 
згода ся довго вдержатись не могла, бо вона надто супротивна була 
усім бажанням і надіям люду Українського, — „вона постановлена 
була на льоду‘\  як влучно мовить про неї тогочасний літописець.

На Україні дуже нарікали на сю угоду і на Хмельницького, що 
довів до того Україну. Ось як в думі говориться:

Ей, чи гаразд, чи добре наш гетьман Хмельницький учинив,
Що з  Ляхами із мостивими панами у Білій Церкві замирив?
Та велів Ляхам, мостивим панам
По козаках, по мужиках стацією  стояти,
Т а не велів великої стації вимишляти.
То ще ж то Ляхи мостивиї пани по козаках і по мужиках поставали
Та великую стацію вимишляли...

Подекуди підіймалися навіть бунти против Хмельницького. Лю де 
не хотіли приймати панів, не хотіли терпіти насильств і здирств поль
ського війська, що розкватировано на Україні. Сила народу тікало на 
Слобідщину. Хмельницький потішав людей, що то не довго терпіти, 
на весну буде знову війна.

На весну (року 1652) Хмельницький закликав до себе на поміч 
орду. Він виряжав тоді сина Тимоша на Волощину на весілля. На д о 
розі, на Поділлі, стояв з військом Каліновский, і Хмельницький напе
ред знав, що він Тимоша з військом не пустить, бо Полякам того ве
сілля не хотілося. І справді, Каліновский заступив дорогу Тимошеви — 
думав зовсім військом його знищити, але не знав, щ о Хмельницький 
з усією силою ззаду іде. Напав Каліновський під Батогом, коло Лади- 
жина, і наскочив на військо старого Хмельницького. Поляки кинулися 
тікати назад. Каліновский, бачучи, що військо зовсім не хоче слухати 
його, а навіть хоче його самого віддати Татарам або Хмельницькому, 
повернув гармату на своїх і почав стріляти на тих, що тікали. Тут 
враз зайнялися скирти сіна, щ о стояли серед табору польського; пе
реполох зробився ще більший, а тут ще з-за гори виткнулися козаки. 
Страшенна січа почалася. Трохи не все військо польське загинуло або 
потопилося у річці — кілька сотень тільки врятувалося; самого Калі- 
новского було вбито, відтяли йому голову і послали Хмельницькому. 
Одплатили козаки за  Берестечко.

Тиміш з козаками пішов у Волощину, у Яси. З ним були: вій
ськовий писар Іван Виговський, полковник Тетеря і ще кілька полков
ників. Тепер годі було Господареві сперечатись, і молодих звінчали, 
мішаючи українські весільні звичаї з волошськими. Тиміш з молодою  
вернувся до-дому.
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А з Поляками почалася тим часом нова, остання вже війна. Було 
се літом 1652 р. Війна ся тяглася довго і надокучила усім. І Поляки, 
і Українські лю де дуже потомилися, понищені були військо, скарб та 
й увесь край спустошений. Воювали ніби через силу, бо не вміли так 
погодитися, щоб жити у згоді, і воювалися хижо, люто, не милуючи 
одні других.

На весну (1653 р.) Тимошевого тестя Лупула скинув з господар
ства його міністр Степан Жирний, піднявши повстання. Тиміш пішов 
у М олдавію, щ об зарятувати свого тестя, але у бойовищ у під Сучавою 
його поранено з гармати у ногу, і він од того скоро вмер. Тіло його

СТРІЧА ТИМОШЕВИХ ОСТАНКІВ.

козаки повезли на Україну, у Чигирин. На зустріч вийшла із старою 
Богданихою  його жінка, що за час його походу привела близнят. 
Сумно дзвонили дзвони та стріляли гармати і рушниці, стрічаючи 
Гетьманського сина та провожаючи його до могили.

Поляки помагали новому Господареви молдавському, що скинув 
Лупула, а инше військо польське стало на Поділлі, щ об не пустити 
Хмельницького, коли б він пішов рятувати сина. Хмельницькому не 
легко було зібрати військо, бо старшина ремствувала, що він при 
своїх злиднях, та ще міш ає Україну в ту волоську справу. Але на 
осінь прийшов Кримський хан, і Хмельницький знов почав війну з По
ляками. Сам король пішов з військом на Україну та став табором  під 
Жванцем, що проти Хотина над Дністром. Хмельницький почав стя-
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гати своє військо до Каменця і скрізь розпустив загони, щоб не да
вали підвозити харчі і всяку всячину до польського табору. Татари 
зайшли з-заду Поляків через Волинь, Поділля і Галичину. Таким по- 
битом, польське військо було навкруги оточене ворожими силами. На
став холод. Поляки, не маючи кожухів, почали гинути од холоду; до 
того не стало ще й харчів. Голод, а з ним усякі пошесті вкинулися 
у польському таборі. Се був час, коли Хмельницький міг би зовсім 
визволити Україну, та на лихо король, бачивши такі тяжкі для себе 
обставини, послав до Хана своїх послів і 1 0 0 .0 0 0  червінців і замирився 
з ним на тому, що платитиме йому щ о-року данину, а зараз дає йому 
дозвіл по дорозі до-дому, у Крим, набрати собі у ясир людей, скільки 
забаж ає. Багато дівчат, молодиць, парубків і чоловіків погнали Татари, 
вертаючись до Криму. Народ думав, що сей дозвіл дав Хмельницький 
і ремствував на нього. Се вже в-друге Татари зрадили козаків, і з та
ких щасливих обставин, як отеє склалися були для козаків під Жван- 
цем, не вийшло для них нічого. Але Хмельницький не дуже журився 
зрадою  Татар — він уже мав проти Польщі инших союзників: саме 
прийшла звістка, що Москва приймає Україну під царську руку і по
чинає воювати з П ольщ ею .

Лихоліття, безсилість, безправність і лукавство Польського уряду; Умова 
безперестанні війни і колотнечі, а через них занехаяні і попсовані зМоснвою 
ниви та хазяйство; недорід кілька год, сподіванки народні на кращі Переяслав 
часи, надія на Гетьмана, що він виборе Україні кращу долю , — все се 
не раз заставляло Хмельницького оглядатися навкруги і шукати такого 
захисту, що справді дав би сердешній Україні легче дихнути. Але що 
бачив він навколо? Польщ а ледве сама справлялася з безладдям у себе 
вдома, та останніми часами з своїм латинством надто далася у знаки 
Україні; тяжка боротьба безперестанна з нею зробила з неї ще кля- 
тійш ого ворога України. Туреччина, хоч і змогла б захистити Україну, 
хоч може б і не встрявала у розпорядки в середині її, так давнє во
рогування, давня ненависть народня до „бусурменів" не давала поєд
натись із нею .'И нш і держави, як Швеція, Австрія, Франція, були дуже 
далеко і зовсім не дали б того захисту, якого бажалося. Зоставалося 
тільки М осковське царство. Про нього ще раніш думав частенько 
Хмельницький, і з ним часто обмінювався листами та послами. О д
наче він бачив, що й вдача московська инача, і не до смаку були Укра
їнцям московські розпорядки, то він ніяк не наважувався єднатись 
із М осквою . Хоч і міцне й однакової віри було те царство тоді, та 
дуже некультурне і зовсім залежне од самодержавної власти одного 
царя. А тим часом Українці з давніх-давен були народ сутодемокра- 
тичний (простолюдний) і взагалі такий, що волю  й рівні права для 
усіх вважав за найголовніше для свого життя, за  святощі, за які він так 
довго й уперто боровся стільки віків. У ті давні часи ні один ще на
род не мав такої демократичної республіки (держави з виборним го
ловою ), якою  була Україна, ні один народ не мав такого рівноправ
ного і міцного військового устрою в себе, який мала Січ Запорож -
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ська, — се був український лицарський орден, що не має собі рівні 
у Європі й до наших часів.

Московський уряд теж не дуже охоче брався за те єднання: 
з одного боку, не хотілось йору ворогувати з Польщ ею , а без сього 
не можна було обійтись у такім разі, а з другого — не бачив він собі 
великої користи од  того. Уповноважені народу М осковського, скликані 
на „Земський С обор“ в сій справі, просто й справедливо говорили, 
щ о приймати Україну не треба, бо Черкаси (так Московські лю де про-

ЦАРЬ МОСКОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ.

зивади Українців) „не стерплять руки великого государя". Але тепер 
настав такий час, що Хмельницькому не можна було одкладати се 
діло на далі, і от він знов удався до царя Московського Олексія Ми
хайловича, щ об той дав помочи проти Поляків. Москва одказала, що 
дасть, але нехай Україна піддасться під царську руку і признає над 
собою  верховну власть царя. Хмельницький на все згожувався і про
сив тільки скоріще прислати військо на Україну, на Поляків. І от 
в осени, коли стояв він на Поділлі, прийшла звістка, що вже їдуть до
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нього посли з Москви і цар обіцяє на весну прислати військо. Посли 
московські — боярин Бутурлін, окольничий О лферєв і думний дяк 
Лопухін, із військовим почтом з 2 0 0  стрільців, приїхали у Переяслав 
саме під новий рік. Стрів їх Переяславський полковник Павло Тетеря 
та протопоп. На Водохреще р. 1654 приїхав у Переяслав і Гетьман і на 
8  січня (января) скликав велику раду. Уся старшина, з усіх полків, 
з  усієї України зїхалася до Переяслава. У 1 1 -ій годині в день вийшов Переяслав 
на майдан Гетьман і почав свою промову до війська. Між иншим він ська рада 
казав таке: „Сьогодня скликано велику прилюдну раду на те, щ об ви $ L cj 4H*l1 KRA п І
вкупі з нами обібрали собі державця з чотирьох, кого самі волити- ут/
мете. Перший — царь Турецький, другий — хан Кримський, третій — 
король Польський і четвертий — царь Московський. Вибірайте, якого

ПЕРЕЯСЛАВСЬКА РАДА.

вподобаєте. Царь Турецький — бусурмен; усі ви знаєте, яке лихо тер
плять під ним православні Греки. Хан Кримський — теж бусурмен; 
з  ним ми завели приязнь, але чого натерпілись через те, якої біди за
знали, ви добре знаєте: і неволя і ріки крови христіянської. Про утиски 
від польських панів нема чого й балакати. Царь Московський — одного 
з  нами обряду, одної грецької віри, —  він зглянувся на наше шости- 
літнє благання. Крім його царської руки, ми не знайдемо затиш ного 
пристановища. П олюбімо ж його щ иро! А хто не хоче нас послухати, 
нехай іде, куди хоче, — шлях вільний".

Тисячі народу загукали : „Волимо під царя східнього православ
ного!" Полковник Тетеря став обходити усіх, питаючи кожного:

—  Чи усі так призволяєте?
— Усі, усі! — гукали козаки і міщане.
Як скінчили допитувати, Гетьман промовив:

14
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— Хай буде тако. Нехай укрепить нас Господь під його царською 
кріпкою р у ко ю !

Потім прочитано царську грамоту — в ній царь обіцяв Україну 
в ласці держати і від ворогів обороняти. Посли покликав тепер Геть
ман у церкву до присяги.

Гетьман з старш иною домагався, щ об посли московські присягли 
за царя, що він вольності й порядки України порушати не буде й во
рогам її не оддасть на поталу. Такий порядок був у Польщі, — тай 
скрізь, де свобода має бути забезпечена, — що новий король у-сам- 
перед складає присягу на закони й права, що буде їх додержувати, 
а тоді народ складає йому присягу, що буде його слухати й шану
вати. На те бояре сказали, що вони сього не зроблять, бо М осков
ський царь — „самодержець" і присяги своїм підданим не складає. 
Нічого не поміг і приклад, щ о так, мовляв, роблять Польські королі, 
що завжди козакам присягали. Але нехай — казали бояри — лю де 
не бояться: царь їх не видасть і всі вольності й права оборонить та 
збільш ить. Ся несподіванка дуже здивувала Гетьмана і старшину. Не 
знали, що робити. Вийшли з церкви і радилися на подвіррі Тетері. 
Послали до Бутурліна, щ об таки присягнув, иначе військо буде вага
тися і не схоче цареви присягати. Посли стояли на свойому. Д овго так 
тяглося. Нарешті Хмельницький і старшина, щ об помочи московської 
не втратити, згодилися присягнути й так і постановили, що пізні ще 
вони пош лю ть до Москви своїх послів, і ті з царем і боярами умо
вляться про українські порядки, права і вольності. Після того посли 
московські вирядили своїх „стольників" і „стрягічих" по усіх містах 
і полках українських, щ об народ присягав Цареві. Київ присягав 14-го 
січня (января), але митрополит Сильвестер Кос і київське духовенство 
не хотіли присягати, бо дуже неприязно дивилися на те єднання і ні
чого доброго  від нього не сподівались і аж силою видерли в них 
присягу; та й поміж старшиною знайшлися такі, щ о не схотіли при
сягати. 22-го січня (января) присягав Ніжин, де послів стрічав шуряк 
Гетьмана полковник Золотаренко, а 28-го й Чернигів. Звідтіль посли 
повернули до Москви. Ледве сталася присяга у Переяславі, як зараз 
склався чималий гурт таких старшин і козаків,, що не хотіли йти 
у московське п іддан ство; по-між ними такі старшини, як Сірко — був 
пізніще кошовим Запорожським, — він зібрав невдоволених і подався 
з  ними за Дніпрові пороги; та й любий усьому козацтву полковник 
Богун з усім Побужжям не схотів теж присягати і цурався того єднання.

Хмельницький з старш иною став виряжати послів до  царя і ви
робляти їм наказ, чого мають просити для війська і для України. П о
їхав військовий судя Богданович і полковник Тетеря. Д о Москви при
їхали в перших днях марта. Царь прийняв їх з великою честю. Посли 
передали йому грамоту Хмельницького, Гетьман в ній висловляв утїху, 
щ о Україна прийшла в сою з з М осковщиною і під зверхність М осков
ського царя; просив, щ об царь потвердив права і вільности україн
ського народу — як царські посли обіцяли, щ о дасть їм права більші
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ніж мали за князів давніх і за  королів польських. Потім українські 
посли виложили перед боярами, чого хоче Гетьман і військо Запорож - 
ське. На підставі того уложено було так звані „статі Богдана Хмель
ницького", що потім ціле століття брали їх за підставу українського „Статі 
житя: які зміни потім не виходили, як не відмінялися відносини до Богдана 
Москви, то все покликувалися на ті „статі Богдана Х мельницького",Хмельниць 
що по ним має все бути, і по ним ніби то все ведеться. кого *

ПОЛКОВНИК БОГУН.

Всіх статей було 23. Важніщі з них т а к і:
Права й вільности козацького й духовного стану лю дей потвер

джуються.
Всякі виборні уряди і суди мають одбуватися вільно, і ніхто до 

них не може мішатися.
Гетьмана вибирає військо свобідно.
Війська козацького має бути 60 тисяч.

14*
digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


—  212  —

Гетьман має право вести зносини з иншими державами.
Щ о сказати про сі „статті"? Писали їх козаки і думали про са

мих козаків. Вони вважали за Україну не всю землю, де живе україн
ський народ, а тільки ту землю, де по давнім умовам козаків з Поля
ками, мусили жити козаки: не всю землю по Сян в Галичині і по гір- 
ний Д унаєць і гірські Тисси в Карпатах, а тільки по Случ: воєводства 
Чернигівське, Київське та Браславське. Переяславські статті вмовлялись 
з царем тільки про волю козацьку, а „пашенного крестянина" зоста- 
вляли „должность обыклую отдавать его царскому величеству, какъ 
и прежде сего“, значить, як було се за  часів Польщі, проти якої уста
вали і „пашенні крестяне“ вкупі з козаками. Ті шляхтичі, що верхо
водили канцелярією Хмельницького (тай й сам батько козацький був 
ш ляхтич!) не забули осібно написати в статтях переяславських про

КОЗАЦЬКЕ ВІЙСЬКО ВИСТУПАЄ В ПОХІД.

шляхту, що б вона „при своїх шляхетських волостях пробувала, як 
при королях польських бувало, і що-б на уряди судові, земські і го- 
родські, як і за Польщ і було, вибирали шляхтичі, а не пашенні люде. 
Тільки козаки мали-б свій власний суд, — по сій умові!

Окрім козаків та шляхти, права і вольности вимовлені були для 
попів і ченців, що-б і вони мали те, що їм було надано од  королів 
польських, значить, і землі з пашенними людьми, та для міщан, що-б 
вони обирали для себе і для своїх діл войтів і маґистрати та ратуші, 
щ о-б то як тепер городських голов та городську думу.

Так то зроблені козаками статті вдержували стару нерівність між 
людьми українськими і не дбали зовсім про пашенних людей, про 
бідних хліборобів. На користь їм можна-б було хиба повернути 13 
статтю, що „права, надані од князів і королів духовним і сьвітським 
людям, що б не були ні в чім порушені". Та тільки прав таких прос-
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тем пашенним людям ніхто не давав. Поки що, вони тільки зостава
лись вільними там, де повтікала шляхта. А як земля за ними не була 
признана, то по-троху і стали сі прості лю де обертатись у „послуш ен
ство". Сам козацький батько Богдан Хмельницький мав од  королів 
польських надані села „на правѣ помѣстномъ съ поддаными". А по
сланці його, котрі їздили в Москву вмовлятись з царем про вольности 
козачі, — генеральний судя Самійло- Богданович та переяславський 
полковник Павло Тетеря, подавали в марці 1654 р. цареви челобиття, 
де прохали, щ о-б за  ними було потверджено по містечку „сь подда- 
ными въ немъ будучими".

Колись польські пани так само позабирали землі і перш усього 
старались захопити такі струменти та заводи, що найпотрібніщі хлі- 
боробови, або такі, що переробляю ть хліб — млини та винниці, що-б 
хлібороба держати в своїх руках, та захоплю вати луки, щ о-б не було 
куди без плати хліборобови скотину вигнати, та ліси. Народ власне 
через те і піднявсь проти Польщі вкупі з козаками, що „вражі ляхи" 
ріки і луки жидам заарендували, — а тепер козацькі старшини, вмо
вляючись з московським урядом про козацькі вольности, почали ви
мовляти собі те, що за часів Польщи мали в себе пани та їх оран- 
дарі-жиди. Потроху почало йтись до нового крепацтва, а московське 
царство не тільки не зупинило сієї ходи, а ще помогло розростись 
злим зернам, що були в козаччині, а добрі заглушило.

А були в переяславських статтях і добрі зерна власне такого 
устрою  громадського, до котрого теж прямують скрізь освічені люде. 
Тут умовлялось, щ о-б чужі лю де у крайові не вступали, щ о-б усякий 
уряд був виборний, що-б ніхто без суду не був скараний і щ о-б су
дили свої лю де, товариші, хоч козаків, шляхтичів та міщан, коли не 
усіх. Так була хоч трохи забезпечена воля краю й народу од царської 
самоволі.

Українці хотіли, аби московське правительство зовсім не мішалося 
в українські порядки, в управу й життя; щ об на Україні не було нія
ких московських начальників, а тільки самі українські, вибирані самими 
лю дьми; щоб церковні порядки ні в чім не змінялися, і церква укра
їнська зіставалася по давньому, під зверхністю патріарха царгород- 
ського, а від московського патріарха була незалежна.

Се все було не в лад московським б о яр ам ; на де-які справи зо в 
сім не дано ніякого рішення, — так тим часом полишено, як було, 
але нічим не забезпечено від змін на далі: а в де чому й відмовлено, 
Через те пізнійше Українці і Москва кожне в свій бік тягнуло: Укра
їнці хотіли розширити і доповнити ті „статі Богдана Хмельницького" 
новими правами і постановами, щ об московське начальство не міша
лося до  українського житя. М осковське ж правительство навпаки хо
тіло підвести Україну під московські порядки, посадити по українських 
городах московських воєвод, духовенство українське підвести під 
власть московського патріарха. З того потім вийшли великі свари 
і війни.
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То виявилося згодом, але де що зараз по переяславській присязі 
почало виявлятися таке, що Українцям не подобалося. Хмельницький 
для того так цупко взявся до того поєднання з М осквою, щ об звідти 
як найскоріш воєнну поміч дістати на Поляків. Замість того зараз по 
присязі переяславській прийшли воєводи московські в Київ і з ними 
дві з половиною  тисячі московських стрільців. Вони заходилися ста
вити собі кріпость в Київі, для неї вибрали собі місце коло Софій
ського собору, на митрополичих ґрунтах. Митрополит не хотів давати 
того ґрунту, але воєводи йому веліли дати, бо инакше силоміць візь
муть. Митрополит хотів боронитися, але потім побачив, що таки не 
його сила. Поставили кріпость, поставили в ній своє військо, і три
мали в своїх руках цілий Київ, казали собі приносити ключі від місь
ких воріт, від себе висилали людей провідувати про ворогів.

Таким чином уже зараз по-бік Гетьмана і полковників козачих 
зявилися инші хазяї на Україні, що пильнували й самого Гетьмана 
і всю людність українську. І таких воєводів бояре хотіли прислати 
й у инші значніщі українські міста.

Все се не подобалося на Україні, і дехто побоювався, щ об з того 
не вийшло якої біди.

Царь приймив Хмельницького під свою руку, бо в його була 
гадка воюватися з Польщ ею , щ об відбити землі, забрані Поляками.

Зараз на весну вислав він своє військо на Білорусь, а за вій
ськом і сам він виступив, завзиваю чи також Хмельницького, щоб ішов 
разом з ним воювати Польщу. Але Хмельницький не послухався (може 
не хотїв йти під руку цареви, привикнувши сам у війні гетьманувати), 
тільки вислав 2 0 .0 0 0  козаків під булавою свого намісника Василя Зо- 
лотаренка і молодого, але сьміливого полковника чернигівського По- 
добайла. Цареви, при підмозі козацького війська, добре велося. Він 
брав одно місто за другим від Поляків, а й козаки теж захопили спо- 
рий шмат землі при українській границі й зробили там єщ е один ко
зацький полк.

Тимчасом Хмельницький оставався на Україні, бо там було не
спокійно і від Татар, що метилися на козаках за їх злуку з М осквою 
і від московського воєводи, що засів був у Київі і почав рядитися, 
як у себе дома. Він не питався нї Хмельницького о дозвіл на ніяку 
справу, ні війська козацького, тільки слухав, що йому скажуть в Мос
кві. Хмельницькому се не могло подобатися і тому він не хотів 
йти, як цар закликав його до війни з Поляками на Україні. Не 
хотілося йому доводити до того, щ об Москва занадто зростала в силу, 
бо се не було б добре і для України.

А коли про се перевідали Поляки, так взяли слати послів і до  
Хмельницького і до Богуна та ще до декого з тих знатних Українців, 
щ о не радо приставали до Москви, намовляючи їх, щ об кидали Мос
кву та мирилися з П ольщ ою . З тих намов нічого не вийшло, бо ко
заки раді були, що вибилися з під Польщі і годі їм було так скоро 
туди назад вертати. Тоді король польський задумав нову війну з Хмель
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ницьким, але сам боявся єї починати і ждав на підмогу татарського 
хана, ідо з колишнього помічника козацького перейшов у найзавзя- 
тійш ого ворога за се, що козаки пристали до царя московського. Зи
мою виступив Потоцький з великим військом на Україну. Городи і села 
ні за що не хотіли пускати до себе Поляків, палили свої хати, своє 
добро і билися до загину. У містечку Буші, недалеко Дністра, зібра
лося 18.000 Подолян із жінками, дітьми і усим добром своїм, і під

ОБЛОГА БУШІ.

(Жінка сотника Зависного висадж ує у в оздух  замок, 
щоб не дістатися в руки Поляків.)

проводом якогось Гречки зачинилися у місті та одбивалися від Ляхів. 
Усю силу свою  стягли Поляки, щоб узяти те містечко. Д овго билися, 
багато Українського народу, багато й жовнірів полягло під його му
рами. Тоді Поляки одвели воду з ставка і по греблі пробилися у го
род. Бідні оборонці побачили, що нема ніякого рятунку, — запалили 
свої хати і почали вбивати один одного, щоб не достатись до рук 
ворогам. Жінка вбитого сотника Зависного сіла на бочку з порохом, 
підпалила порох і вилетіла у воздух, аби не достатися Полякам; инші
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жінки убивали самі себе й своїх дітей, кидаючись з ними у вогонь та 
в криниці. Таким способом загинуло більше 16.000 одваж ного лю ду. Так 
ненавиділи вони Ляхів і так боялись попасти живцем до них в руки!

Хмельницький стрів Поляків і Татар під Охмитовом, коло Білої 
Церкви. Поляки й Татари сильно наперли на козаків і Москалів і Мос
калі хотіли втікати. Але в пору наспів з підмогою славний полковник 
Богун. Татари кинулися в розтіч і польське військо мусіло вертатися 
з великими стратами. Хмельницький пройшов до  Білої Церкви. Так 
вернулися Поляки з соромом, а коли й Татари їх покинули, кажучи, що 
таким лихим воякам вони не хочуть помагати, тоді король знов по
вернувся до козаків з ласкавими словами. Обіцяв їм, що добуде від 
сойму дозвіл, щ об українські хлопи не робили паньщини, а тільки пла
тили невеликі чинші, щ об їм було вільно гнати горівку і варити пиво 
та щ об козакам дано права шляхотські.

Але козаки й тепер не дали заманитися, памятаючи давні свої 
гаразди під польським панованням та знаючи, як вони вміють обіцяти 
і не додержувати слова. Хмельницький не хотів навіть починати нія
ких переговорів з Польщ ею , знаючи, як козаки та весь народ непри
хильно дивилибися на те. Та знов і під М осквою не добре було Укра
їні. Не на те вона тільки крови проляла, щ об іти під московську кор
мигу. Хмельницький хотів сам бути паном, а ту московські воєводи 
сиділи на карку у нього. Отож він і почав роздумувати над тим, якби 
йому скинувши польське ярмо, скинути також і московські оглоблі. 
Поновив він змову з султаном турецьким і почав змовлятися з угор
ським князем Ракочієм. Та найважнійша була його друж ба із ш вед
ським королем, Карлом X, котрий хотів скористати з тяжких часів, які 
настали були для Польщі і забрати в ньої землі над Балтийським мо
рем. Карло X закликав Хмельницького, щ об разом з ним воював 
Польщ у і вибивався з під Москви, бо „Москва -  мовляв — не стер
пить свобідного народу українського і скорше, чи пізнійше позаво
дить там свої невільничі порядки." Хмельницькому того навіть не 
треба було казати, він сам добре бачив, яким то духом від Москалів 
віє. Як за його жизні та за такий короткий час вони так ш ироко роз- 
господарювалися на Україні, то щ ож пізніще буде? Він добре знав, 
щ о Ш веция одинокий корисний союзник Україні, бо й далеко вона 
настільки, щ о на Українські землі рукою не посягне і ані Польщі, ані 
Москві приятелькою не буде, бо всі троє вони деруться о Балтийське 
море. Д о тогож  король шведський обіцяв Україні свою поміч, як вона 
пічне борбу з П ольщ ою  та М осквою і казав, щ о українських вольнос- 
тий ніколи не нарушить, що Україна, значиться, буде собі цілком осіб- 

Хяельниць-ною вільною держ авою. Тому то Хмельницький пристав до  такої 
аиі зі Шве- згоди і коли король шведський літом 1655 року почав воювати Польщу, 
Д - в о - т о  Хмельницький вибрався походом на Галичину. Познаньщина, Ма- 

Полыцу. зовщ ина і вся Велика П ольщ а піддалася Ш ведам. Варшава оддалася 
без бою . Король Ян Казімир утік в Шлеск і 7 жовтня Ш веди заняли 
Краків.
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Тимчасом на стрічу Хмельницькому виступив Потоцький. Але він 
не міг дати Хмельницькому і Бутурліну одсічи і все одходив далі. Біля 
Бучача козаки розбили Поляків і загнали їх у болотяну річку Серет, 
де їх багато загинуло. Хмельницький рушив далі. Села й городи радо 
стрічали і піддавалися йому, шляхта кидала свої оселі і тікала до 
Львова. Хмельницький підійшов до сього города, обгорнув його о б л о 
гою і отаборився біля церкви св. Ю рія, що стояла тоді на вигоні.

3-го жовтня (октября) він послав до магистрату ласкавий лист. 
Д овго велися перемови, в котрих брав участь військовий писарь Іван 
Виговський, що був при Хмельницькому. Нарешті під впливом право-

ЦЕРКВА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО У СО БОТО ВІ (колись).

славного Львівського архиєрея Арсенія, Хмельницький згодився не 
руйнувати города, а взяти викуп 400.000 золотих, та крім того ще 
усяким крамом. 8 -го листопада (ноября) він зняв облогу і рушив на 
Україну.

Хмельницький, хоть мав у своїх руках Галичину, рішився таки 
вертати на Вкраїну тому, бо з ним ішов московський воєвода Бутур- 
лін і яке тільки місто Хмельницький добув, то він зараз і брав його 
на царське імя та лишав ту московське військо, а того Хмельницький 
не міг стерпіти, щ об він був не Гетьманом українським а царським 
полководцем.

Тимчасом Поляки, бачучи своє лихо, почали запобігати ласки на 
два боки: вони слали послів до царя Олексія, намовляючи його до 
війни зі Шведами і пробували приєднати собі Хмельницького, намо-
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вляючи його, щ об приставав знову до Польщі. Один з того посоль
ства оповідає, щ о Хмельницький росказав їм на се славну байку свою 
про того господаря, що мав у хаті домаш нього ужа. Уж стеріг його 
хазяйство від всього злого, і господар жив в достатках, а за те дбав 
про ужа і ставив йому їжу. Але один раз уж хотів напитися молока 
з миски, з котрої їв синок господаря: хлопчик ударив ужа лож 
кою  по голові, уж розсердився і вкусив хлопчика. Хлопчик закричав, 
прибіг господар і в запалі вдарив ужа і відрубав йому хвіст. Хлопчик 
умер, а уж, розсердившися, перестав помагати господареви, і пішло 
його хазяйство все прахом. Став радитися, що йому робити, і пора
дили йому помиритися з ужем. Поставив господар ужеви молока і уж 
молоко випив, але таки втік потім до нори. Став його господар на
мовляти, аби забув злість та став йому знов приятелем. Але уж ска
зав йому: приятелями вже нам не бути! Як ти побачиш мене, візьме 
тебе гнів за сина; а як я тебе бачу, пригадую свій одрубаний хвіст; 
краще нам розійтися і жити собі кождому осібно. Так і Україна з П оль
щею. Колись добре було Польщі з козаками, бо ті обороняли її від 
усякої біди, а за се не боронено їм живитися по далеких кутах, на 
Україні, куди не сягали руки „синів коронних", панів польських. Та 
потім Поляки стали козаків тиснути, а козаччина почала Польщ у ку
сати. Тепер їм уже не жити разом, бо між ними лягли гіркі спомини 
заподіяних кривд, крови і всяких обид. Нехай П ольщ а відречеться 
України, дасть їй спокій, а козаки будуть їй помічні на ворогів. А з ча
сом загояться ті болячки, розвію ться ті прикрі спомини і настане ко
лись між ними приязнь.

На початку 1657-го року умовився Хмельницький з королем ш вед
ським Карлом і князем Семигородським Ракочієм, щ об спільно вою 
вати Польщ у і поділити її т а к : до Ш веції одходила б Велика Польщ а, 
Лівонія і Гданск з  побережніми околицями; до  Курфірста Бранден- 
бурського —  Прусси; до  Угрів — Мала Польщ а, Литва, М азовщина 
і Польська Галичина, а Україна брала собі усі останні українські землі 
і ставала на віки самостійною, ні від кого не залеж ньою  держ авою . 
Умову сю підписали за Ракочія Хорват і Топош , а за Україну — 
генеральний суддя Самійло Зарудний і військовий осаул Ковалев- 
ський.

Умова з но- Хмельницький скликав тоді на раду старшину і полковників і ска- 
ролем зав їм : „Нема чого нам добра сподіватись од  Москви, коли вона 

шведським 3 П ольщ ою  поєдналась, — треба нам відцуратись М осковського царя 
ІзРаночієм* пРистати Д° Угорського та Ш ведського, щ об звалити Польське ко- 
(початок ролівство".

1657 року). Ніхто не перечив йому, і Гетьман вирядив до Ракочія 12.000 ко
заків під проводом Ж дановича.

Спільники рушили на Польщу. У січні (январі) 1657 р. військо 
через Покуття пройш ло до Л ьвова; 29 березоля (марта) вступило 
у Краків, котрий зайняли Ш веди, і Краковяне заприсягли Ракочієві; 
через Замостя, Берестя і Люблін дійшли до  Варшави, котра теж під-
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далася йому. Скрізь по дорозі військо з усяких народів зоставляло за 
собою  руїни, грабувало, сварилося і билося по-між себе за здобич, 
не розуміючи один одного. На Варшаві й скінчився поход той, бо 
Ян-Казімир, король Польський, упрохав цісаря Австрійського Лєопольда, 
щоб той поміг йому, і він справді подав помочи, а Любомирський

ЦЕРКВА, ДЕ ЛЕЖАВ ПОХОВАНИЙ БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (тепер).

тим часом вскочив у Семигородське князівство і там почав руїну ро
бити. Тоді Ракочі мусів покинути те; що задумав, і вертатись до-дому. 
Українці теж поспішили до-дому, бо король Польський послав і до 
Турецького двору своїх послів прохати, щ об Хан з усією ордою  
рушив на Україну.

О ООО о
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Б О Г Д А Н  Х М Е Л Ь Н И Ц Ь К И Й  

(з ритовини Гондиюса).

(Власноручний підпис Богдана Хмельницького).
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Минало десять літ від тої хвилі, як Богдан Хмельницький підняв 
боротьбу за волю  України. За той час він став зі звичайного собі 
сотника чигиринського чоловіком славним на увесь сьвіт, начальним 
вождом і володарем України. Перейшов він єї, як широка й довга, 
з мечем у руці, підняв, розбудив і осьвідомив народ та запалив у ньому 
горяче полумя волі, котре во вік не вгасне. Ніхто перед ним і ніхто 
по нім не викликав на Україні такого великого руху, ніхто не розбу
див в українськім народі такої енергії, ніхто з його душі не викресав 
такої сильної іскри. Правда, щ о за весь той час кров не переставала 
плисти, пожежі не вгасали, шаблі не спочивали, правда, що народне 
горе розлилось тоді ш ироко й глубоко, — алеж усьо родиться з болю  
і воля України, єї сьвідомість, єї право до незалежного життя мусіло 
бути заплачене кровю, муками й болем.

Без того, хто зна, де булиби ми нині.
Тому то й народ український, хоть не забув Хмельницькому тих 

сліз і тої муки, яку витерпів за його часів, хоть не може простити 
йому, що Україну піддав Москалеви, а всеж таки у своїх піснях вели
чає його батьком, освободителем, Мойсеєм.

І справді дивуватися треба, як міг один чоловік підняти таку ве
лику бурю, щ об визволити свою рідну країну з чужої неволі. Прецінь 
він захитав Польщею , підняв Москву, зворуш ив Ш вецию, Крим, Угор
щину, зацікавив собою  німецьке цісарство й Венецию і хто зна, як 
булоб скінчилось почате ним діло, якби не мав тільки всіляких чу
жих і своїх ворогів. Скільки разів прібували Поляки відтягнути від 
нього Татарів, як не змовлялися всілякі вороги, щ об здавити грізного 
гетьмана українського, які то лю ди не висувалися, щоб відняти від 
Хмельницького булаву, а прецінь він все собі дав раду, все щось му
дрого в своїй великій голові придумав. А дивуватися треба тим більше, 
що й дома, в родині, він мав багато всіляких смутків і турбот. Най
старший син згинув у волоськім поході, м олодш ого забив Чаплинський 
каньчуками, (той сам Чаплинський відбив у нього любовницю), оди
нокий син, Ю рась, ціла надія і потіха великого батька, виявляв себе 
малим і недотепним... Словом, не весело було Хмельницькому глянути 
докола себе. Але він не опускав рук, не тратив енергії і певно бувби 
кинув лихом об землю, колиб не найнебезпечнійший ворог — смерть. 
Надмірні труди, кілька літ життя трівожного, неспокійного, у великім 
підйомі духа, безнастанні зворушення зруйнували навіть таке велике 
здоровля, яким обділений був Хмельницький. Один чоловік не годен 
був того всього пережити.

В 1656 р. останній раз був Гетьман у походї (на Галичину), а по
тім став щ ораз гірше нездужати. В 1657 р. він рідко коли вставав 
з ліжка, з трудом приймав послів та орудував державними справами. 
Ходили навіть такі чутки, що його отруїли Поляки.

Предчуваючи свій недалекий кінець і бажаючи забезпечення Укра
їни, він скликав раду, щ об вибрати свого наслідника. Крізь сльози 
просив Хмельницький, щоб вибрали Павла Тетерю, Мартина Пушкаря,
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Юрася 
Хмельни- 
ченка обі- 
рають на- 
слідником 
Богдана 

Хмельниць
кого.

або найкраще військового писаря Івана Виговського, котрий добре 
знає усі політичні справи та обставини тогочасні. „Коли хоч трохи 
знатиму, якої долі вам сподіватись, то спокійніще буде міні лягати 
в могилу".

— „Ні, ні! — загукала громада. — За твої великі заслуги, за 
кріваву працю твою, за розум твій, за усе, що зробив-єси за-для 
України, бажаємо і після твоєї смерті пошанувати рід твій. Ніхто не 
гетьмануватиме, як не син твій Ю р ій ! Ю рія Хмельницького волимо 
собі Гетьманом!"

Д овго змагався старий Гетьман, кажучи, що син його ще моло
дий, та мусів таки згодитись, і 16-літній син його Ю рій Хмельниченко 
був обраний Гетьманом. Його покрили прапорами і шапками, по ста
родавньому звичаю, сурмили у сурми, палили з гармат і рушниць. 
Але доки був живий, гетьманську власть старий Богдан держав в своїх 
руках.

Ей заж уриться, заклопочеться Хмельницького старая голова.
Що при йому ні сотників ні полковників нема.
Тільки пробував при йому Іван Виговський 
Писар військовий, козак лейстровий.
Од своїх  рук листи писали,
По городах по полкових по сотенних розсилали:
Т о сотники, полковники як їх  прочитали,
Усе покидали, до гетьмана Хмельницького скорійш прибували.
То гетьман добре їх  приймає, словами промовляє:
»Панове молодці, добре ви дбайте,
Собі гетьмана наставляйте,
Бо я стар, болію, більше гетьманом не здолію ї
То велю я вам межи собою козака на гетьм анство обирати,
Буде межи вами гетьмановати, вам козацькі порядки давати«.
Т оді то  козаки зт и х а  словами промовляли:
Пане гетьмане Хмельницький, батю Зинов наш чигиринський!
Не можемо ми самі межи собою козаками гетьмана обібрати,
А -баж аєм о од ваш ої милости послихати.
О ттоді то  Хмельницький х т и х а  словами промовляє:
»Є сть у мене Іван Виговський, котрий у мене двадцять літ за  дж уру пробував, 
Всі ті козацькі звичаї познав;
Б уде межи вами козаками гетьмановати,
Б уде вам козацькі порядки давати«.
Тоді то  козаки стиха словами промовляли:
»Пане гетьмане Хмельницький, батю Зинов наш чигиринський!
Не хочемо ми Івана Виговського —
Іван Виговський близько Ляхів мостивих панів живе,
Буде з  Ляхами мостивими панами накладати,
Б уде нас козаків за  невіщо мати«.
Т оді то  Хмельницький стиха словами промовляє:
»Ей козаки, діти , друзі!
Коли не х оч ете Виговського, єсть  у мене Павло Тетеренко«.
Не хочемо ми Павла Т етеренка, а хочем ми сина твого Юрася молодого, 
К озака л ей стр ов ого!«
»Він, панове молодц,і молодий розум має,
Звичаїв козацьких не зн ає!«
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»Будем ми старих.лю дей  біля його держати,
Б удуть вони його научати, будем його добре поважати,
Т ебе, батька нашого, гетьмана споминати 1«
То Хмельницький зачував, великую радість собі мав,
Сідою головою поклін оддавав, сльози проливав.
О ттоді то козаки добре д б а л и : бунчук, булаву покладали,
Юрася Хмельниченка на гетьм анство настановляли;
Тоді і з ріжних пищаль погримали,
Хмельниченка гетьманом поздоровляли.

Старий Гетьман тішився, що нарід хотів гетьманську булаву ли
шити в роді Хмельницьких і останніми місяцями пильно брався до

СМ ЕРТЬ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

того, щоб Ю рася впровадити в гетьманські справи; брав його до 
ради, представляв послам, навчав. А було про що навчати. Провадив 
Хмельницький як раз тоді переговори з Москвою, Ш вециєю й Угор
щиною, а польський король також прібував еще раз дійти з Хмель
ницьким до згоди. Але Богдан мав иньшу гадку. На початку 1657 року 
у спілці зі Ш ведами та Уграми він почав був воювати Польщу.

Угорський князь, Ракочій, пішов на Варшаву і там зійшовся з ко
ролем шведським. Хмельницький післав їм на поміч три свої полки, 
щ об відбити західню Україну. Але Ракочія Поляки розбили, а в війську 
Хмельницького виявився непослух. Се так розгнівало старого гетьмана, 
що йому відібрало мову.
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Дня 27 червня 1657 року помер Богдан Хмельницький.
Велика туга огорнула усю Україну; уся старшина і козаки пла

кали, як малі діти, за своїм любим Гетьманом. 23-го серпня з великою 
ш аною , з супроводом війська і несчисленного натовпу народу, пере
несли тіло його у Суботів, і там поховали його в церкві св. Ілії по 
козацькому звичаю, палячи з гармат і рушниць. Сумно гули дзвони 
по душі Гетьмана, а ще сумніще розлягався у повітрі плач народу; 
за плачем тим, як каже літописець, не чути було церковної одправи.

ПАМЯТНИК БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО У КИЇВІ.

Тіло поховали у церкві, що він сам будував; коло домовини постано
влено його портрет з -надписами на надгробку.

Т о не чорні хмари ясне сонце заступили,
Не буйні вітри в темнім лузі бушували  
Козаки Хмельницького ховали,
Батька свого оплакали.

Після Хмельницького, зосталася його удова Ганна, рожденна 
Золотаренківна, син Ю рій та дві доньки: Степанида, що була за Д а
нилом Виговським, братом військового писаря Івана Виговського, 
і Олена, жінка Івана Нечая.

Даремне було б тепер шукати у Суботові останків великого Геть
мана! Хоч церква стоїть і досі, та у 1664 році Поляки, під прово
дом Чарнецького, захопили на якийсь час Суботів, і Чарнецький той
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звелів викинути з домовини кістки ненависного Полякам Хмельниць
кого, що так завзято боровся за волю  народу Українського.

У Київі на майдані проти Софійского собору, де після Пиляви 
та Зборова так радісно стрічали Кияне і духовенство свого славетного 
Гетьмана і оборонця, постановлено у 1888 році памятник Богданові 
Хмельницькому.

Печатка Богдана Хмельницького 
з його гербом.

Дня 23-го серпня зібралася рада у дворищ і Хмельницького. Се 
зробили умисне прихильні до Виговського старшини і полковники за 
для того, щ об на раду не натовпилось багато людей. З покоїв вий
шов Ю рій, уклонився громаді, подякував за  шану, але, показуючи на 
свої молоді літа, прохав громаду слобонити його від почесної, але 
важкої посади гетьманської. Поклавши клейноди свої на стіл, він одій- 
шов. За ним військовий писарь Виговський, по звичаю тогочасному, 
поклав на стіл свої писарські клейноди, подякував за  уряд і зрікся 
його. Після його Генеральний обозний Тимохвій Носач поклав свій 
пернач, а Генеральний суддя військовий Богданович поклав свою пе
чатку і теж зреклися своїх урядів. „Хмельниченко нехай буде за Геть
мана!" — гукала громада. Ю рій довго одмовлявся, кажучи, щ о для 
такого високого уряду він ще дуже молодий і не доволі освічений. 
Нарешті на се пристала й старшина: вона добре бачила, що в такі 
тяжкі часи, коли увесь старий порядок зламано, а нового ще не за 
ведено, на те, щ об упорядкувати усі справи, треба не такого м оло
дого Гетьмана. Тоді прихильні до Виговського старшини нараяли гро
маді так, що Ю рій ще дуже молодий і на той час, поки він дійде 
своїх літ, нехай передасть булаву і клейноди гетьманські Виговському, 
а сей до якого часу нехай заправляє усим та підписується, де треба, 
так: „На той час Гетьман Іван Виговський". На тім стала рада.

Але Виговський тим не вдоволився і 25-го вересня (сентября) 
зібрав раду у Корсуні. Її справді дуже треба було на те, щ об про все, 
щ о діялося на Україні після смерти Богдана, до-ладу розміркувати. 
Д о Гетьмана приїхав царський посол Артамон Матвєєв і привіз такі 
розпорядки царські, з котрих знати було якусь потайну думку. Посол 
казав, що Царь посилає на Україну, ніби-то щ об привітати нового 
Гетьмана, намісника Казанського боярина Олексія Трубецького та на-
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Суперечки 
і сварки 

з полковн. 
Пушкарем.

місника Ржевського Богдана Хитрово з думним дяком Ларіоном Ло- 
пухіном, а за-для оборони України од ворогів, посилає князя Григорія 
Ромодановського з кінним і пішим військом московським, і ще боя
рина Василія Ш ереметьєва, і щ об Гетьман загадав заздалегідь наго- 
товлити за-для них харчі та підводи. Як почула се старшина козацька 
і як побачила, що незабаром і справді прийшло московське військо 
і одним табором із князем Ромодановським стало у Переяславі, а дру
гим — з Лопухіним у Пирятині, то поспішилася упрохати Виговського, 
котрий не хотів через все те брати гетьманську булаву „на той час“,

щоб він таки узяв її. Ви- 
говський згодився, але з 
того часу вже годі писа
тись: „на той час“, а зр о 
бився справжнім Гетьма
ном. На раді тій вияви
лось, що старшина добре 
зрозуміла, як поспішився 
Богдан із тим поєднанням 
з Москвою, і тепер дуже 
стала боятись засвої права 
і вольності та за права 
усього н а р о д у  Україн
ського. Виговський сам 
охоче пристав до тієї во
рожої Москві партії, в ко
трій були такі визначні 
лю де, як полковники: Зе- 
ленський, Богун, Генераль
ний суддя Самійло Богда

нович та инші. Ю рія 
Хмельниченка тоді було 
одпроважено у Київ до 

ГЕТЬМАН ІВАН ВИГОВСЬКИЙ. Академії, щоб він кінчав
науку. Виговський же після 

тієї ради стає самостійним Гетьманом, а через те ми й становимо його 
зараз після Богдана.

Д обре розуміючи, що навкруги його діється, Виговський бачив, 
щ о треба гаразд поміркувати і попрацювати, щ об дати Україні такий 
устрій, щоб і на далі захистити її від лихих сусідів. Одначе сила була 
не в ньому одному, а в народній массі тогочасної України. Се була 
найголовніща сила: не хто, як не народ за Богдана Хмельницького 
визволив Україну з-під тяжкого гніту. Та, на лихо, той народ і на 
крихту не мав політичного досвіду, щ об зрозуміти сучасні обставини. 
Він нічого кращ ою  не хотів, як такого порядку, що був у Січі Запо- 
рожській: щ об усі були з рівними правами, були ні од  кого не зале
жні і вільні. Здобути се за-для себе бажав увесь народ. Д о народа
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пристали й Запорожці, котрі взагалі ненавиділи, щ об якась верства 
орала гору та за вищих людей себе вважала. Вони вороже дивилися 
на городових козаків, де старшина, ще за часів Богдана, потрохи од- 
різнялась від простих козаків, взиваючи їх „чернью “, і ставала якимсь 
визначнішим станом, котрий намагався усе більш і більш ширити свої 
права і свою власть. Так само дивилися й де-які ворожі Виговському 
полковники, як от полтавський Пушкарь.

З другого боку, стояла друга партія, далеко менша числом, але 
далеко більше освічена. Вона ясно уявляла собі сучасні тяжкі обста
вини і бажала забезпечити свойому рідному краєві його права і воль- 
ності. Д о сієї партії належали такі люде, як увесь рід Виговських, сам 
Гетьман, Генеральний суддя Богданович, Зарудний, Генеральний писарь 
Іван Груша, Генеральний обозний Тимохвій Носач, полковники: Мир
городський — Лісницький, Переяславський — Павло Тетеря, Прилуць
кий — Петро Д орош енко, Лубенський — Ш вець, Чернигівський — 
Сіліч, Паволоцький — Богун, Подольський — Гоголь, Подністрян- 
ський — Зеленський, Уманський — Михайло Ханенко, Київський — 
Ж данович і ще козацькі роди: Лободи, Суліми, Северини, Нечаї, Гу- 
ляницькі, Головацькі, Хмелецькі, Верещаки, Мрозовецькі (Морозенки) 
і другі. Д уш ею  сієї партії був найбільш від усіх освічений Ю рій Не- 
мирич, котрий мав найбільший вплив на Гетьмана. Він 10 год прожив 
за границею, у Голландії, і там здобув собі велику освіту, бачив на 
власні очі розумний федеративний (спілковий) устрій загранишних країн, 
і такого устрою бажав він і за-для своєї рідної України. Під його 
впливом Виговський і партія його замислила поєднати Україну з Поль- 
щ ою  на федеративних основах, тоб то, щ об Україна стала автоном
ною держ авою , мала свою виборну осібну управу (свій сейм і трибу
нал — найвищий суд), і щ об до неї Поляки не'втручалися, а правили б 
Україною Гетьмани й инші власті, вибрані військом і лю дом Україн
ським.

Вибір Виговського, дрібного шляхтича, чоловіка вельми спосібного, 
але з військових, лицарських заслуг незвісного, викликав невдоволення 
поміж тими зі старшини, що самі раді були взяти гетьманську булаву. 
Простий нарід хотів гетьманом бачити Богданового сина, Ю рася, а З а 
порожці не могли забути Виговському, що не дав їм артилєриї, яку 
мали городові козаки і що заказав походів морських. Отже й почалися 
посольства до Москви з доносами, що Гетьман поновив тайний д ого 
вір з Ракочієм, з Ш ведами, з воєводою  молдавським і з Татарами, що 
він зраджує царя, кривдить вірних цареви Запорож ців і чернь, та що 
колись назад Україну під Польщу піддасть. В доносах просилося, щоб 
царь велів зарядити новий вибір гетьмана і прислав своїх воєводів 
в городи українські. Москві того тільки й треба було. Але вона не 
хотіла відразу йти на руку козацькій опозициї, тільки ждала пригід- 
ної хвилї, а поки що вдавала з себе судию-миротворця, посилаючи 
:листи та послів, щ об вони згоду робили. Вона скоро зрозуміла, що

15*
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з тої незгоди може скористати і вкоротити свободи українські і тому 
заняла таке нерішуче становище.

В падолисті 1657 року на чоло невдоволених висувається Мартин 
Пушкарь, полковник полтавського полку, один з найповажнійших кан
дидатів до гетьманської булави, котрого народня дума вичислює між 
першими помічниками Богдана. Його полк, як близький до Січи, пе- 
ренятий був сїчовим духом опозициї до Виговського, а сам Пушкар 
мав з Виговським свої власні рахунки. На нього напав був Богун 
з приказу Гетьмана, йому казав Гетьман звернути татарський полон, 
котрий він мав у себе, а до того в Полтавщину вернув за дозволом  
Гетьмана Ю рій Немирич і став на свою руку заводити всілякі порядки. 
Тому то Пушкар, озлоблений тим обмеженням своєї полковницької 
власти, видячи фермент невдоволення в народі, задумав виступити 
проти Виговському, скинути його і відібрати йому гетьманську булаву.

Він починає слати на гетьмана до Москви жалоби, що, мовляв, 
гетьман „зраджує царя і лучиться з ордою  та Ляхами, щ об воювати 
українські городи

По стороні Пушкаря станув Довгаль, Іскра, Донець і почали о р 
ганізувати полки полтавський та миргородський, розш ирю ючи між 
народом вісти, що Виговський злучився з ордою  та Ляхами і має на 
них ударити і посилаючи до Москви що раз то нові жалоби.

Москва посилає на Україну своїх послів, ніби то годити, а влас
тиво ще гірше розпалю вати ворожнечу, яка й вибухла остаточно бра- 
товбийчою  війною.

Виговський, переконавшися, о що Москалям йде, арештував пос
лів і рушив на бунтарів. З початком мая 1658 р. виступив він зі своїм 
військом з Чигирина і перевізся через Дніпро.

Над Полуозером, 10  верств від Полтави, стрінулася передова 
сторожа Виговського з підїздом Пушкаревим. Пушкарівців побито. 
Було се 18 мая 1658 р. По тій битві Пушкар з Барабаш ем увійшли 
до Полтави. Виговський розложився під нею табором і почав обля
гати місто. Пушкар ждав на поміч від Москви і рад був проволікти 
головну розправу. Тому просив у Гетьмана помилування. Виговський 
годився і взивав Пушкаря до свого табору, щ об зложив заяву покори, 
а як закладнів, що не вдіє йому нічого злого, посилав судию Б огда
новича і полковника Зеленського. Тоді Пушкар послів попоїв, а сам 
несподівано напав у ночи на Виговського. Гетьман мусів хвилево усту
пити, але незабаром вернув з татарським військом і побив Пушкаря. 
В тій битві погиб Пушкар і 15.000 його прихильників, а Барабаш  утік 
до Москви. Виговський вступив у Полтаву, перебув там кілька день, 
упорядкував полкові справи, настановив за полковника Хвилона Гар
кушу і рушив далі, щ об загасити ту ворохобню  на Україні. Усі кори- 

Заиіри по-лися Гетьманові, кидали свої дрючки та киї і прохали їм пробачити, 
єднатися Доконавш и кари на своїх ворогах, вернув Виговський у Чигирин.

рада ’ Щ е за Богдана, більшість освічених людей на Україні бачили, 
у Гадячі що поєднання з М осквою не дало того, чого бажалося. Та й сам
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Хмельницький бачив, що не те вийшло, про що він мріяв. Після ж 
його смерті сам Московський уряд своїми вчинками ще ясніще почав 
се виявляти. У Київі, ще за Хмельницького, як помер Київський ми
трополит Сильвестер Коссів, Київський воєвода Бутурлін, котрого по- 
сажено у Київі зараз після Переяславської ради, наказував Гетьманові 
щ об він оповістив всьому українському духовенству царську волю, — 
а саме, щ об воно не вибірало Київського митрополита без дозволу 
Царя, і щ об сей митрополит і все українське духовенство залежне було 
од  М осковського, а не Константинопольського патріарха. Таке втру
чання М осковського уряду у внутрішні розпорядки на Україні одразу 
одхилило од  Москви на
віть найприхильніщих до 
неї Українців. Хмельни
цький тоді не пристав на 
те, а Бутурлін не допус
тив обірати нового митро
полита. Як же Гетьманом 
зробився Виговський, то 
він не схотів коритись д о 
маганням М осковського 

уряду, скликав у Софіїв- 
ському соборі усіх влади- 
ків українських і старшин 
козацьких, прохав приїха
ти і Бутурліна, але той не 
схотів приїхати на той Со
бор і не приїхав, то й без 
його обійшлися. На Со
борі тому митрополитом 
Київським обраний був 
Дионисій Балабан, єпис
коп Холмський.

Тим часом замість Бу
турліна у Київ приїхав к и ї в с ь к и й  м и т р о п о л и т  д и о н и с і й  б а л а б а н .  
присланий з Москви во
євода Ш ереметьєв. Се була лю дина сувора, тверда, наскрізь прой
нята тяжким духом московських порядків. Вольності, котрі мало тоді 
козацтво і міщанство українське, здавалися йому зовсім не звичайними, 
такими, що їх позволити не можна. Він почав пригнічувати ті вольні 
розпорядки, став садовити козаків та міщан за вільнолю бство по тю р 
мах, хвалився викоренити з них вільний дух, почитав себе старшим за 
Гетьмана і таке инше. Звичайно, що се було зовсім навпроти тих умов, 
на котрих Україна поєдналась із М осквою. У Пушкарівському ділі 
уряд Московський теж тяг руку Пушкаря проти Гетьмана та старшини 
козацької, бо йому були корисні ті сварки по-між козаками: через 
них Москва міцніще могла впливати на справи в Україні. На поста
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нову Виговського зірвати з Москвою вплинули також московські во є
води, ідо в червні 1658 р. рушили з військовими відділами, щ об остато 
по українських містах так, як від часів Хмельницького сидів воєвода 
Московський у Київі. Мали вони забезпечити царське володіння на 
Україні і захопити адміністрацию цілої України у свої руки. Вигов- 
ський, як рішучий оборонець независимости України, не міг до того  
допустити. Він знав, що значать отсі воєводи. Усе се викликало ве
лике ворогування про-між козацької старшини проти М осковського 
уряду. Польща, бачучи, що робиться на Україні, послала туди свого 
посла Беньовського, щоб він при такій нагоді схилив Україну знову 
до поєднання з Польщ ою. Не від того була й старшина козацька 
з Гетьманом на чолі, а найбільш працював над сим і щиро узявся за 
сю справу Юрій Немирич.

6 -го вересня (сентября) 1658-го року Виговський зібрав раду 
у Гадячі. Партія Немирича поспішала із сією справою  затим, щ о 
у сьому ж році у Польщі мусів бути сейм, на котрому мали радитись 
про поєднання Польщи із М осквою і про обрання царя Олексія ко
ролем Польським після смерті бездітного короля Яна-Казімира. Через 
се Україна, поєднавшись із П ольщ ою  на нових правах, як вільна дер
жава, малаб увійти у сей союз, як рівна з П ольщ ою  та М осковською 
держ авою , а не як залежна від Москви країна.

Гадяцька рада почалась промовою  до козаків польського посла 
Беньовського. У промові своїй він показував на те лихо, якого можна 
сподіватись на далі від М осковського уряду, котрий вже й тепер по
чав тіснити Україну, і радив знов поєднатись із П ольщ ою . Козацтво, 
вислухавши його промову, само почувало добре, що посол казав 
правду. Налякане вже вчинками московських воєводів, воно пристало 
на те і постановило такі головні умови того поєднання:

1 . Україна, тоб-то землі в воєводствах Чернигівському, Київському 
і Брацлавському (тепер губернії: Полтавська, Чернигівська, Київська, 
східня частина Волинської та південна Подільської), стає вільною і не
залеж ною  країною і знов єднається із королівством Польським і Ве
ликим Князівством Литовським під назвою В е л и к о г о  К н я з і в с т в а  
Ру  с ь к о г о .

Таким побитом, складається спілка з трьох рівноправних народів 
трьох вільних республік: Польської, Литовської і Руської (Української), 
під зверхністью короля Польського, котрого обіраю ть усі три народи 
разом.

2 . Велике Князівство Руське само порядкує своїми внутрішніми 
справами. Найвища законодавча власть належить Раді, котра склада
ється з послів од  усієї України.

3. Гетьман обірається на цілий свій вік і має найвищу виконну 
власть — сповняє волю  Ради.

4. Україна повина мати свій суд, навіть найвищий (трибунал), де 
усі справи повинні одбуватися руською (українською) м о в о ю ; повинна 
мати свій скарб (казну), куди йтимуть усі доходи та податки з Україн
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ського народу і можуть бути повернені тільки на потреби Великого 
Князівства Руського; мати своїх найвищих урядовців-міністрів, канцле
рів, маршалків, підскарбівничих (міністр финансів) та инших, яких там 
треба буде; своє військо — 30.000 тисяч, чи більш, козаків і 10.000 
постоянного війська; свою монету.

5. Усі найвищі урядовці повинні бути з Українців.
6 . Унія на віки касується, а митрополит і пять православних вла- 

диків мають засідати у Сенаті нарівні з католицькими.
7. У Великому Князівстві Руському мають бути два руські (укра

їнські) університети (один в Київі), а нижчих шкіл — скільки заба
жається і скільки потрібно буде.

8 . Усякому вільно заводити друкарні і друкувати які завгодно 
книжки.

9. Гетьман може подавати Королеві список тих козаків та міщан, 
кого він вважатиме за вартих, щоб король дав їм шляхетство.

Про одно забуто у сих умовах — про простих людей, і се було 
дуже необачно зроблено. Одначе після де-яких вимагань од послів 
(приміром, щоб прилучено було до Великого Князівства Руського Чер
вону Русь і усі землі, де народ говорить по Українському, — на се 
польські посли не хотіли приставати), рада загула: „Згода! Згода! 
З го д а !“ Найбільш допоміг у сьому ділі Переяславський полковник 
Павло Тетеря. „Згодимося, панове-молодці, із Ляхами! — гукав в ін .— 
Більш матимемо. Адже покірливе телятко дві матки ссе!“ Задоволені 
посли, після бенкету поїхали до-дому і повезли умови ті до Короля, 
а козаки радісно виряжали їх в дорогу, стріляючи з гармат та 
рушниць.

В 1659 р. вислано на сойм петицию, яка домагається, щ об до в. 
князівства руського прилучено також воєвідства волинське, подільське 
і галицьке, т. є. щ об обіймало воно цілу українську територию. Таким 
чином гадяцка умова стає дуже важною спробою  відновлення давних 
українських стремлїнь до зєдиненря цілої української землі в автоно
мічну одиницю.

На жаль тії змагання не здобули собі кріпкої основи.
Тим часом Московський уряд далі провадив своє на Україні: при

язно вислухував усякі доноси, виставляв проти Гетьмана людей, що 
собі домагалися гетьманства, як от Искра, Безпалий та Цецюра, котрий 
і жив у московському таборі; наслав воєвод із московським військом 
по городах українських. Через все се сталося те, що після Гадяцької 
ради Виговський не схотів бізьш коритися Москві і покликав собі на 
підмогу Кримського хана Махмет-Ґірея. Перечувши-ж і за Гадяцькі 
пакти (умову), зложені на раді, Московський уряд, не гаячись, прислав 
князеві Трубецькому, — він був головним начальником московського 
війська, що стояло на Україні — такий приказ: зібрати раду з стар
шин і простого люду, щ об влаштувати внутрішні непорядки на Україні. 
Як щ о Гетьманом ізнов оберуть Виговського, то бояринові тому на
казано було зробити великі полегкості, дивлячись на „Гадяцькі пакти“;

Поход Ро- 
моданов- 
ського і 
Трубець- 
кого на 
Україну.
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Облога
Конотопа.

крім того він мав вивести усе військо московське з України. Положення 
Виговського було вельми прикре. П ольщ а не могла йому дати військової 
помочи а зл у к а  з ньою підкопувала Гетьманови популярність серед на
роду, — на лївобережу почалося проти ньому повстання. Мимо того 
він рішився зірвати з Москвою. Не вислухавши навіть умов, з якими 
до нього повертався Трубецький, Виговський розіслав свої універсали, 
в котрих виявляв, через що неминуче мусів він порвати з М осквою 
і знову поєднатися з П ольщ ою  на тих умовах, що складено у Гадячі. 
Тоді князь Трубецький зібрав усе московське військо під проводом

князя Ромодановського, 
кн. Куракіна, кн. Пожар- 
ського, Львова та Скура- 
това, — воно стояло пос
тоєм на Україні — і рушив 
на Конотоп. Коло містеч
ка Срібного Прилуцький 
полковник Д орош енко пе
рейняв був їх, але його 
розбито, містечко зруйио- 
вано і усіх жителів пови
різувано. 2 1 . квітня (апрі- 
ля) 1659 року військо мос
ковське облягло Конотоп, 
де заперся у замку пол- 
ковик Гуляницький з пол
ками Ніжинським і Черни- 
гівським, усього тисячі чо- 
тирі чоловіка. О блога тяг
нулася місяців два з поло
виною і обложеним при
ходи лося нераз дуже круто, 
прямо невиносимо. Але 
вони нізащ о не хотіли зд а
ватися московським воє- 

г е т ь м а н  ю р и й  з і н о в ь є в и ч  х ь м е л ь н и ч е н к о . водам. Полковник Гуля
ницький, коли князь Тру

бецький прислав йому листа і радив йому оддатись на царську ласку, 
замість відповіді звелів стріляти з гармат і рушниць. — „Ми сіли на 
смерть — гукали козаки. — Не оддамо міста!"

Воєводи нічого не могли подіяти Конотопському замкові. Тим- 
часом надтягнув хан з ордою  і Виговський 27-го червня (юня) рушив 
із козаками, Татарами та „затяжним" військом своїм на підмогу Коно
т о п о в і  Москалі не знали, яка у Виговського сила і коли на стрічу 
йому з під Конотопа вислано військо, так воно очутилося між двома 
вогнями, між Татарами і Виговським. Настала катастрофа, якої ніхто 
не сподівався. Москалі потерпіли погром, якого до тепер ніколи не
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зазнали. За пятнадцять верстов од  замку, коло багнистої річки Со-
снівки, Виговський розбив Москалів у-прах, 30.000 московського вій- Побіда Вн-
ська лягло трупом, воєвода князь Пожарський попав у неволю, і Хан, говсьного
за непочтиві речі його, покарав його на смерть. Трубецький із остан- П'А Ноно- 

. V , о « - топои».нім військом мусів тікати до Путивля, — Виговськии гнав його аж до
самої гранині України. Далі пустошити та грабувати московські землі 
пішли татарські загони, а Виговський повернувся до Гадяча і звідтіль 
послав до короля Яна-Казімира почесну здобич, що узяв він у Моска
лів : гармати, велику корогву, прапори та бубни. Звідсіль він рушив 
до Чигирина і почав міркувати, щ об виперти Москалів ще із Київа.

Тим часом у Варшаві зібрався сейм у травні (маї) 1659-го року. Рада у 
На сейм сей приїхали і козацькі посли нового Великого Князівства Германівці. 
Руського: Генеральні старшини Носач, Груша, М иргородський полков
ник Лісницький і по два сотники від кожного полку та значні козаки, — 
усього чоловік 2 0 0 ; на чолі того посольства стояли депутати: з Ки
їва — Ю рій Немирич і з Чернигова — Прокіп Верещака. Багато супе
речок було на тому сеймі: Поляки найбільш не хотіли, щ об скасовано 
було унію і не хотіли, щоб козакам дадено було шляхетство. Козаки 
уперто стояли на сьому і ще змагалися, щ об до Великого Князівства 
Руського прилучені були усі воєводства, де жили Українці. Але при 
кінці Казімир Беньовський, котрий давно жив на Україні, умовив По
ляків згодитись, кажучи, що тепер, коли їм потрібна поміч проти Ш ве
дів і Москви, нерозумно цуратися єднання з козакам и: їх така сила 
і такі вони дужі, що стануть у великій пригоді Речі Посполитій... Те
пер треба попустити їм, а там далі можна буде повернути усе по- 
давньому. А сам він думав: аби пристали на умови, а козаки, як звик
нуть до нових порядків, то самі знатимуть, як їх вдержати. Нарешті 
Гадяцькі пакти були ствержені, і 2 2 -го травня (мая) 1659-го року, на Король 
урочистих зборах Сената, присягав на сьому Король, арцибискуп Гні- польський 
зненський, як найстарший по-між католицьким духовенством в коро- пРисяга* . 
лівстві, біскуп Віленський, як голова духовенства литовського, гетьман пакта 
коронний, гетьман Литовський, канцлери, маршалки, а далі, за митро- (22 травня 
политом Київським, присягли й усі посли Великого Князівства Русь- 1659). 
кого. Після того почалися у Варшаві бенкети, на котрих дуже приязно 
вітали послів українських. Так бучно почалося життя Великого Кня
зівства Руського, але, на жаль, не довгий був його вік.

Як тільки посли повернулись до-дому, Немирича настановлено 
старшим над „затяжним" військом, котре розставив він у Ніжині, Чер- 
нигові, Борзні та инших містах. Се військо дуже не до вподоби було 
народові, та й справді було для нього тяжким одбутком. Не розумі
ючи гаразд і не тямлючи, у чому головна сила Гадяцької умови, на
род почав говорити на се військо, де було найбільш Поляків, що ніби 
то се вертаються знову старі часи з польськими порядками. Такими 
думками в народі покористувалися вороги Виговського, а їх було чи
мало. Протопоп Ніжинський Максим Филимонів, щирий прихильник 
Москви, знову заходився коло того, щ об підбурити народ проти По-
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ляків. Д о нього пристав шуряк Богдана Хмельницького, Василь Золо- 
таренко, що мріяв сам зробитись Гетьманом, та Тиміш Цецюра, котрий 
давно вже терся коло московських воєводів, сподіваючись вислужити 
собі гетьманський уряд. Сей Цецюра послав до Ніжина своїх козаків, 
і 1-го вересня (сентября) вони зненацька напали на затяжних жовнірів 
і за  одну годину вигубили їх усіх; самого Немирича, що був утік, д ог
нали і зарубали. Тим часом де-хто з ворогів Гетьмана підмовив Юрія 
Хмельниченка, щ об він вернув собі гетьманство. Юрій послухався і ви
рядив на Запорожжя джуру свого батька, Івана Мартиновича Брухо- 
вецького.

Запорож ці скоса дивилиса на заміри Виговського. Не до душі їм 
був шляхетський устрій, котрий заводив Виговський, і вони, з Кальниць- 
ким полковником Іваном Сірком на чолі, проголосили Ю рія Хмельни
ченка Гетьманом та рушили на Україну, закликаючи людей під свої 
корогви їмям Хмельницького. Виговський, прочувши, що почалося 
проти нього повстання, втік з Чигирина і скликав раду у Германівці. 
На раді він звелів Верещаці та Сулимі прочитати Гадяцькі умови, щ об 
вияснити, яку користь матиме од  них Україна, але тут счинився такий 
гвалт, а далі бійка, що Гетьман ледве втік. Винуватили його за те. що 
він містечка та села на лівому боці Дніпра руйнує, що тяжко знущ а
ється над ворогами; де-хто казав, що Гетьман продає Україну Крим
ському ханові; инших, знов, лякало, що Виговський велику силу матиме, 
ставши воєводою  та князем Руським.

Виговський з-під Германівки прийшов із купою козаків під Білу 
Церкву, і біля неї, на Взенні, зібралася ізнов рада. На сій раді скинули 
Виговського з гетьманства і проголосили Гетьманом Ю рия Хмельни
ченка.

Юрия Ю рия Хмельницького вибрано Гетьманом 7 вересня 1660 року.
Хмельниць-узявши булаву до рук, Ю рий обернувся до громади і спитав: „Кого ж 
вибивають баж аєте за зверхника: чи короля Польського, чи царя М осковського?" 
Гетьманом Старшина і прості козаки загукали, що бажають короля, але опісля 
(1660 р.) виявилося, що тих, що за царя, було більше. Московський уряд об- 

явив Виговського зрадником і вимагав, щ об його із жінкою, дітьми 
і братом Данилом було оддано йому і щоб нікого, хто мав прізвище 
Виговський, ніколи не приймали у військо і не давали б ніякої посади. 
Д анила таки справді схоплено і одпровадж ено у Москву. Там його 
скарали на смерть, а сам Виговський із семьєю утік у Польщу.

Так скінчилося його недовгочасне гетьманування, а з ним стався 
кінець і Великому Князівству Руському. Виговський не вспів перевести 
і укріпити своїх плянів. Йому перепинили такі свої люди, особливо 
Сірко з Запорожпями. Сірко, се була дуже хоробра людина, добрий 
вояк, але ніякий політик. Він навіть не міг зрозуміти великих намірів 
Виговського і замість допомогти йому, щ об позбутися московської 
насили, він рушив з Запорож жя проти Виговському і приневолив його 
податися з лївобережя. Виговський повернувся, московські гарнізони 
осталися, народ збаламучений підняв крик і в. князівству Руському
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прийшов передвчасний кінець. Король зробив Виговського воєводою  
Київським, і він із польським військом ходив у Полонне, а далі у Д у
бно. У бойовищі із Ш ереметьєвим, котрий із московським військом 
іш ов походом на Польщу, під містечком Слободищами він знов вия
вив себе дуже одважним і розумним войовником; далі він допомагав 
Полякам у битві під Чудновим, де Ш ереметьєва розбито у-пень. Тут 
і Цецюра попався до рук Виговського, і він скарав його на смерть 
у Дубні. У 1663 році, за Гетьмана Павла Тетері, під містечком Рокит- 
ним Виговського схоплено — за те, щ о він ніби то знову хоче зд о 
бути собі гетьманство — посажено у тюрму, і там його розстріляли 
саме у той час, як він навколюш ках читав акафист Богородиці. — Се 
було так:

Коли король Ян-Казімир з Гетьманом Тетерою  старалися привер
нути до Польщ і Лівобічну Україну і коли там за кожне місточко 
велась боротьба між польськими і московськими військами, в котрій 
то одні то другі били при кожній нагоді Українців, до Гетьмана на
дійшла трівожна звістка, що на Правобережжі почались противополь- 
ські розрухи під проводом кош ового запорож ського атамана Сірка, 
Король пішов на північ до Могилева, а Тетеря з Чарнецьким повер
нули на Правобічну Україну. Чарнецького одначе незабаром покликав 
до себе король, а начальникувати над польським військом, що було 
дано в поміч Тетері, доручено звістному зі своєї ненависти до Укра
їнського народу польськоиу полковнику Себастіяну Маховському, що 
перед тим ще був оставлений на Правобережжі, яко представник поль
ської власти. Через сього М аховського згинув один з найспосібніщих 
дипльоматів наших, але недалокозорий, боязький політик — Гетьман 
Виговський. Почалося з того, що Маховський почав підмовляти Ви
говського стати гетьманом на місто Тетері, а одночасно доносив ко
ролеві, що головним провідником розрухів на Правобережжі є власне 
Виговський. Так само завірив він Тетерю, що Виговський є його най
більшим ворогом і що коли ще Тетерю досі не скинуто з гетьманства, 
то се він повинен завдячувати йому — Маховському. Король на д о 
носи М аховського написав до Виговського лист, приказуючи йому ви
ступати одностайно з Маховським проти ворогів Польщі. В наслідок 
сих листів видав Виговський звістний універсал 1 марта, в якому 
між инчим каже, що він гетьманства не добивається, і козаки все собі 
можуть вибрати гетьманом того, кого хочуть, тим більше, що, як йому 
звістно, Тетеря хоче від гетьманства відмовитися. Сей універсал був 
виданий в порозуміню з королевським польським урядником Махнов
ським, в руках котрого він послужив яко доказ для Тетері, що Вигов
ський таки справді хоче скинути Тетерю з гетьманства. Чи справді 
Виговський хотів стати гетьманом, не знати. Се дуже можливо, коли 
зважимо, щ о Маховський, начальник польського війська, обіцяв йому 
свою поміч. Досить, що провокація Маховському, підвладному, як 
звістно, Чарнецького, вдалася. Виговський після повороту Тетері на 
Правобережжя рушив зі свого Бару під Білу Церкву і сей його похід
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Маховський витолкував Тетері, як початок повстання проти Гетьмана. 
Одночасно Маховський запросив до себе Виговського на військову 
раду і Виговський нічого не підозріваючи, поспішив до нього до Кор- 
суня. Там з великим подивом застав він у нього того, проти котрого 
все агітував Маховський — Тетерю. Маховськнй зложив військовий 
суд (Тетеря, як сам потім казав, не брав в ньому участи) і Вигов
ського на підставі фальшивих зізнань людей, котрих п о с т и н а л и  
перед приїздом Виговського, за те, що він мав підмовити неначе ко
заків до підданства Москві, засуджено на смерть. Так помер приятель

СМЕРТЬ ВИГОВСЬКОГО.

Річпосполитої, сенатор, котрого лише сойм мав право судити. — Ма- 
ховського за його службу нагороджено, а „герой“ Чарнецький дістав 
після Виговського Київське воєводство.

--------- ооО оо---------

Отсі сварки та колотнеча по-між собою  в-край знищили Україну. 
„Сила козацька ослабпа од тієї замотанини, — писав Виговський до 
Короля. — Величезні полки: Полтавський, де було 40.000 люду, Мир
городський, де було 30.000, Прилуцький та Іркліївський загинули 
в-кінець; городи та села заростаю ть кропивою ". „Тут страшенне стов
потворіння вавилонське, — говорить сучасник-Поляк: — містечко вою є 
з містечком, син грабує батька, батько — сина. А усім одне в го л о в і:
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щ об не бути ні під владою  короля, ні під владою  царя, і вони ду
мають, що осягнуть того, гніваючи та лякаючи короля — царем, 
а царя — королем". В такий тяжкий час стає українським Гетьманом 
чоловік і молодого віку і не великого розум у— Ю рий Хмельницький.

Юрий Хмельниченко родився од  перш ої жінки Богдана — Ганни 
Сомківни, і ще за батька, на Переяславській раді, був вибраний на 
Гетьмана. Йому було тоді тілько 16 год. Тим то він і передав тоді 
гетьманування Виговському. Тепер, через два роки, на раді у Герма- 
нівці, як вже Виговського було скинуто, хотів зробитися Гетьманом 
рідний дядько Ю рія, полковник Переяславський Яким Сомко. Але по
бачивши, яким духом дихає громада, він без ніякої суперечки посту
пився тим правом для молодого небожа свойого. На раді на Взенні 
иід Білою  Церквою Ю рий прийняв булаву і бунчук, щ об гетьману
вати під зверхністью Короля, але скоро коло містечка Ржищова на 
Ж ердовій долині, зібралася рада, і на ній постановлено зректися Га
лицької умови, що уложив Виговський із П ольщ ою , і повернутися 
знову під руку царя М осковського, тілько виговорити собі трохи більші 
вільности проти Переяславської умови, а саме: щ об Гетьманська власть 
була міцніща, щ об українська церква була незалежна од  М осковського 
патріарха і Московське військо виведено було з України.

З сією  постановою рада послала до царського воєводи Трубець- 
кого своїх послів. Воєвода згодився на сі умови і наказав, щ об Геть
ман і старшина зібралися на раду у Переяславі, та нехай вперед при
сягнуть цареві, а тоді вже розмовлятимуть про умови. Ніде було д і
тись, — та й Ю рий був не такий чоловік, щоб добре зрозумів, яким 
вітром повіяло, — він зібрав раду у Переяславі, і на ній присягли на 
вірність Цареві. Ю рий був ствержений на гетьманстві, а що до умов, 
то він мусів був згодитись не на те, щоб поширено було Переяслав
ські умови, а на тяжкі обмеження їх. Так, власть Гетьмана значно вко
рочувалася — він не має вже права зноситися з чужинними держ а
вами; козаки мусіли повиводити свої полки із Білої Русі; митрополит 
і усе українське духовенство стаю ть підлеглими Московському патріар
хові; полковників і старшину настановляє не Гетьман, а рада; усякий 
має право обертатись просто до М осковського уряду, не питаючись 
Гетьмана. Сим останнім пунктом Московський уряд показав широку 
стежку для усяких доносів і тим забезпечував собі потайний догляд 
над тим, щ о діється на Україні. Московські воєводи із оружною силою 
мали пробувати, окрім Київа, ще й у Переяславі, Ніжині, Чернигові, 
Браславі і Умані. На Переяславській раді перевагу мали Лівобережці, 
великі прихильники Москви, а противники українських панів-автономіс- 
тів. Вони знали одно: ненависть до Польщі, а не думали, яка то б о 
лю ча тая лю бов Москви. Крім того Трубецький привів своє військо, 
воєвода Ромодановський також, прийшов і московський сторонник 
Безпалий з козаками, отже автономісти не мали що й починати свойої 
справи. Трубецький спокійно міг прочитати статі, приготовлені М осков
ським урядом, в котрих касувалися останки української автономії. Прос
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тий народ, замість рівних прав, через які він так боявся пристати на 
Гадяцькі умови, не достав собі ніяких прав і мусів тепер давати під
води і приймати на постій московське військо по-всяк-час, коли тільки 
скаже Москва; до того, він не мав вже права по своїй волі викурю
вати напитки, бо Московський уряд брався позаводити скрізь по Укра
їні свої „кабаки" (шиньки) із своєю  горілкою. Не до смаку сі поста
нови були a-ні старшині, a-ні козакам, a-ні посполитим, та мусіли на 
все пристати і підписати ті умови, бо з воєводами московськими було 
чимале військо. Зле тоді діялося навкруги: старшина українська роз
билася на дрібні партії; кожна партія, за-для своєї користі, піддержу
вала свого ватажка; ватажки сварилися по-між себе; суперечки сі ще 
дужче розпалю вали московські воєводи. Прості ж люде, не розуміючи 
свого добра, самі не знали, чого держатись, чого доходити. Кругом 
панувало безладдя і у-край нівечило усе. Те, що міг би зробити ро 
зумний та міцний духом безсторонній чоловік на посаді гетьманській, 
тепер було нікому робити — на той час чоловіка такого не було. 
Адже ж не Хмельниченкові молодому, запальному, надто недоумкові, 
хворому на чорну болість, було керувати під ту тяжку годину?

Тим часом П ольщ а не хотіла так скоро позбутися України, і вона 
знов розпочала війну з Москвою. Князь Ш ереметьєв, з наказу Царя, 
рушив з Київа на Волинь проти Поляків, а на поміч йому, иншими 
шляхами, йшов із козацьким військом Гетьман Хмельниченко. 7-го ве
ресня (сентября) 1660 року, коло містечка Слободищ , польське в ій 
сько, у котрому був колишній Гетьман український, а тепер Київський 
воєвода Виговський, напало на козаків. По-між козацькою  старшиною 
були на той час безперестанні сварки. Одні, більш освічені люде, не- 
вдоволені рстанньою Переяславською умовою  і московськими воєво
дами, схилялися до того, щ об поєднатися з П ольщ ою  і не хотіли во
ювати з Поляками, другі — найбільш такі, щ о повиходили з простих 
козаків, — ненавиділи Поляків і радніщі були як-не-як помагати хоч 
Москві, аби не Польщі. Молодий Гетьман, у-перше з роду побачивши 
бойовищ е, затурканий старшиною, не тямлячи кого слухати, чого дер
жатись, схопився за голову та тільки вигукував: „Боже мій, Господи 
мій! Визволи мене тільки з сього пекла, не дай міні пропасти! Не 
треба міні того гетьманування, — піду у ченці!“

Саме тоді прибув до його гонець від Виговського, котрий вмов
ляв його відцуратися Москви і піддатись Польщі. A-ні Гетьман, а-ні 
старшина не знали ще, хто кого переможе: чи Поляки, чи Ш ереметьєв. 
Тим-то вони не хотіли разом поривати із воєводою , і послали до його 
посланця М ороза із звісткою, що Поляки напали на козаків, і про
хали воєводу, щ об він хутчій ішов до містечка Пятки на підмогу; 
а до польського табору вирядили полковника Петра Д орош енка із 
двома товаришами умовлятись про згоду. 14-го жовтня (октября) Ш е
реметьєв рушив на підмогу Хмельниченкові, але тут напали на нього 
Поляки і Татари і під Чудновим у-прах потрощили московське військо. 
Самого Ш ереметьєва схопили і, закувавши у кайдани, випровадили
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у Крим, де він 22  роки пробув у неволі; останні недобитки москов
ського війська мусіли скласти зброю  і корогви до ніг переможцям, і їх 
випровадили аж за московську границю. Як почули козаки, що ста. 
лося із московським військом, зараз пристали до Поляків. 17-го ж ов
тня (октября) під Чудновим зложено нову умову із Поляками, так Чуднівська 
звану Чуднівську; ствержені були усі Гадяцькі пакти, тільки викинуто умова, 
з них усе те, де говорилося про Велике Князівство Руське, і Українці 
на віки зреклися єднання з М осквою. На сьому присягали Гетьман із 
старшиною і усе козацтво, а з польського боку за короля присягали 
Польський і Литовський коронні гетьмани.

Через місяць зібрано було у Корсуні „чорну раду", на котрій за 
ступником Короля був Беньовський. Він довго говорив до козаків, 
вихваляв Короля, ганьбив Москалів, нарешті сказав, щ о Король про
бачає козакам усі їх провини проти Польщі і затвердж ує на Гетьмана 
Ю рия Хмельниченка, котрому й доручив булаву. Козаки радо пові
тали Ю рия і присягли Королеві. На сій таки раді на другий день 
обрали обозним Носача і писарем Павла Тетерю. Д о воєвод  москов
ських Ю рий написав листи, щ об вони із військом своїм вибіралися 
геть з України, бо військо Запорож ське і уся Україна не воліє далі 
зоставатися під рукою царя, а вертаються знов до  свого прирожден- 
ного короля польського.

Тим часом полковник Переяславський Яким Сомко та Ніжинський 
Іван Золотаренко домагалися гетьманства. Перечувши, що сталося на 
правому боці Дніпра, вони скликали раду у Переяславі і усовіщували 
та умовляли, щ об хоч Лівобережна Україна держ алась Москви. На те 
пристали полки: Ніжинський, Переяславський і Чернигівський. На раді 
тій Сомка обрано наказним Гетьманом. Дуже гарний на вроду, показ
ний, щиросердий, одважний і розумний чоловік, він мав чимало при
хильників. Золотаренко не хотів уважити гетьманство і, мислячи сам 
зробитись Гетьманом, підлещувався до воєводи Ромодановського та, 
через єпископа М ефодія, писав доноси М осковському урядові на 
Сомка. Єпископ Мефодій — се той самий протопоп Максим Фллимо- 
нів, що баламутив ще за Виговського. Тепер він, за прихильність до 
Москви, висвячений був на єпископа і настановлений доглядачем Ки
ївської митрополії, бо митрополит Київський Дионисій Балабан не хо 
тів взнавати М осковського патріарха. Увесь 1661-ий рік Сомко, із при
хильними до його полками, одбивався од  Поляків і Ю рия і прохав 
підмоги у Ромодановського. Нарешті Ромоданівський рушив із мос
ковським військом і Слободськими полками на Україну, щоб визво
лити Сомка, котрого під Переяславом обліг своїм військом Ю рий із 
Поляками та Татарами. Як прийшов Ромодановський, Ю рий став од 
ступати до Дніпра. Сомко нагнав його під Каневом і у-прах розбив 
його військо та вигубив більш 1 0 .0 0 0  козаків; сам Юрий ледве встиг 
перехопитись за  Дніпро і утік до Чигирина. Се бойовищ е виявило 
усю нікчемність Ю рия, і козаки голосно почали ремствувати на нього, 
а тут ще й Запорожський кошовий Іван Величко-Босовський прислав
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д о  його лист, і в тому листі від себе і усього війська Запорож ського 
радив покинути гетьманський уряд і йти на спокій, бо не вартий він 
такої посади. Дуже вразило усе се Ю рия, але ж і сам він бачив і ро
зумів, ідо такої тяжкої години він не здолає дати нічому ради. При 
кінці 1662 року він ізкликав раду у Корсуні, на ній зрікся гетьманства

ЮРИЙ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЙДЕ В МАНАСТИР.

і передав булаву родичеві свойому, щ о був жонятий на сестрі його 
Степаниді, Павлові Тетері, назначивши його, поки будуть вибори Геть
мана, наказним Гетьманом. Сам же він 6 -го січня (января) 1663 року 
постригся у ченці в Чигиринському манастирі, і дано йому імя Гедеон. 
Але ще й тепер не на віки зник він там од  життя, і ми стрінемося 
з  ним ще й далі.

оОО°
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УСТРІЙ, ПОБУТ І КУЛЬТУРА.

У сьому періоді нам доводиться мати діло не з одним Україн
ським, а й з Литовським народом. В Литовську державу входили тоді 
ось які давні князівства: на півночі князівство Полоцьке, Мінське 
і Смоленське, що разом звалося Білою  Русью ; західні теперішні по
віти Гродненської і Мінської губернії звалися Чорною  Русью; князів
ства Київське, Чернигівське і Сіверське звалися Україною, або Малою 
Русью ; князівство Галицьке — Червоною  Русью ; землі по р. Припеті —
Полісся; по pp. Стирі і Горині — Волинь; по р. Західньому Бугу —
Поділля. Хоч народу Українського в Литовській державі було най
більше, проте не було йому од того користі: скільки не було яких 
перемін в українських землях за сей час, усім заправляли князі та бо
яре, а народнього голосу не було й чути.

Такий лад йшов із Заходу, через Польщу, котра свої порядки Князі, 
заводила зразу в Галичині, пізнійше в землях литовських, аж ціла 
ніби то Литовсько-руська держава перейшла під польські порядки 
і під польські права. В прилучених до Литви українських землях Ли
товське правительство застало бояр і княжих войовників, земельну 
аристократію, міщан, селян власників та всіляких иньших людей, але 
на самім чолі стояли княжі роди.

Великі князі Литовські, забравш и під свою руку більш культурну 
тоді, ніж Литва, Україну, перейняли од неї і звичаї і мову її. Жили 
вони у столиці своїй Вільні і потрохи стали заводити круг себе двір 
з усякими придворними урядами (чинами) на зразок того, як у Захід- 
ніх державців. Останні удільні князі не мають ніяких особистих прав 
і мають уряди при Великім князі, а як що й мають свої уділи, то й 
тоді зостаю ться підлеглі Великому князеві. Та сі князі, — чи з пору- 
щених литовських родів (як Олельковичі, Бєльські, Глинські та инші), 
чи чисто українського роду (як Чарторийські, Острожські, Вишневецькі,
Сангушки, Збаражські та инші) — являли з себе найвищу верству 
лю д н ости ; у Великому Князівстві Литовському вони мали уділи та 
землі до смерті своєї, — давалося у дідичне (наслідственне) володіння 
(„вислуги"); з них і з б о я р .— однаково як українських, так і литов
ських, — складалася рада, що була коло Великого князя і звалася 
„Панове-рада". Та попри князів творяться панські роди не княжого 
похоження, які сильно розбогатіли і чимраз більш ого набирали зна
чіння. Гніздом тої аристократи!' була Волинь і білоруські землі над 
Німаном. Найбільшеж дрібної шляхти було на Підляшу.

Після того, як Ягайло став королем Польським, а Литовсько- Бояре і зе- 
Руське князівство поєдналося з П ольщ ою , польські урядовці розпро- іияне. 
сторюю ться по Україні. Замість удільних князівств — настали воєвод
ства, котрі поділяються на повіти. Земля, по нових правах, стала на
лежати правительству; порядкував нею Великий князь (щ о нагадує 
сильно західньо-европейський февдалізм). Вона була поділена на не-
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Городи.

Кріпости.

великі дачки (хутори); сі дачки звалися службами або дворищами. 
Кожний, хто брав таку службу, повинен був, скоро тільки загадає 
князь або воєвода, виставляти одного збройного воїна. Ті, хто дер
жав такі дачки, звалися „земяне". За важні послуги князеві, або на 
війні земяне здобували такі служби у власність, і ті служби звалися 
тоді „вислугою 41 або „отчиною “. Земяне, або, як їх почали звати, 
„пани", стаю ть вищ ою верствою в тодіш ньому устрої державному.

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

Одколи поєдналася Литва з П ольщ ою , з ’явилися й нові уряди, 
як от: великі Гетьмани коронні, литовські і польні, що були начальни
ками оружної сили; підскарбій, що завідував скарбом (казною), під
коморій — завідував двором  короля або князя і був найблизчий до 
нього чоловік; у війську вищі уряди були: писарь, полковники, сот
ники, хорунжі та инші; земські уряди — підкоморій, земський суддя, 
підсудок і писарь.

Багато городів за ті часи достали од князів Литовських гак зване 
„М агдебурське право". Се право давало городянам велику самостій
ність і незалежність од власти держ авн о ї; по тому праву городська 
рада порядкувала усіма справами в городі: громада вибірала з-поміж 
себе „бургомистра" і „лаву“, в котрій було чотири „райці", дванай- 
цять „лавників" (присяжні засідателі) і „війт"; війта обірали до смерті — 
він був судією для городян. „Рада" і „лава" звалися заразом „магистрат".

Усі ремесники здобували собі по тому праву теж де-які полекші: 
ремесники кожного ремества складали громаду, що звалася „цехом" 
або „брацтвом", і кожне таке брацтво орудувало справами своєї 
громади та мало свій скарб (казну); з нього давали помочи своїм 
громадянам і брали гроші тоді, коли треба було на які гуртові свої 
справи. Де-котрі „брацтва" були дуже заможні. Кожний город із та
ким Магдебурським правом мав свій герб і свою корогву, а кожний 
„цех" — свою. Тількиж наших людий, себто українських, стали випи
рати в цехах на дальш і місця, а далі й переслідувати, так, що їм 
вкінці годі було до цехів належати і вони тим щирійше стали гурту
ватися в брацтва.

За часів Вітовта на Дніпрі од наскоків татарських зміцнено було 
в де-котрих городах кріпости, як от у Каневі, і збудовано нові: Чер
каси, Кременчуг, Мишурин-Ріг, а коло моря кріпость Дашів (Очаків) 
і Хаджибей, або Кочубей (Одеса), котру Вітовт одняв од  Татар; на 
р. Бузі — Вітовтове (Богоявленськ коло Миколаєва); на р. Дністрі, 
проти Генуезської кріпості Манкастро (Акерман), збудовано замок, 
а вище по р. Дністру — кріпость Тегінь (Бендери). Кріпости ті були
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зміцнені проти наскоків Татар, що без-перестання турбовали Литву 
і Україну. Сюди вони звичайно проходили трьома ш ляхами: шлях, 
щ о йшов до Львова поуз Черкаси, Корсунь, Київ, Луцьк і Сокаді?, 
звався „Чорним ш ляхом44; той, що йшов од Дашева на Вар і на Львів, 
звався „Кучманським ш ляхом44, а той, що йшов Дністром на П окуля , 
теж до Львова, звався „В ол о ш с ь  к и м,  або П о к у т с ь к и м  ш ляхом44.

За Казіміра IV скасовано удільні українські князівства, а замість 
них заведено воєводства і староства. Багато городів, містечок ! сел 
роздано заможнім українським родам, і тим до-краю знищено колиш 
ній вічовий устрій в них. По городах розмножилося Жидів, котрі дер
жалися міцно свого гурту, „кагалу44. Жиди ті зовсім прибрали до своїх 
рук торговлю  і промисли, і міщане по-малу повинні були поступитися 
леред ними, навіть по тих городах, що мали вже Магдебурське право.

Уся остання людність тогочасної України, - -  ті, що жили по се
лах, — звалися тоді „поспільство44, посполиті, або просто „лю де44. Ті, 
що жили по землях, котрі належали замкам, звалися „служилі л ю д е44, 
а ті, що по тих селах, котрі увійшли у дачки земян, звалися „люде 
панські44, „господарські44, або „земянські"; як ті, гак і другі сплачували 
подать натурою і грішми і мали право вільно переходити з місця на 
місце, почиталися людьми вільними, управлялися своїми громадами 
і вибірали собі старосту -  „отамана44, або „тивуна“, десятських і сот- 
ських, і їх часто-густо стверджував на тих посадах пан; мали свій ви
борний („копний44) суд, але найвищий суд для них був -  пан або 
земянин, котрий держав ту землю. Землі та служби роздавалися по 
тих воєводствах, котрі лежали дальш  од степу, од границі, де блу
кали Татари. Як розмножилося людей, то й умовини за землю, котру 
вони займали, ставали важчі; аж в р. 1447 селян увільнено від судів 
державних, а підчинено судам панським. Право стає правом шляхот- 
ським, а для хлопа нема ніякого закона. Через те лю де почали пере
ходити за р. Рось, де були вільні землі — так зване „Дике поле44; 
(край, що так звався, лежав над долішнім Дніпром, Бугом і Дністром). 
Посовуватись туди почали лю де ще у половині XV віку, і ті, що осе
лилися там, не знали ніяких податків. Життя по тих степах у ті часи 
було дуже і дуже небезпечне: треба було завжди бути на-поготові 
та стерегтися татарського наскоку. Людей тих прозивали „козаки44; 
хто виходив на житло у „Дике поле44, про тих казали — „ідуть у ко
заки 44. З тих виходців почалася нова верства людей, котра зробилась 
незабаром у історії нашого краю найголовнішою,

У Галичині — з того часу, як прилучено її до Польщи — пере
важає католицька церква: митрополія Львівська мусіла уступити своє 
місце Латинській епископії, а православні -  у сусідньому селі збудо- 
вали храм, де й стала катедра Львівського митрополита. Важке життя 
настало за-для православної церкви. Панство українське, бачучи, що 
усякі вільготи та уряди королі роздаю ть панству католицькому, й собі 
лочало потроху переходити на латинську віру, і через те церква пра
вославна у Галичині все більш стала підупадати та убожіти. У Київі,
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як ми бачили, заснована була окрема митрополія, до котрої нале
жали усі православні епископії Литовсько-Руського князівства. М итро
полити київські були під зверхністью Константинопольського патріарха, 
і Київ знову стає осередком православної віри на Україні. За Л итов
ських часів католицьке духовенство не втручалося у справи православ
ної церкви, і князі Литовські, хоч де-котрі з них були католики, не 
боронили вільно розвиватися православній вірі і ствержували її права 
своїми грамотами. Д о київської митрополії належали епископії: Л ьвів
ська, Перемишльська, Володимирська, Холмська, Чернигівська, Луцька. 
Смоленська, Туровська і Полоцька. Низчому духовенству жилося не
гаразд: священники в т и х  парахвіях, котрі були в дачках або службах, 
щ о-года ставали все більш залежними од дідичів (панів); дідичі о б 
кладали їх податью , а далі забрали до своїх рук і суд над ними.

З кінцем XVI століття вся Україна була вже перестроєна на поль
ський лад. Всюди заведено польські права і польські порядки. З по
чатком XVII ст. вони переходять за Дніпро і на найдальших окраїнах 
ш ирять свій устрій.

----------- о О О ------------

Устрій Який же був той польський устрій? Польщ а складалася зі шляхти
в Польщі, (дворян), з духовенства, з міщан і хлопів. Ш ляхта й духовенство мали 

всі права, міщани стояли собі осібно, ніби держава в державі, а се
ляни не мали ніяких прав. Шляхтич заплатив два гроші податку від 
лану (ЗО моргів, або 2 0  десятин) і більше його нічо не обходило. Зі 
шляхтичів вибираються посли на сейм, зі шляхтичів усі урядники д ер 
жавні, зі шляхтичів суди — чогож їм боятися? Одинокими урядниками 
не шляхотськими, а королівськими були старости, ніби намісники в поо
диноких округах, але й ті підходять згодом під перевагу шляхти. Мі
ста до керми держ авою  не мішаються, отже Польщ а в XVI століттю 
стає ш ляхотською републікою, в котрій панує одна тільки верства: 
шляхта, котра зове себе народом польським (народ шляхетський). 
Ш ляхта дбає пильно о те , щоб в Польщі панувала рівність, але розуміється 
тільки між людьми „шляхетно-уродженими“, а всьо иньше — се „бидло‘\

Король. А щож король? Король був ніби головою  тої шляхотської ре- 
публіки, але сили не мав він ніякої. Він робив те, що йому панове- 
шляхта казала. Хіба, що роздавав деякі державні маєтки і титули, 
але і в тім мусів слухати тих панів, що захопили силу і значіння 
в свої руки. Деякі з королів, як Стефан Баторий, або Володислав IV 
хотіли вибитися з такої прикрої зависимости, щ об не бути мальова
ними пануючими, ані ляльками в руках вельмож та шляхти, але се не 
була легка справа, бо шляхта збиралася на сейми і на них могла 
ухвалювати, що сама хотіла, могла відмовити жовніра на війну, а на
віть вязатися в конфедерації проти королеви і безкарно підносити 
бунти. Отже король хотьби й рад був часом щось доброго та спра
ведливого зробити, то не міг, бо йому пани не давали.
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Без дозволу сенату не міг король ані за границю держави ви
їхати, ані оженитися, ані послів приняти, нічо. Кожний його крок був 
спутаний сеймом, або угодою , яку при виборі на короля з ним пани 
списали, а якої він не сьмів переступити, щ об не виповіли йому послуху.

Сейм складався з короля, сенаторів та з послів. Сенатори, се ар- 
киепископи й єпископи католицькі, воєводи, каштеляни та міністри. 
Міністрами були: маршалки, канцлері, підканцлєри й підскарбі. Послів 
вибирала шляхта на сеймиках. Сейм відбувався що два роки, а як 
треба, то й частійше. На сеймі відчитувано ухвали сенату, переговори 
з дворами заграничними, король роздавав опорожнені уряди і коро- 
лівщини, переводжено ревізиї рахунків та ухвалювано закони. Сейм 
міг кождий посол зірвати, одним словом: veto (не годжуся), і тоді всі 
його ухвали були неважні. Неважний вважався сейм навіть тоді, коли 
трівав понад приписаний час, т. є. понад 14 днів, або шість неділь.

Коли сейм не міг якоїсь справи довести до кінця, то завязувалася 
конфедерация, з королем і за його відомом, або без нього, а навіть 
проти ньому. Конфедерати потягали деколи короля до відвічально- 
сти, грозили, що скинуть його і тоді звалися вони „рокош ами“.

Духовенство в П ольщ і мало великі права. Духовники часто були 
найвисшими урядниками та засідали в сенаті. Мали також великі д о 
бра, а не платили ніяких податків, хіба добровільний даток. Крім того 
доставали десятину з дібр королівських і шляхотських. Алетільки духовен
ство польське й католицьке. Православніжсьвященики не мали ніяких прав.

В кожнім окрузі був суд земський, вибираний шляхтичами з по
між шляхти. Збирався тричи в рік і судив справи цивільні шляхти. 
Суди підкоморські судили спори граничні, а старостиньські розсудж у
вали справи кримінальні. Від всіх тих судів був відклик до трибуналів.

Духовні тільки в процесах о маєток зі ш ляхтою  ставали на су
дах шляхотських, .иньшіж їх провини судив суд духовний, до якого 
держава не мішалася. Міщани на німецькім праві мали свої власні суди, 
зложені з бурмістра й радних, або з віта й лавників. Жиди процесу- 
валися в кагалах, а спори Жидів з християнами належали до судів 
воєводських. Хлопів судив їх дідич, або иньшими словами для них не 
було суду. Тільки для хлопів в добрах королівських був суд референ- 
дарський, але й там годі було хлопови зі ш ляхтою знайти справедливість.

Від 1553 року з четвертої части доходів королівських удержу
вано наємне військо з ріжних народів до бережання границь дер
жави, особливо України. Крім того деякі пани та міста мусіли ста
вити своїм коштом військо. І так приміром Остроські давали Польщі 
300 їздців і тільки піших, а більші міста, як Краків або Львів, мали 
свої власні армії. В прикрій потребі король скликав шляхту, щ об б о 
ронила краю і се називалося „посполите рушення". Але деколи така 
добровільна армія, незорґанізована і до послуху непривикла, повер
талася проти королеви.

Військо удержував зразу скарб королівський, пізнійше державний, 
а з королівських доходів йшла тільки четверта частина (кварта). Але
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Шляхта.

Міщани.

податки в П ольщ і були малі, бо шляхта сама їх на себе ухвалювала, 
Отже й скарб бував звичайно бідний, а що не було з чого платити, 
то військо звичайно не мало заплаченого жолду, бунтувалося й не 
хотіло служити. Урядники діставали не платню, тільки маєтки, котрих 
не віддавали, отже й про уряд не дуже дбали.

Як зі сказаного видно, шляхта в королівстві польськім була оди
нокою верствою, котра хіснувалася всіми людськими правами. Вона 
мала свої суди, уряди, вона творила сейм, тримала короля в своїх 
руках, словом, робила що хотіла, а що злого вона для себе не могла 
хотіти, так всю біду, всі тягарі складала на других, а сама тільки всі
лякими гіривилеями хіснувалася. Ш ляхетство було дідичне, воно пере
ходило з батька на сина, або діставалося якому хлопови, чи міщани- 
нови за особливі заслуги. Зразу надавав шляхетство король, а від 
XVI столітя, тільки сейм. Називалося се нобілітациєю. Вся шляхта 
була перед правом рівна. Титули князів, графів та баронів не мали 
осібного значіння. Ш ляхта одна тільки могла мати землю на власність, 
до шляхтича належало також те, що в його землі було, т. є. металі 
га жерела. Ш ляхта могла бути урядниками, тільки вона могла діста
вати добра королівські, а платила лиш такі податки, які сама на себе 
наложила. І прав тільки таких слухала, які сама ухвалила. Так сама 
судів. Як хлоп, або міщанин вбив шляхтича то йшов на смерть, а як 
шляхтич вбив хлопа, то платив невеличку кару, а коли то був його 
власний хлоп, то нічо, Шляхтича, без попередного присуду судового 
не вільно було вязнити, отже були вони, немов які посли, недотор- 
кальні. Шлахтич вибирав короля і міг бути вибраний королем. Перед 
ним стояли отвором уряди, суди, школи, сейми, навіть королівський 
пристіл, а перед хлопом всьо було позачинюване.

Не диво, що в Польщі кожний рад був стати шляхтичем, а укра
їнські та литовські пани, навіть такі, що від князів свій рід виводили, 
перлися між польських шляхтичів, бо там було вигідно й добре пан
ській душі, як нігде на сьвіті.

Не так вже добре діялося в Польщі мешканцям міст. По напа
дах татарських спроваджено міщан з заграниці, особливо з Німеччини, 
щ об вони заселювали та загосподарьовували пустарі, знищені Татар
вою . За се дано їм всілякі права та привелеї. Вони мали свою управу, 
свої суди, свої маєтки, всьо. Але згодом, як міста чужими руками по- 
загосподарьовувалися і як шляхта прийшла до великого значіння, т а  
на міщан поухвалювали шляхетські сейми дуже тяжкі права. Вони не 
могли бути ніякими урядниками, хіба мінськими, їх не робили вищими 
духовними, не могли купувати землі і бути дідичами, ані служити 
в війську. їм годилося тільки торгувати та ремісникувати, але й на 
торговлю  накладувано щ о раз то нові тягарі. Як міщанин спровадж у
вав який товар з  заграниці, то платив усякі мита, а як шляхтич, то н і . 
Міщанам не вільно було від XVII віка навіть пишних уборів носити, 
хоть не одного з них стати було на се. Щ об значіння міщан пони
зити, ухвалено, що шляхтич, який хоче вести торговлю , або міщан-
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ський промисел, тратить шляхецтво. Давні права міст ідо раз більше 
підкопували воєводи та старости, мішалися до мійських судів та на
кладали на них всілякі податки. То було в містах вільних, королів
ських, що мали всілякі давні привилеї, а в містах приватних, що їх 
закладали шляхтичі та духовники у своїх добрах, було так, як їх вла
ститель захотів.

Найгіршеж діялося в Польщі селянам, або як там казали, хло- Селяни, 
пам. Від 1496 р. позбавлено їх волі особистої. Не тільки хлоп, але 
також його син — одинак — не сьмів вийти з села без дозволу 
панського. А як було більше синів, то тільки одного відпускав пан, 
щ об собі йшов шукати дебудь хліба. Так само хлопській донці не 
вільно було віддаватися, поки пан не дав свого дозволу. Від 1543 р. 
шляхтич міг хлопа з ґрунтом, або без, з родиною, або самого, про
дати, заставити, дарувати, що хотів, міг з ним зробити. Хлоп не мав 
свого поля, бо земля могла бути тільки шляхотська. Хлопиж сиділи 
на своїх полях, ніби державці - посесори і за те, що ужитковали пан
ське поле, мали панови на його ланах відрабляти, зразу (від р. 1520) 
один день в тиждни, а потім що-раз більше, так, що хлоп не мав для 
себе ні дня, ні ночи, ні сьвята, ні неділі. Сіль, селедці і напитки мусів 
хлоп купувати в коршмі свого дідича, а то що мав до проданя: кури, 
яйця, сир, масло, мусів продавати в дворі. Тільки в двірськім млині 
вільно було хлопови молоти своє збіже і тільки в двірській кузні міг 
він кувати коня. На зарібки не мав права ходити, худоби міг тільки 
плекати, кілько пан позволив і тільки полотна вільно було йому ро
бити. Свого пана він не міг перед суд позивати, бо судиєю між ним, 
а паном, був той самий пан. Дідич, або його заступник судив хлопа 
і карав його тортурами, та буками. Обтинали також хлопам уши, ніс, 
випалювали на чолі шибеницю, або карали якою  завгідно смертию.
Трошки лекше дихалося хлопам в землях литовських та хлопам на 
праві німецькім, але згодом і до них дібралася шляхта та перемінила 
їх в такеж „бидло'“, як всюди.

Не диво, що хлопи кидали землю, на котрій з діда-прадіда пра
цювали, кидали часто-густо родину і тікали в ліси на розбої, або на 
схід, де все таки панів-шляхти було трохи меньше.

На око, то воно ніби жилося селяньству під Польщ ею  краще, чим 
колись за княжих часів на Україні, бо в Польщі ніби не було невіль- 
ників-рабів, (вони перейшли між селян безземельних). Але щ ож — ті 
невільники переходячи між селян безземельних — ослабили їх права, 
і згодом на всіх селян стали иньші лю де дивитися, як на невільни
ків. Всі людські та горожанські права захопила шляхта, а хлопам ли
шилося одно: праця і послух.

А щ о шляхта і пани, чим-раз більше з лицарів, оборонців краю 
робилися рільниками-спекулянтами, котрі хотіли як найбільше доходу 
витягнути з землі, отже й праця хлопська ставала для них чим-раз 
потрібнійш ою і вони з кождим роком більше тої праці від хлопа ви
магали. А щоби той хлоп, борони Боже, не схотів боронитися від та-
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кого визиску, то відібрали йому суд, осьвіту і всякі права, та перемі
нили його не в невільника, а прямо в робучу худобину.

Такий то устрій був в тодішній Польщі і такі порядки заводила 
вона також в забраних землях, зразу в Галичині, а потім що раз дальш е 
на схід. Люди втікали в степи, в дикі поля, а пани-Поляки йшли за 
ними з каньчуком і путами. Проти таким порядкам боронився нарід 
український всякими способами: творив козацтво і підіймав бунти.
0  тім була вже і єщ е буде мова. Але воювали наші предки в о б о 
роні своїх людських прав також иньшими способами: закладали брац
тва, ширили просьвіту, творили письменьство. О тім хочемо тепер ко
ротенько сказати.

------ О оОО о------

У боротьбі за свій народ і віру не меншу силу виявили і не 
меншу користь зробили свойому краєві і б ; р а ц т в а .  Перші брацтва 
засновані були міщанами на взірець своїх цехових брацтв. З того часу 
як почало міцніти у Польщі католицтво і багато православних Укра
їнців, надто заможних, почали повертатися на латинство, городяне 
побачили, що церкви їхні бідніють і зовсім нищіють, що духовні не 
мають потрібної осьвіти, тоді вони почали купитись у громади, з ко
трих згодом повиростали церковні брацтва. Брацтва мали свій скарб 
(казну); він складався з тих грошей, що давали братчики; братчики 
збіралися на бесіди, де читали Святе Письмо та розмовляли про віру. 
Памятаючи слова Христа: „Люби ближнього, як самого себе", вони 
із скарбу свого у кожному брацтві содержували „шпиталі", де жили 
бідні старі, немощні братчики, коштом брацтва. Далі, побачивши, що 
Єзуїти коло своїх манастирів позаводили школи та виховують в них 
таки справжніх ворогів православної віри, вони коло своїх брацтв 
теж позаводили школи, і там вчилися їх діти; з тих шкіл виходили 
вже готові на розумну боротьбу за свою віру борці. Братчики були 
усі рівні: не було тут' a-ні пана, a-ні холопа, як і той, так і другий 
мали однакові вигоди; як той так і другий повинні були слухатись
1 держатись порядків, заведених у брацтві, і належали до суду брат
чиків. Суд той, вибраний із самих братчиків, дивився за тим, як хто 
поводиться у житі, і як що коли хто з братчиків почне робити щось 
не гаразд, то його карали ш трафом — грішми, медом, воском або 
чим иншим, і все те йшло в братську казну, а иноді — то й садовили 
на якийсь час у дзвіницю, і се почиталося за великий сором. Судили 
братчики не тільки своїх громадян та їх жінок, а й священників, на
віть архиєреїв; право суду над священниками і архиєреями у-перше 
дав Львівському, а за ним і усім братцвам, патріарх Константино
польський Єремїя при кінці XVI в., як він переїздив через Львів. Най
старше братство було у Львові, а далі у Вільні, Могилеві, Мінську, 
Більську, Бресті, Луцьку та в инших городах. Львівське, ставропигій-
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ське, заложено в половині XV віку, а в році ї580 зреформовано за 
ходом визначних міщан, Івана Красовського та Юрія Рогатинця. При 
тому брацтві була й школа з бурсою для незаможних школярів. Між 
учителями тої школи був духовний Арсеній, що видав 1592 р. славну 
граматику грецької та церковно-славянської мови. У Вільні, окрім зви
чайного брацтва, як і по инших містах, було засноване ще й друге 
брацтво коло Свято-Троїцького манастиря, що звалося „Панське Брат- 
ством, і братчики в ньому були найбільш лю де значні та заможні; 
у списках їх ми стрі
чаємо такі родини, 
ш  князів Острож- 
ських, Ружинських,
Вишневецьких, Лу- 
комльських, Сапіг,
Скуміних, то що. З а 
сноване у Київі за 
Сагайдачного і ми
трополита Іова Б о 
рецького Богоявлен- 
ське Брацтво стало 
одним з найміцніщих 

і з а м о ж н і  щ и х  
брацтв; школу його 
за митрополита Пе
тра Могили пош и
рено, і вона згодом 
зробилася А к а д е 
м і є ю .

Петро Могила — 
потомок М олдавсь
кого господаря Си- 
меона, котрого про
гнали з М о л д а в і ї  
Турки; брат того Си- 
меона, Єремія, у по
чатку XVII в. здобув 
город Могилев і від
дав його посагом за 
своєю дочкою  Марією, що пішла за Стефана Потоцького. Старща 
дочка його Раїна, жінка князя Михайла Вишневецького, була дуже по
божна, міцно держалася православної віри; за свій короткий вік вона 
збудувала три манастирі: Густинсько-Прилуцький, Ладинсько-Підгор- 
ський і Мгарсько-Лубенський. Старший її син Ярема перейшов на ка
толицтво і був лютий ворог України, а внук її Михаїл був королем 
Польським. Петра Могилу, ще малого привезено у Польщ у; вчився він 
у Франції і, скінчивши там науку, став служити у польському війську,

Петро Мо
гила.
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але скоро покинув службу і, як православний, приїхав у Київ, і тут 
у 1625 році постригся у Лаврі в ченці. Через три роки його вибрали 
архимандритом Київо-Печерської Лаври. Він зараз набрав кілька мо
лодих хлопців і послав їх, своїм коштом, вчитись за границю; а як 
вони повернулись звідтіль, то він зробив їх вчителями у школі, котру 
він поширив за Гетьмана Петражицького, за згодою  його і Київських 
братчиків. Ш кола ся заснована і збудована ще за Гетьмана Петра Са
гайдачного у 1615 році і подарована Київському брацтву панею 
Гальшкою Гулевичевою; з тієї школи Петро Могила зробив виїду 
школу, де вчителями були ті, кого він посилав за границю; у ній 
вчилися діти козаків, міщан та священників. У 1632 році Петра Мо^

гилу висвячено у Львові на 
митрополита Київського. Дуже 
зраділи Кияне, маючи знов сво
го митрополита; зібралися во
ни і, під проводом Баляска, 
Веремієнка і слюсаря Биховця 
кинулися до Софійського Со
бору, що був тоді у руках 
уніятів, вигнали їх відтіль і з 
других церков, котрі були в у- 
ніятських руках, і з того часу 
Собор св. Софії став знов пра
вославною митрополичою цер
квою. Повернувшись до Київа. 
митрополитом, Петро Могила 
зараз найбільшу увагу звернув 
на священників і, щоб зробити 
з них міцних борців за право
славну віру проти уніятів і ка- 
толиків, він не висвячував ні
кого на священника доти, поки 
той не пробуде у Київі год, 
або й більше, і не навчиться 
як слід розуміти свою віру. 
А за-для того Петро Могила 

з братської школи зробив вищу Українську Академію (так вона й зва
лася „Могилянська Академія"), де вже вчилися не тільки діти, а й свя
щенники. Могила написав кілька духовних книжок: к а т е х и з и с ,  де по
дано основи віри православної; т р е б н и к  — як правити службу. Коло 
Академії для бідних дітей він завів, своїм коштом, бурсу, де діти 
жили й харчувались. Київська Академія за його стала міцною о б о р о 
ною православної віри проти таких католицьких шкіл, що були заве
дені ще й до того Єзуїтами: вона дала великих людей Україні, а піз
ніше — її освітою  та її учениками користувалось і Московське цар 
ство; була вона на ті часи як університет, і студентів в ній бувало
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більше тисячі; з них виходили потім і духовні і світські, навіть воєнні 
люде. Петро Могила помер 1 січня (января) 1647 р о к у й о м у  було тоді 
тільки 50 років. Перед смертью він одписав на Братську школу у Ки
їві усі свої гроші.

Та все те не зменшило муки народові, котрий стогоном стог
нав під важким гнітом польським, не вважаючи на те, що Король 
прихильний був до Україн
ців. Але він нічого не міг 
вдіяти сам без сейму. Легше 
тільки жилося на Запорожжі, 
хоч і важким духом дихали 
на нього Поляки.

Борба з Польщ ею  та з єї И&ЗІ3 f ijw JS e  І Унія і борб*
порядками перенеслася та- / 1  (■ S ')!  за віру,
ким способом також на ре
лігійне поле. Поляки хотіли 
Україну перевести на римську 
віру, щоб і з того боку не бу
ло поміж ними а Українцями 
ніякої ріжниці і щоб їх опі
сля можна було лекше зр о 
бити Поляками.

Від самих перших часів 
христіянства була в старо
руськім письменстві жива по
леміка против латинським 
новостям, особливо против 
уживання опрісноків замість 
квасного хліба при причастії 
і против віри в походженє 
Духа св. від Отця і Сина, 
тзв. filioque. Ся полеміка 
з часом заострялася. Та коли 
Україна перейшла під пано- 
вання католицької Литви, 
сама собою  виринула думка 
поєднати бодай на укра
їнськім грунті обі розеднані
церкви. О собливо ГООЯЧИМ КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ I II СТУДЕНТИ

v (на початку XVIII віку),
прихильником сеі думки був
Великий князь Литовський Витовт. Витовт вислав Київського митропо
лита Ізидора з численною дружиною на вселенський Собор у Фльо- 
ренції, що розпочався в році 1435, а скінчився чотири роки пізніще 
у Феррарі заклю ченєм формальної унії між латинською  єрархією  і ча
стиною грецької, але також живим протестом значної меншости грець
кого духовенства. Ізидор був один із найгорячійших оборонців думки
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про унію, і здобув за се в Римі титул кардинала, але вернувши на 
Русь і доїхавш и аж до Москви, не міг удержатися в ній, мусів уті
кати з М осковської держави, тай у Литовській не вдержався довго. 
Іменований по нім митрополитом Болгарин Цамблак взяв участь у со 
борі в Базилєї, але швидко по повороті зрікся митрополичого прес- 
тола і вернув до чернечого стану в Нямецькім манастирі в Молдавії. 
Цамблак має також невеличке місце в історії нашого письменства.

Початок XVI віку приніс твір секретаря київського латинського 
єпископа Сакрана п. з.: De erroribus Ruthenorum (Про блуди Русинів), 
у якому перший раз систематично з католицького боку переглянено не 
тільки відміни православного обряду від католицького, але також чи
сленні наслоєня апокрифічних традицій і лю дових вірувань та цере
моній, що протягом століть знайшли собі місце спеціяльно в південно- 
руській православній церкві і надали їй фізіономію  багато в де чому

РУЇНИ АКАДЕМІЇ' МОГИЛЯНСЬКОЇ В КИЇВІ.

відмінну від грецького і загалом орієнтального православія. Із тої 
книжки, звичайно не цитуючи її, черпали пізнійші католицькі поле
місти, як ось римський кардинал Антоній П,оссевіно.

Під впливом того самого Поссевіна виступив віденський пропо
відник, Єзуіт Петро Скарга в р. 1577 з нижкою : О jednosci Kosciota 
Bozego, що дала почин до політичного руху в справі поєднаня пра
вославної руської церкви з латинською. Князь Константин Острож- 
ський у листі до папи Климента VIII висловив бажання довести до  
поєднаня обох церков, та зазначив при тім, що се поєднання немо
жливе без згоди східніх патріархів і М осковського царя. Тим часом 
серед південно-руської єрархії утворилася змова кількох єпископів, із 
ініціятиви згаданого вже Скарги і за згодою  короля Жигимонта III. 
Епископи зїхавшися потаємно в Луцьку, уложили точки унії, в яких 
згодилися на додаток filioque у Вірую і на признання зверхньої власти 
папи, а натомість застерегли собі заховання решти православного о б 
ряду в богослуженню. Епископи думати зразу взяти на сю згоду князя
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трож ського і під пре- 
зід ією  делегата цар- 
городського патріар
хату зложили в тім 
же Бересті свій влас
ний собор, на я кілі 
прокляли єпископів 
відступників враз із 
митрополитом. Отак 
доконався той акт, 
що мав бути другим 
тріюмфом польської 
держ авної ідеї на пів
денно-руській землі, 
і зробився другою  
болю чою  раною, що 
від кінця XVI віку 
почала підточувати 
сили обох народів. 
Не можна дивувати
ся, як хто рад до 
свойої віри другого 
навернути, бо звісно, 
всякий думає, що йо
го віра найлучша, але 
зле і дуже зле, коли

Константина Острожського, але сей відказався, а за його проводом 
відказався від згоди також львівський єпископ Ґедеон Балабан. Тоді 
єпископи Іпатій Потїй і Кирило Терлецький, позаставлявш и свої д о 
бра Єзуітам, власним коштом поїхали до Риму з невеликим товарис
твом своїх приближених, і там перед-папою  Климентом VIII 1595 р. 
підписали акт унії. Д о унії приступив також Київський митрополит 
Михайло Рагоза. На обох червоно-руських єпископів, що не хотіли 
приступити до унії, кинено анатеми. Православні зі свого боку під 
проводом князя Ос- ___________________________

до того вживає сили 
та КОЛИ се робить не ВОЛОДИМИРСЬКИЙ ЕПИСКОГІ ІПАТІЙ ПОТІЙ,

для самої віри а з 
иньших причин, як ось робила Польща.

Поляки хотіли, щ об унія творила тільки такий місток, по якому 
перейшлиб Українці до римської віри і ополячилибся. Вони зробили 
таку постанову, що тільки католики можуть належати до сейму, що 
тільки католицькі єпископи можуть засідати в сенаті, та що тільки 
католицькі пани можуть бути деякими високими достойниками. А як 
додати до того, що й школи були латинські в строго католицькім 
дусі, в котрих впоювалося погорду до всього, що не польське та не
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католицьке, то зрозуміємо, чому багато наших панських родів перей
ш ло на католицьке та ополячилося, забуваючи і про свою церкву 
і про нарід.

Острожські. Д о родів, що держалися свого, належать Острожські, особливо 
Василь Константин Острожський, син славного гетьмана Литовського 
і знаменитого войовника Константина Івановича Острожського. Князь 
Василь Константин пан на Острозі по смерти свого брата Ілії, стаїв

БІБЛІЯ О С Т Р О Ж С Ь КА  1580 РОКУ БІБЛІЯ О С Т РО Ж С Ь К А  1580 РОКУ
(верх). (низ).

дідичем величезних маєтків, до тогож оженений він був з донькою  
каштеляна краківського, С офією  Тарновською, також великою бога- 
тиркою, так що маєтки їх були „незчисленні". Він то підчас акту унії 
1569 р. провадив опозицию, він боронив православного календаря, 
виступав проти злуки грецької церкви з римською і грозив, що в о б о 
роні віри і народу виведе 20.000 війська. Він не привязував великої 
ваги до догматичної сторони віри, ходило йому о віру, як добро на
роду і як один з проявів народньої культури. Можна Острожського, як
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діяча політично всіляко оцінювати, але сказати треба, що для куль
тури зробив він багато. Його столиця Острог виступає з кінцем XVI в*, 
як перше огнище нової осьвіти, шкільництва і духового життя. Ту за- 
ложив він велику друкарню, в якій трудився один з перших у нац 
друкарів, Федорів. В тій друкарні видано знамениту біблію Острожську 
(1580) перший пов
ний збір сьвятих книг 
старого і нового за- 
віта, в церковно-сла- 
вянськім перекладі.
Крім біблії вийшов 
звідтам 1587 року Ге- 
расима Смотрицько- 
го: „ К л ю ч  ц а р -  
с т в і я  н е б е с н о г о 41 
і сьвященика Васи- 
л и я : „О є д и н о й  
и с т и н н о й  п р а в о -  
с л а в н о й  в і р і 41 та 
багато других цінних 
книг. Коло р. 1570 за
снував князь Василь 
Константин Острож- 
ський, о с т р о ж с ь к е  
колєгіюм, або так 
звану Академію, в ко
трій вчили мови сла- 
вянсько-руської, ла
тинської, грецької та 
иньших наук і то по 
новим, -поступовим 
взірцям. В тій школі 
вчили знамениті Гре
ки, Лукаріс та про- 
тосінкел Нікифор, а 
зі своїх, ГерасимСмо- 
трицький і його син 
Мелетий, дальш е Ва- '
силий, автор підруч- ІННОКЕНТ1Й ГІЗЕЛЬ.

ника „О єдиній істин
ній, православній вірі", Х ристофор Бронський (Філялст), автор книжки 
в обороні православія п. з. „Апокрізіс", полеміст Клирик Острожський
і другі.

З О строжською  Академією лучиться таким способом багато перво- 
рядних людий, котрі стояли в ті роки на чолі українського духового 
життя.
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Друкарні. Друкарні, як бачимо, мають в тих часах велике значіння. Вони
не тільки пош ирю ю ть осьвіту, але також причиняються до оживлення 
рухів суспільно-політичних, як ось полеміки ізза унії. Перші книжки 
друковані нашим письмом появилися в Кракові,- в друкарні Фіоля, 
1491 року. Були се богослужебні книги, видані накладом Константина 
Острожського. Так отже родина Острожських має для українського дру
карства особливі заслуги. Пізнійше трохи, бо 1517— 19 року видав 
Францішок Скорина у Вильні 22  книги Біблії старого завіта в пере
воді на живу мову. Крім того видав Скорина Псалтир т а  єщ е кілька 
книжок. Третим друкарем на нашій землі буй Іван Федорів. Він утік

з Москви, де народ, 
посуджуючи його о 
чари, розніс був йому 
друкарню. Федорів 
осів зразу на Литві 
у Ходкевича, в 1573 
року перенісся до 
Львова, а звідси пі
шов до Острога. З 
Острога він знов по
вернув до Львова, 
де заложив друкар
ню, яка по всіляких 
переходах стала вла- 
сностю Ставропигій- 
ського брацтва. Крім 
тих друкарень бачи
мо й иньші, в Київі, 
Вильні, Рогатині, а на
віть по селах. Сеодин 
з доказів, як наш на
рід радо горнувся до 
сьвітла та переймав 
хосенні винаходи чу- 
жосторонні а не за 
микався китайським 
муром від Европи.

Письмен- А всеж таки Київ знова вертає до свого колишнього значіння,
ство. він стає з відновленнєм митрополії головним огнищем українського 

життя. Тут в Богоявленськім церковнім брацтві і в Печерській Лаврі 
гуртуються наші учені Згадаємо тільки Й о в а  Б о р е ц ь к о г о ,  автора 
„Аполлеї“, книжки в обороні православія, теольоґічного письменника 
Є л е с е я  П л е т е н е ц ь к о г о  і З а х а р і ю  К о п и с т е н с ь к о г о ,  що 
1621 року видав монументальний полемічний твір „Палінодію", в якім 
зібрано всі спірні точки між східною а західною  церквою. З поміж 
львівських письменників визначається особливо Ю р и й  Р о г а т и н е ц ь ,

МЕЛЕТІЙ СМОТРИЦЬКИЙ, АРХІМ. ПОЛОЦЬКИЙ.
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богатий міщанин, властитель фабрики, чоловік бувалий, образований 
і великий патриот. Остало по нім кілька цінних листів] та „Пересто
рога всѣмъ православнымъ зѣло потребная“, котра подає історию за 
ведення унії та вою є з римською церквою. Він виступав навіть 
з публичними диспутами, як ось у Вильні 1591 p., де спорив з Єзу
їтами. Про острожських учених вже була висше мова. Між ними най
більше вславився М е л е т и й  С м о т р и ц ь к и й ,  автор „Плачу церкви 
православної", дуже поетичнього твору в обороні віри православної, 
а також граматики 
слав^ ̂  с^ ко го^ ̂  язи ка^

шляхти й урядників,
а в о б о р о н і працю - ди м и три й  т у п т а л о .

ю ч о го  л ю д у .
Його товариш, Й о в  К н и г и н и ц ь к и й ,  оснував був славний 

в Галичині Скит Манявський.
Дуже цікавим явищем був В а с и л ь  Т я п и н с ь к и й  з вандрівною 

друкарнею, в котрій 1580 року розпочав був друк четвероевангелия 
н а р о д н ь о ю  у к р а ї н с ь к о ю  м о в о ю .

В XVII віці наші вчені пош ирю ю ть своє знання, але не поглу- 
блю ю ть його. Такий Й о а н н и к и й  Ґ а л я т о в с ь к и й  збирає всілякі 
відомости та ширить їх; вишукує лєґенди, полемізує з жидівським

17
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фалш ивим месиєю, видає спис єретиків, і пише підручник для про
повідників.

Визначними проповідниками були тоді А н т і н  Р а д и в и л о в -  
с ь к и й ,  чернець київської Лаври, що лишив по собі збірники пропо- 
відий під заголовками: „О городок Богородиці Мариї“ і „Рожаний ві
нець Х ристов“. С и м е о н  П о л о ц ь к и й  видав 1680 року віршований 
Псалтир, а Д и м и т р и й  Т у п т а л о ,  єпископ Ростовський, видрукував 
„Четї Минеї‘\  т. є. житєписи сьвятих, які були в нас дуже поширені. 
Ті останні письменники (а також і Т е о ф а н  і й П р о к о п о в и ч ,  д о р ад 
ник царя Петра і автор української драми: „Милость Божія Україну 
свободивш ая“), перейшли в Москву і дали початок тим всім Українцям, 
щ о покинули власний народ, а пішли чужим панам служити.

Унія, а пізнійше війни козацькі, 
викликали також охоту у ріжних 
людий записувати цікаві події з того, 
що вони виділи, або чули. Так по
встали спомини Є в л а ш е в с ь к о г о  
(друга половина XVI віку), Л і т о 
п и с  ь л ь в і в с ь к а ,  Д  о б*р о м и л ь- 
с ь к а ,  М г а р с ь к а  та иньших місць. 
В Запорозькій Січи роблено також 
записки, котрі увійшли пізнійше в 
просторі компіляциї Г р а б я н к и  та 
B e л ич ка.

Та найважнійша з них л і т о -  
п и с ь  С а м о в и д ц я  про часи Хмель
ницького. Підручником істориї, з я- 
кого вчили в школах, був С і н о- 
п с і с  Г і з  е л я ,  котра оповідала всі
лякі фантастичні відомости з істо
риї України, а кінчилася похвалою 
царя Михайла Федоровича.

З початком XVII століття починається також у к р а ї н с ь к и й  
т е а т р  релігійними драмами, як на прим.: „Містерия страстий Х ристо
вих", або „Про збурення пекла". В другій половині XVII віку в київ
ській Академії повстає багато таких театральних творів з алегоричними 
фігурами, деклямациями та кантами. Але цікавійші від них є вставки, 
і н т е р м е д и я м и  звані, веселі сцени з життя. Особливо гарні і н т е р -  
м е д и ї  Д о в г а л е в с ь к о г о  (жив дещ о пізнійше, бо в ЗО роках XVIII 
віку). У В е р т е п і  замісць живих людий виступали ляльки, котрими 
порушували сховані лю ди і говорили за них.

З народної устної літератури в XVI і XVII віці цікаві п і с н і  п р о  
т у р е ц ь к і  н а п а д и  т а  д у м и ,  п р о  к о з а к а  Б а й д у ,  п р о  О л е к с і я  
П о п о в и ч а ,  п р о  в т е ч у  т р ь о х  б р а т і в  з А з о в а ,  С а м і й л а  
К и ш к у  і багато иньших. Мають вони свій осібний розмір та над
звичайну повагу, з якою  оповідаю ть про лицарські вчинки козаків.
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Ш коли, брацтва, друкарні та розбуджений рух визвольний і релі
гійний зробили те, що Українці в XV, XVI і XVII віки були осьвічені 
далеко більш од своїх сусідів — Москалів, Татар та Волохів, і були 
далеко культурніші від них. Архитектура (будівництво), малярство, різь
барство, орнаментика (вишивання й усякі прикраси), патретне й иньше 
малювання, музика, а надто церковні співи, піднялися тоді на таку 
височінь, що слава про них далеко сягала за межі України. Осередком 
освіти був, звичайно, Київ; але були школи умілости усякої і у Чер- 
нигові, Новгород-Сіверську, Почаєві, Батурині, Переяславі й у иньших 
містах. Ось що читаємо у тогочасного чужого чоловіка Павла Алеп- 
ського, котрий у 1652 р. їхав через Україну в Москву. Він пише, що 
козацькі малярі навчились від Франків і Ляхів малювати прегарні 
ікони, на котрих обличчя і одежа намальовані зовсім натурально, і що

РУЇНИ СКИТУ МАНЯВСЬКОГО.

вони вміють малювати зовсім схожі образи з живих людий. Про 
осьвіту він пиш е: „Мало не всі Українці і більш а частина їх жінок 
і дочок уміють читати і добре знаю ть порядок церковної служби і цер
ковні співи; пан-отці вчать сиріт і не даю ть їм вештатись без діла 
по вулицях. Черниці Вознесенського манастиря, найбільш з заможних 
і значних родин, усі були не тільки письменні, а навіть високовчені 
і самі писали багато наукових та иньших творів". Про ігуменів у київ
ських манастирях він каже, що по-між ними є „лю де вчені, знавці 
права, або юристи, философи і красномовці. Коло Великої церкви 
(у Лаврі) є прехороший славетний печатний дім, що обслуговує увесь 
край той. З його виходять церковні книжки, прегарно надруковані; 
на великих паперах малюнки значних місцевостів і країн, ікони свя
тих, наукові розсліди та иньше". Церковні співи найдужче сподобались

17*
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Павлові. „Співи козацькі потіш аю ть душу, вилічують од  туги, оо го 
лоси у їх гарні, і спів той іде з самого серця. Вони дуже лю блять 
співати по нотах ніжні, любі співи". Другий чужинець, посол Датський 
за Петра Великого, Ю сто Ю лій, котрий вертався через Україну д о 
дому, у своїх записках пише: „Жителі козацької України живуть щ а
сливо, займаються — чим кому охота; той купує — продає, той ре- 
мествує, той чим иньшим промишляє. Д о церкви усі вони йдуть з м о

литовниками в руках, 
Ф Ф * тоді як у Москови- 

тів навіть і бояре не
письменні. Усі люди 
українські дуже зви
чайні, ввічливі і о- 
хайні; усі одягаю ть
ся чепурно і чепурно 
удержують свої 0 - 
селі“. От як свідчать

чужі лю де про наших людий у той час. Звістки сі дуже цікаві і вони 
показую ть, який великий вплив має народня ш кола на увесь устрій.

життя лю дського, ко-

З АСТА ВКА (на 996 сторінці Нового Завіту).

'  u / / ./ 
C t i e * (  e y f f O  г м н 05/1 Н А ^ А Ш А Ч Ь Н М

' -тпчи п о аг у с тй  OHf&rtcmo&Abt* 

в н л  в е ш е .  , гаК0ЙС£ П р £ А * Ш Л  

ну$е r s m t f  ZA I

ли та школа в ру
ках самого народу 
і наука в ній така, 
якої саме треба л ю 
дям. А разом з тим 
з сього добре знати, 
яку велику шкоду ро 
блять ті школи, де 
малим дітям у вічі

сміються над рідною  мовою, немов показуючи тим, що матірня і бать
ківська мова — нікчемна. Бо од  того виходить неповага до всього 
рідного та знущання над ним; од  того великий розрух у семьї буває, 
а разом з тим немає доброго  ладу і в громадському житті.

ПОЧАТОК ЄВАНГЕЛІЯ ВІД ЛУКИ.

- o o Q o o -

За Хмельницького Україна переживала переходові часи. Бурився 
старий устрій, а який мав бути новий, того ніхто й не знав.

Хмельницький, вирятувавши Україну з-під польської кормиги, від
дав її під московську. Але він тільки на який час піддавався М оскві 
і зовсім не думав про те, щ об підданство се було на віки. Ного зн о 
сини з Ш ведами, Волохами та Семигородським королем показують, 
щ о поєднання з Москвою не тішило його, і він рад був добути їй 
самостійність.
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Д о тої самої ціли йшов його наступник, Виговський. Він певен 
був в тому, що самостійність —  не химера, що вона одна тільки вря
тує народ Український. Та сього боялися і в Москві і у Варшаві і, по
користувавш ись гидким честолюбством української старшини, не дали 
йому довести сього діла до доброго  кінця. Хмельниченко ж був — 
лю дина слаба; не було в нього за душ ою  нічого твердого, певного — 
то  й хилив його усяк у той бік, куди було кому корисніше. Отеє й до-

О С Т Р О Ж С Ь К А  БІБЛІЯ (1581 року: заголовний листок).

вело Україну до руїни. А після неї — ш кода було й мріяти про якусь 
кращ у долю  для України.

Чудним нам здається, щ о після смерті Богдана, гетьманського 
уряду домагаю ться усе його кревняки, і тим гублять рідну справу 
свого  краю : Ю рій — рідний син Богдана, С о м ко —  його шуряк, брат 
його перш ої жінки Ганни, Золотаренко — теж шуряк, брат третьої 
жінки Богдана, Тетеря — його зять, жонатий на його доньці Степа-
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Старшина.

Козаки.

Запорожці.

ниді, Іван Нечай — другий зять, жонатий на його доньці Олені, що 
зосталася удовицею після Данила Виговського, а через нього й Іван 
Виговський стає ріднею ; наостанці, будучий Гетьман Іван Бруховець- 
кий був джурою  у Богдана і найблизчим слугою.

Через війни Богдана, що без-перестанку тяглися цілих 10 год, 
багато козаків розжилося польським добром, багато з них забага
тіли, — забагатіли й ті з козаків, котрих настановлено було за пол
ковників і старшину козацьку. З сих „можнійших“ (заможніх) козаків 
і старшини почала складатися помалу вища верства української л ю д 
ності, верства більш освічена, котра краще розуміла те, що навкруги 
діється, а найголовніще — вона баж ала утвердити і вдержати за со
бою  те становище, в котрому вона опинилася. Ся частина людності 
української тягнула до Польщі, бо шляхетський устрій був найлюбійший 
їй, найкорисніший. Простий народ противився старшині, робив їй на 
перекір і не добачав, що часом вона йому добра хотіла — хотіла 
свободу й самостійність Україні забезпечити. Не зрозумів він сього, не 
допоміг їй, а без народу старшина не могла за право українське сто
яти і піддалася нарешті Москві: зреклася прав і свободи української, 
а за  те від М осковського правительства всякі права панські на прос
тих людей дістала, грамоти царські та надання. Так упала українська 
свобода через те ворогування, бо старшина панувати хотіла; з чужого 
ярма народ визволяючи, своє закладала, а лю де не попускали, та 
в тій боротьбі з старшиною й свою власну свободу прогавили. І не 
стало a-ні свободи на Україні, a-ні лю дям не покращ ало: попали таки 
вони в підданство та в кріпацтво старшині, і та ж Москва помагала 
тим новим панам в кріпацтві держати своїх людей.

Більша частина козацтва, „козацької черні", як тоді його взивали, 
і трохи не розуміла того, що було потрібно за-для добра його рід
ного краю, метушилась і не знала, до кого пристати. Польщ у козац
тво ненавиділо, як свого кревного і давнього ворога, од Москви теж 
не було чого сподіватись їй чогось кращ ого, — через те козацтво 
й кидалося і сюди, і туди. Але правобічне козацтво більш горнулося 
до Польщі, бо колись таки бачило од неї хоч якісь полегкості і на 
будуче сподівалося добути їх, та таки й почувало, по старій звичці, 
що П ольщ а їй близча, ніж Москва; лівобічне ж козацтво, котре було 
бпизче до Запорож жя і більше слухалося його, ненавиділо Польщу 
з її хляхетськими порядками і, не знаючи ще московських, мріяло про 
те, що Москва оборонятиме те, що йому наймиліще — свободу та 
рівні права. Тим то ся частина козацтва рада була горнутися до Мос
кви, аби ніщо не нагадувало їй того огидного для неї ш ляхетського 
ладу. „Хоч гірше, аби инш е!“ — мовляли вони.

Запорож ське військо у сей час найбільш було з посполитих, себ
то селян, котрі тікали на Запорож жя од панського та ш ляхетського 
гніту. Тут вони почували себе ні від кого не залежними і на думці 
не мали, щоб бути кому-небудь підлеглими; вони певні були, що Укра
їну порятує московське самодержавіє, котре оборонятиме простих лю -
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дей од  гніту заможних і панства. Запорожське військо, суто-демокра
тичне і справді рівноправне товариство, ненавиділо усією душ ею  всяке 
панство, — хоч польське, хоч своє рідне українське. От через те й 
Запорож ці ворожі були до значних козаків, котрих вже чимало тоді 
розмножилося по Україні. А Запорожці мали великий вплив на Україну, 
j до  голосу їх прислухалося поспільство; для нього й вони самі, і їх 
порядки та життя були найкраще, що є тілько в світі.

Життя міщан у ті бурхливі та кріваві роки було геть-то не ве- Міщане і 
селе. Безперестанні колотнечі й війни у-нівець нищили їх і доми і ха- ремесники. 
зяйство; вони й ремесники часто мусіли кидати свої торговельні діла, 
своє ремество, свої оселі і ставати до війська. Вони, так само як і ре
єстрові козаки, не знали теж, чого їм держатись і на чий бік хилитися.

Зате селяне, чи поспільство, рішучо йшло слідом за Запорож - Селяне. 
цями, котрі помагали їм, і радо кинулося у московські обійми, бо спо
дівалося, що Москва оборонить їх од шляхетства і людей заможніх; 
воно тільки в сьому й бачило собі рятунок. Чудна і незрозуміла була 
велика помилка Богдана й усіх наступників його, що вони у своїх 
умовах із П ольщ ою  і М осквою ніколи не згадували про поспільство, 
нем овби його й на сьвіті не було; вони оставляли його жити так, як 
і раніще, так само в панських руках, як і до того, наче умисне забу
ваючи про його. А між тим самі селяне на своїх плечах винесли, 
своєю  кровію здобули волю рідному краєві, скинувши з себе поль
ське ярмо.

Духовенство українське, як уже згадувалося, довго не хотіло при- Духовен- 
сягати на вірність Москві і досі зоставалося незалежним од  патріарха ство. 
Московського. Воно, після Петра Могили, було вже далеко не те, що 
до того; освіта ширилась по-між ним, а боротьба з унією не давала 
йому забувати, що воно мусить обороняти свою віру, а з нею й те 
становище, яке воно мало в очах православного люду. Освічені ми
трополити й єпископи твердо держалися своїх прав і боялися опини
тися під Московським патріархом, бо добре розуміли, що коли ко
мандуватиме ними московське неосвічене духовенство, то й українське 
незабаром стане таке, як Московське. Патріарх Константинопольський 
не втручався у внутрішні церковні розпорядки на Вкраїні, а М осков
ський, — вони се добре знали — неодмінно почне у все встрявати.
Се й була найголовніща причина того, через що українське духовен
ство так уперто повставало проти того єднання.

Міщане, козаки, а надто старшина козацька, звичайно, посилали Освіта, 
дітей до шкіл, але багато міст і осель під час колотнечі було поруй
новано і спалено, народ покидав їх і повтікав у спокійніщі міста; ба
гато народу вигублено у бойовищ ах, багато забрали Татари у ясир.
Зникли міста, то зникли й брацтва, а з ними й школи, бібліотеки, 
архиви й твори науки. Сумні часи, сумну добу переживали ваші діди- 
прадіди, і журливо відгукнулася та пора у народній освіті і науці.

У ті часи освіта пішла з України в Московщину. З Київа викли
кали учених в Москву, а в Київ посилали молодих людей учитися.
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Київські учені принесли в Москву початки європейської „латинської" 
науки, якої раніш у Москві боялися. Сі-ж учені почали заводити у Мо
скві школи, театр, писали для театру твори та усякі вірші. Те все пи
салося мовою  церковно-словянською, з при м іткою  слів українських 
та польських. Київські учені помагали у Москві виправляти книги цер
ковні, бо вони вміли мови грецької та латинської. Так сталося, що 
Україна, або Київська Русь, знов постачала освіту для Руси північної, 
як се вже було раз у давніщі часи, за Київських князів Володимира 
та Ярослава.

° о о



ПЕРІОД ЧЕТВЕРТИЙ.
— & --------

польсько-московський.
Од 1663 до 1687.

ісля Хмельниченка Україна розділилась на два гетьманства 
Правобережне, чисто поруйноване за той час усобицями та 
чварами своїх честолюбців та чужинців, котрих наводили 
вони, щ об осягти свого і побороти свого супротивника — 

і гетьманство Лівобережне, котре прислухалося до  Запорож жя та все 
сподівалось, через свою прихильність до Москви, здобути собі демо
кратичне рівноправство од неї. Називаючи сей період руїною, історики 
не вигадують се назвисько од  себе, — воно збереглося у народніх 
переказах за  ті часи і справедливо показує, щ о Україна „доборолася 
до-краю а.

На правому боці Дніпра, як ми бачили, Ю рий Хмельниченко 
зрікся гетьманства і передав свою булаву Павлові Тетері, настано
вивши його наказним Гетьманом. Тетеря, родом  з Переяславя, був 
лю дина добре освічена, але по натурі — великий себелю б; він за 
надто мало клопотався про долю  свого рідного краю : щ о таке честь 
і совість — розумів він не так, як годиться, а з тими, хто стояв йому 
на дорозі, був без міри лютий і нічим не гидував, аби осягти свого. 
Ставши наказним Гетьманом, він ізкликав раду з Правобічної стар
шини і простих козаків у Чигирині. Охочих до гетьманської булави 
зявилося двоє, -  обидва зяті Богдана: Павло Тетеря і Іван Нечай. 
Дехто з старшини намагався настановити на Гетьмана Виговського, 
але Павло Тетеря щ едро сипав жінчині гроші і підкупством тим пере
важив своїх супротивників. Його таки обрали Гетьманом, хоч козацтво 
добре знало і не лю било його. За свого гетьманування він допомагав 
королеві Янові-Казімиру вернути до  польської корони й Лівобічну 
Україну. Багато народньої крови розлилося за ті часи. Під захистом
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Гетьман
Павло

Тетеря.

Гетьмана польська шляхта і Жиди знов стали вертатись на свої ґрунти 
на Україні. Але тут полковник Паволоцький Іван Попович, бачивши, 
яке лихо почали вони знову виробляти на Україні, став вигонити їх 
з земель свого пслку і, змовившись із лівобічним Гетьманом Сомком 
підняв повстання проти Тетері.

Коло Поповича купилося поспільство, і він разом із Сомком 
кілька раз розбив польське військо. Та Тетеря обложив його у Паво- 
лочі, і він, щ об врятувати свій рідний город од руїни, оддався з 15 
товаришами до рук Тетері, а той скарав його лю тою  смертью.

Король Ян-Казімир 8 -го жовтня (октября) вступив у Білу Церкву. 
Тут його стрів Тетеря і слідом за Поляками пішов у Глухів. З ним

були полковники: Богун, 
Ханенко, Гуляницький і 
другі. У місяці лютому 
(1664-го року) Тетеря му
сів покинути Поляків і по
спішив на правий бік Дні
пра, де Виговський заду
мав знову зробитись Геть
маном. З Білої Церкви Те
теря покликав до себе Ви
говського, наче за-для пе
ремовин, а як він прийшов 
у Рокитну, то Тетеря схо
пив його і скарав на смерть. 
Сам же він тоді написав 
Королеві у табор, щ об 
він стерігся козаків, а най
більш наказного Гетьмана 
Богуна, котрий замислив 
зрадити Полякам. Король 
повірив тому доносові і 
звелів постріляти Богуна

ГЕТЬМАН ПАВЛО т е т е р я . 1 й° го товаришів. Таким
побитом Тетеря позбувся

небезпечних для себе людей, та ще написав і другий донос Королеві на 
полковника Гуляницького, ченця Гедеона (Ю рия) Хмельниченка і ми
трополита Іосифа Тукальського, на котрих він теж думав, що вони 
непевні лю де за-для нього. Король, вертаючись з України, забрав їх 
із собою  і посадовив у пруську кріпость Маріенбург. Як король пішов 
з України до-дому, то на правий бік рушив Чарнецький, руйнуючи 
городи і села, непокірні Тетері. Так він пройшов Корсунь, Ставища, 
оддав у ясир Татарам, котрі йому помагали, жителів містечка Стеб- 
льова, спалив Бужин і Суботів, а у Суботові викинув з домовини тіло 
Богдана Хмельницького. На поміч козакам прийшов кошовий Сірко 
із Запорожцями але у місті Бужині його обложили Поляки, і він, ви-
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бившись з облоги, мусів повернутись до-дому. Тетеря побачив вже 
тоді, що йому не вдержатись на гетьманстві, зробив наказним Гетьма
ном Уманського полковника, Михайла Ханенка, а сам, забравш и вій
ськовий скарб і гетьманські клейноди, подався у Польщу.

Як уже згадувалося, Бруховецький був старшим слугою у Бог- Гетьман 
дана. Після його смерті зоставався він коло Ю рия і жив при ньому Іван Брухо- 
у Київі тоді, коли Виговський випровадив Ю рася туди учитись до вечькии. 

Академії. Коли Ю рий задумав зробитись Гетьманом і шукав підмоги 
у Запорожців, він послав за-для того на Запорож ж я Бруховецького. 
Бруховецький поклопотав за-для його, і Хмельниченка було настано
влено, як ми бачили, Геть
маном. Але сам він д о 
дому не вернувся і зо с
тався на Запорожжі і там 
прожив аж три годи. За 
той час він зум ів  здобути 
собі і лю бов і ласку За
порожців, виставляючи се
бе ненависним до панства 
та щиро прихильним до 
простого люду, з котрого 
й сам він вийшов. Сі речі 
любі були Запорожцям, 
бо громада їхня тоді скла
далася найбільш з тих, 
щ о не записані були по 
реєстрах, не хотіли верта
тись до плуга і тікали на 
Запорожжя. Усі вони не
навиділи польське панство, 
а з ним і козацьку реєс
трову старшину, котра те
пер стала виявляти з себе 
вищу верству народню .
Як Правобічна Україна від
різнилась від Лівобічної, 
де Золотаренко та Сомко
змагалися за  гетьманство, Бруховецький покористувався тією  нагодою 
і літом 1662-го року прийшов із ватагою Запорож ців у табор князя 
Ромодановського, -  наче б то для того, щ об помогти йому у поході 
проти Хмельниченка. Тут він своїми улесливими речами здобув його 
ласку, а Запорожці, що були з ним, висовували його, як єдиного пев
ного за-для М осковського уряду і лю бого народові кандидата на геть
манство. Золотаренко та Сомко, котрі шукали булави, були з партії 
старшини, а од  них, мовляв, можна сподіватись того ж, що виявив 
з себе і Виговський. Се було до вподоби Ромодановському. Так писав
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він і у Москву, і незабаром після того на Вкраїну вислано було князя 
Великогагина, щ об зробити вибори нового Гетьмана. На 17 червня 
(юня) 1663 року у Ніжині зібралася „чорна рада".

Не було на тій раді ніякого ладу, і скінчилася вона бійкою. З а 
порожці і поспільство на руках винесли Бруховецького і доручили 
йому гетьманські клейноди. Князь Великогагин ствердив його на Геть
мана і звелів заарештувати Сомка, Золотаренка та кілька старшин з їх 
партії. Через кілька місяців Бруховецький скарав на смерть Золота
ренка, Сомка і Сіліча; останніх прихильників їх послав у кайданах
_ _ _ _ _____________________________У Москву, а звідтіль їх

заслано аж на Сібір. Се 
були перші засланці У- 
країнці.

Перші три роки свого 
гетьманування Бруховець
кий без-перестання вою 
вав із Хмельниченком, а 
далі із Тетерею та П о
ляками. Одколи він поза
силав у Москву багато зна- 
чної старшини і на їх місце 
посадовив старшину з З а 
порожців, котрі прийшли 
з ним, життя в Гетьман
щині стало багато тяжче, 
ніж було попереду. Нова 
старшина, щ об скоріше 
забагатіти, позаводила у- 
сякі здирства і утиски, да
леко важчі і гірші, ніж 
були за-стару. Народ зро- 

і зумів, що Бруховецький, 
поки не настановйли його

ге тьм а н  Іван  м а рт и н о в и ч  б р у х о в е ц ь к и й . за  Гетьманз, хитро вдавав
з себе не такого, який він

справді був. Ремство на Гетьмана усе більшало, і він, щоб власть 
свою зробити міцніщою, із кількома полковниками поїхав у Москву. 
Там його ласкаво вітали; там він оженився на Московці, доньці боя
рина князя Дмитра Долгорукова. Щ об ще більш підлеститись до Мо
сковського уряду, Бруховецький прохав Царя, що по українських го
родах: у Київі, Чернигові, Переяславі, Каневі, Ніжині, Полтаві, Нов- 
город-Сіверську, Кременчуці, Кодаці і Острі, навіть на Запорож жі, були 
посажені московські воєводи із ратниками, — щ об вони збірали усю 
подать грішми з міщан та з селян, котра досі йш ла на жалування 
козацькому війську, та з „кабаків" (шиньків), що мали позаводити 
скрізь на Україні, і щоб оддавали усі ті гроші просто у царську казну.
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Усе се дуже сподобалось Московському урядові, а Царь, обдарувавш и 
Гетьмана і старшину подарунками, зробив його „боярином*, а стар
шину, що була з ним: Військового суддю Забілу, Військового писаря 
Ш ийкевича, полковників: Київського — Д ворецького, Ніжинського — 
Гвинтовку, Лубенського — Гамалія і Переяславського — Єрмолаенка 
та тих, що були в-дома: Чернигівського — М ногогрішного, Прилуць
кого — Горленка, Полтавського — Витязенка, М иргородського — 
Апостоленка, Стародубського — Острянина і Генерального писаря Гре
чаного, призведено у „дворяне“. Повернувшись до-дому, забезпечений 
царською ласкою, боярин-Гетьман мислив, щ о тепер він вже міцно 
держить булаву. Але скоро він побачив, що не те воно зовсім. Народ, 
притиснутий новими, ще гіршими порядками, усе дужче і грізніще 
ставав проти Гетьману, новонаставлених полковників, московських во
євод, їх прикажчиків і шинькарів. Бруховецький побачив, що треба 
якось здобути ласку народню, щоб вдержатись на своїй посаді, і як 
він за-для того ж не пошанував права народні, котрі доручено було 
йому, і продав їх Московському урядові за боярську „горлатну“ шапку, 
гак тепер він із своєю  старш иною намислили зрадою  заплатити Мос
кві за її ласку. На потайній раді у Гадячі, саме на Новий год у 1668 
році, постановлено було одрізнитись од  Москви, і, щ об привернути 
ласку народню, старшина сама мусіла стати на чолі повстання. Роз- 
їхавшись з Гадяча, полковники скоро почали тіснити воєводів. Неза
баром повстання поширилося, багато воєводів і ратників було вбито, 
а ті, що осталися, мусіли як найшвидче тікати у Московщину. Мос
ковський уряд вислав своє військо під проводом князя Ромоданов- 
ського проти Гетьмана. Бруховецький із своїм невеличким найнятим 
військом та Запорожцями вийшов з Гадяча у початку травня (мая), 
подався проти Москалів і зупинився коло села Диканьки. Скоро туди ж 
надійшов і Правобічний Гетьман Петро Д орош енко, котрого настанов
лено було на сей уряд після Тетері у 1665 році. Д орош енко послав 
до Бруховецького, щ об він прийшов до його у табор. Як він прий
шов, то його таки козаки почали докоряти йому за все, що він на
робив за-для України. Бруховецький нічого гіе одказував. Тоді Д о р о 
шенко сказав, щ об взяли його та прикували до гармати: така була 
кара у Запорожців. Але Д орош енко, даючи наказ, махнув рукою... 
Розлю чена ю рба зрозуміла се по-свойому: накинулася на його і тут 
таки на місці вбила його на смерть. Д орош енка проголосили Гетьма
ном Українським по обидва боки Дніпра. Так загинув той ненависний 
народові Гетьман. Перечувши про його смерть, Ромодановський, не 
дожидаючи, поки нападе на нього Дорош енко, повернув за межі 
України.

Петро Д орош енко був родом з козацької семьї Чигиринської сотні. Гетьман 
Його дід, Михайло Д орош енко, був Гетьманом у 1625 році і загинув Петро До- 
під мурами Кафи; батько був полковником за Богдана Хмельницького Р0ХВІЄВИЧ 
Щ е за Богдана ж Петро мав уже високий уряд, а за Виговського, 1665-1676 
бувши Прилуцьким полковником, був його щирим прихильником. Після
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того, як Тетеря покинув гетьманський уряд, гетьманства домагався 
Ведмедівський полковник Опара, але, почуваючи непевність, бо стар
шина його не любила, він обернувся у Крим до Хана і став прохати 
його, щ об він допоміг йому зробитись Гетьманом. Мурзи татарські 
рушили на Україну, але їх перейняв Д орош енко, піддобрився до них, 
і вони взялися допомогти йому зробитись Гетьманом. Як прийшов до 
табору Опара, його заарештували і оддали Д орош енкові. Сей вислав 
його у Польщу. Там його засадили у тюрму, а козаки, щ о прийшли 
з ним до Татар, проголосили наказним Гетьманом Дорош енка. З того

ГЕТЬМАН ПЕТРО ДОРОШЕНКО.

часу він починає змагатися з Бруховецьким, щ об зробитись самостій
ним Гетьманом по обидва боки Дніпра.

Але в той час скоїлась подія великої ваги за-для України. 13-го 
січня (января) 1667-го року у Андрусові, містечку на Литві, підписана 
була згода Москви із П ольщ ою  на 13 літ. По тій згоді Україна була 
поділена на дві частини, розділені Дніпром: лівий бік із Київом д о 
ставався Московській державі, а правий — Польщі. З сієї умови Укра
їнський народ бачив, що Москва у-нівець ставить його і тільки думає 
за  себе. Над столітньою  крівавою боротьбою  Українців за  визволення
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з-під польського ярма Москва лю то насміялася, Тоді, як за-ради 
того ж визволення Україна оддала себе під руку єдиновірної дер
жави, — ся держ ава віддає її назад тій самій Польщі, у теє ж ярмо, 
не питаючись народу, чи хоче він того. Більш освічені Українці, а між 
ними й Дорош енко, бачили, що коли Богдан, котрий підняв був на 
боротьбу за волю усю Україну, не зміг обійтись без того, щ об не 
піддатись під руку Царя, то тепер і надто треба було шукати чієїсь 
міцної руки, щ об вона захистила обездолену, поруйновану, стустошену, 
і вилюднену через безперестанні війни Україну. Думка Дорош енка 
була — зібрати її усю до-купи, а як пощастить, то й самостійною

МІСЦЕ, ДЕ ПРОЖИВАВ ГЕТЬМАН ДОРОШЕНКО.

зробити. Розуміючи заміри Москви і добре знаючи порядки та стано
вище Польщі, він поклав собі знайти захист десь окрім них. Він шу
кав міцної руки, а такої ніде було шукати, окрім як не у Турецького 
султана. І от Д орош енко, після ради, що зібрав він на р. Росаві біля 
Корсуня, у початку 1669 р. піддався Турції на тих самих умовах, на 
котрих були піддані їй Молдавія і Волощина. Україні забезпечено було 
сією  умовою  не тільки автономію, але вона не повинна була платити 
Султанові ніякої податі, — тільки військо мусіла йому постачати. За 
те Султан обіцяв Україні поміч, щ об вона могла добути собі неза
лежність в етнографічних границях, по Перемишль, Самбір і Путивль.
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Договір 
під Буча- 

чом 
1672 р.

Та, на жаль, тут ми стрічаємо те саме, що й за Виговського, 
коли він зробив бѵв із П ольщ ою  федерацію. Народ Український двісті 
літ воювався з мусульманами, і тепер ніяк не хотів пристати на те, 
щ об „невірний" султан приймав його під свою руку. Особливо нераді 
були такому сою зови на Січи, бо й з ким булоб тоді Січовикам вою 
вати, якби Турки й Татари стали приятелями України ? Проти Д о р о 
шенкові виступали січові отамани Суховієнко, Ханенко, і він мусів ви
тратити не мало сил, щ об своїх вгамувати. А рівночасно відбивався 
від чужих. Особливо ж хотів він раз на все Польщ у відсунути від 
України, щ об вона не мала ніякої надії панувати над Україною. По 
довгих заходах, намовив він султана Магомеда IV, і той року 1672 
в маю рушив на Польщу. В купі з Д орош енком побили вони Поляків, 
взяли Камянець, Львів і Польщ а мусіла підписати ганебну для себе

ЗЛУКА ДОРОШЕНКА З ТУРЕЧЧИНОЮ.

Бучацьку умову. По тій умові вона зрікалася України і визнавала її 
власністью козаків, а Турції мала платити данину. Україна в давних 
границях була віддана Дорош енкові, а польське військо мало бути 
з ньої відкликане. Тепер Московській державі ніщо вже не заваж ало 
приєднати до себе ізнову усю Україну. Д орош енко дуже добре д оп о
міг сим Москві і тепер мріяв, що вдячна за се Москва настановить 
його Гетьманом усієї України. Але Московському урядові такий Геть
ман, як Д орош енко, був не з руки, бо він бажав, щ об Україна була 
автономною  держ авою , а сього Москва не терпіла. Тим-то уряд по- 
стоянно піддержував його супротивників — як от Бруховецький, Мно
гогрішний та Самойлович, — щ об таким побитом знесилити Україну.

Після того, як Бруховецький був убитий і Д орош енко на який 
час зробився Гетьманом України по обидва боки Дніпра, князь Ромо- 
дановський одерж ав з Москви новий наказ, і як тільки Д орош енко



— 273 —

перейшов на правий бік, він знов вступив в Україну і зібрав у Глу- 
хові, у початку березоля (марта) 1669 р. раду. На тій раді, замість 
Бруховецького, вибрано і ствержено Гетьманом лівобічної України 
Чернигівського полковника Демка (Демьяна) Многогрішного. Д о р о 
шенко покинув його наказним Гетьманом над військом на який час, 
а сам поїхав до-дому по свойому домаш ньому ділі.

Знову почалася між Гетьманами війна і тяглася вона аж два годи, 
Тим часом і Запорож жя висунуло свого кандидата на гетьманьску бу
лаву, свого військового писаря Петра Суховія, котрого проголосили 
Гетьманом українським ще у Січі. Він узяв на підмогу Татар і прий
шов під Чигирин. Але тут 
Д орош енко розбив його вій
сько, і сам він ледве втік на 
Запорожжя. Весною 1669-го 
року Суховій знов показу
ється на Україні; до його 
пристають Полтавський, Мир

городський, Лубенський,
Прилуцький і Переяславський 
полки; із собою  він привів 
знову Татар. На річці Росі 
біля Канева вони облягли 
табор Дорош енка, але ту
рецький Султан звелів Т а
тарам зняти облогу і не зай
мати Дорош енка, бо він під
леглий Турції Гетьман. Та
тари пішли до-дому, а ко
заки одні одчахнулися од 
Суховія і знову перейшли на 
бік Дорош енка, а другі при
стали до Правобічних пол
ків, і з ними на раді в Умані 
вибрали Гетьманом Уманського полковника Михайла Ханенка.

Ханенко ще за Богдана був у партії невдоволених Переяслав
ськими умовами і тепер став Гетьманом під зверхністью Польщи. 
З ним довелося Д орош енкові довго і завзято боротися. У ту боротьбу 
встряла й Турція; сам султан Мухамед IV із 300.000 війська рушив на 
Польщу. У поході тому Д орош енко із Турками узяв Каменець і обліг 
Львів. Ханенко утік, а польський король Михайло Корибут-Вишневець- 
кий, син Яреми Вишневецького, мусів був скласти згоду із Турками 
у місті Бучачі на дуже важких і ганебних умовинах. По сій умові, як 
уже згадувалося раніше, оддано Туркам Правобічну Україну і Поділля. 
Ханенко ще два годи боровся з Дорош енком, але наостанці втеряв 
надію, що з того щось вийде; на весні (5. III.) 1674 р. прийшов у Пе-
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реаслав до Лівобічного Гетьмана Самойловича, поклав перед ним бу- 
Самойловим лаву і клейноди і зрікся гетьманства. Тоді Самойлович ізкликав раду 
Гетьманом, у Переяславі, і на ній його проголош ено Гетьманом України по оби

два боки Дніпра. Він почав умовляти Д орош енка зректися гетьманства. 
Але Д орош енко не хотів пристати на те, і знову почалася на правому 
боці завзята боротьба. Сею безперестанною боротьбою  геть поруйно
вана була Правобічна Україна. Лю де великими купами переходили на 
лівий беріг Дніпра, безпечніший од Татар та війни, і там оселялися. 
Багатож народу з правого берега погнали Турки та Татари у ясир, 
багато міст і сел поруйновано і попалено, і роскішна колись П раво
бічна Україна обернулася у справдешню пустиню. Дорош енко, як міг, 
так успокою вав нарід. Неслухняних карав. Утікачів завертав з дороги 
та грозив, що віддасть їх у татарську неволю. Не помагало. Бачучи 

Дорошенко таке лихо, Д орош енко зібрав у кінці 1676-го року раду у Чигирині,
після того, як переговорив 
з Запорожським отаманом 
Іваном Сірком, і перед З а 
порожським товариством, 
котре єдине було заступ
ником Українського люду, 
склав свої клейноди. А 
коли у початку (сентябр) 
1676 р. Самойлович під
ступив із великою силою 
під Чигирин, він зрікся 
гетьманства і оддався до 
його рук. Д орош енко мав 
жити на Вкраїні у Соспи- 
ці; на се присягнув Са
мойлович, але його неза
баром покликали до Мос
кви і більше на Вкраїну 

не пустили. Самойлович прібував протестувати, але як видів, що про
тести на нічо не здалися, замовк. Його назначили воєводою  у Вятці, 
а потім дали йому маєток Ярополче, у Волколамськім повіті, де він 
і помер 1698 р. На могилі його такий напис: „Лѣта 7206 Ноября в О 
день Преставися раб Божий Гетьман Войска Запорож ского Петро До- 
рофеевич Дорош енко, а поживе от рожества своего 71 год і положен 
бисть на сем мѣсте“.

Так зайш ло „сонце руїни". Д орош енко був справжнім сонцем тих 
темних часів. Лю дина сильна розумом, невтомима, енергічна, великий 
український патриот, сьвідомий, консеквентний самостійник — він міг 
і повинен був поставити свою країну на ноги та забезпечити їй трівку 
будучність, колиб не те народне безголовя, яке обхопило було всіх 
і вся. Так як є — єсть Д орош енко одною  з найбільших, але й най- 
траґічнійших постатий в нашій істориї.



—  275 —

Тепер, щ об зрозуміти дальші події, треба вернутися трохи назад. 
Коли після смерті Бруховецького, Д орош енка проголош ено було Геть
маном, вір рушив на лівобічну Україну і вигнав князя Ромодановського 
з  московським військом з України, погнався за ним і перейшов за мос
ковську границю. Але, на лихо, до його прийшла звістка, що жінка 
йому зрадила, і він поспішився до дому, а на лівому боці покинув 
наказним Гетьманом над військом Генерального осавула Демка М ного
грішного. Доручивши йому вигнати з України усіх воєводів москов
ських і геть усіх стрільців, що були коло них, сам він поспішився до 
Чигирина.

Демко Многогрішний був родом селянин і не визначався a-ні ро
зумом, a-ні політичною вдачою. Через те-то Д орош енко, не надіючись 
од  нього нічого, ли
хого, безпеш но на
становив його на я- 
кий час н а к а з н и м  
Гетьманом. Але як 
тільки він поїхав до 
Чигирина. Ромода- 
новський із військом 
ізнову вступив на У- 
країну. М ногогріш
ний став підлещува
тись до його і до  ко
зацької старшини. 6 
березоля (марта) 1669 
року він зібрав раду 
у Глухові, і на ній 
було так зроблено, 
щ о й о г о  вибрано 
Гетьманом лівобічної 
України. Він присягав 
'бути вірним Москві 
і з нею поновив Пе

реяславські умови, 
але права України ще дужче були скорочені: постановлено було, що 
московські воєводи, крім Київа, будуть у Переяславі, Ніжині, Черни- 
гові та Острі, хоч вони й не матимуть права втручатись в суд та 
управу; Гетьман не має права перемовлятися з чужоземними дер
жавами.

Недовге гетьманування М ногогрішного ознаймоване тим, щ о за  
його заведено осібний полк з козаків, котрий прозвали „компаній
ським". Полк сей мав наглядати за  тим, щ об поспільство не приста
вало самовольно у козаки та ще, щ об заздалегідь гасити у самому 
початку, як де прокинеться яка ворохобня, розрух, повстання, або що. 
Спершу була думка скомпонувати сей полк з 1 .0 0 0  чоловіка, але далі
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мало не усі полковники позаводили у себе компанійців, котрі були 
у них неначе їх прибічна дружина та справляли коло них чисто полі- 
ційну службу. В травні (маї) місяці 1670 р., на проханна Гетьмана, Царь 
прислав до його стрільців, щоб були при Гетьманові та стерегли його; 
тую сторожу Гетьман мусів держати своїм коштом. Вигадав се М ного
грішний за-для своєї обезпеки, бо знав, що його не лю блять і почу
вав себе дуже небезпеці ним на своїй посаді А Московському урядові 
се було й на руку: він таким побитом мав при боці Гетьмана по-всяк- 
час свого доглядача. З того часу сю сторожу становлено було до  
кожного Гетьмана. У тому ж таки році Многогрішний, з дозволу Царя,

переніс свою столицю з Га- 
дяча у Батурин, де й про
бували Гетьмани, кінча
ючи М азепою.

Дорош енко, мстячись 
над Многогрішним за його 
зраду, виклопотав у па
тріарха Константинополь
ського соборну на нього 
„анафему". Спочатку Мно
гогрішний байдуже дивив
ся на се, але скоро після 
того його побив грець 
(апоплексія), і він, вважа
ючи, що хворість ся ста
лася йому через те про
кляття, став прохати Мос
ковського царя, щоб він 
заступився за нього пе
ред патріархом Констан
тинопольським, щоб той 
скасував п р о к л і н .  Па-

ГЕТЬМАН ДЕМЬЯН МНОГОГРІШНИЙ. ^ріарх уважив баж ання Ца-
ря, а Гетьман після того за 
ходився будовати церкви.

М ногогрішного не лю била старшина, — не лю била за те, щ о вік 
був не виборній Гетьман, а начеб поставлений М осквою ; не лю била 
й за  те, що він, як чоловік простий, і робив вже дуже по-простецьки: 
хто з старшини не згожувався з ним або суперечив йому, він, не вва
жаючи ні на-що, лаявся, а иноді й бився, а було й так, що прямо 
рубав ш аблею ; маючи право суду над старшиною, він на зле уживав 
того права, а часом і без суда скидав старшину з урядів та настанов
ляв на те місце своїх родичів та приятелів. А через усе те сипалися, 
як з  решета, доноси на Гетьмана у Москву, у так званий „Мароросій- 
ський приказ", котрий відав діла України; до того ще й Гетьман сам 
не вмів показати з себе дуже улесливого і як чоловік нервовий, а ча
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сом без міри запальний, не вмів здержувати свої поривання і вихоп
лю вався перед московськими воєводами та послами з чимсь таким, 
що тільки ш кодило йому самому. Про його зносини з Д орош енком 
писав у Москву стрілецький голова Григорій Неєлов, що був у Бату- 
рині старшим над стрільцями. Коли по сьому ділу приїхав до Батурина 
.московський посол Савін, а далі, через короткий час після його, Та- 
нєєв, то Гетьман, дорікаючи за Андрусівську згоду, гововив їм таке:

МНОГОГРІШНОГО ВЕДУТЬ НА МУКИ.

„Ц арь нас ш аблею  не брав — ми своєю  охотою  піддалися через те, 
щ о у нас з вами одна віра. А як що Київ і инші українські городи 
він хоче віддати королеві Польському, то ми знайдемо собі иншого 
держ авця". Усе те доходило до Москви, і уряд ще не вирішив, як 
йому бути тепер із Гетьманом і що почати, коли у-ночі проти 13-го 
березоля (марта) 1672 року Генеральний обозний Петро Забіла, Гене
ральний писарь Карпо Мокрієвич, генеральні судді Іван Самойлович
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і Домонтович, скинуті Многогрішним полковники: з Переяславського 
полковництва — Думитрашко-Райч і з Стародубського — Рославець 
змовивш ись із стрільцями московськими, котрі були при Гетьманові 
у Батурині, напали на його тоді, як він спав, схопили, закували у кай
дани і зараз виправили у Москву. Тудиж виправили усіх його роди
чів і приятеля його Матвія Гвинтовку. Тим часом у Батурині зосталася 
правувати гетьманським урядом генеральна старшина.

14-го квітня (апріля) 1672 року Демьяна М ногогрішного почали- 
у Москві катувати і допитувати, щ о замишляв він проти Москви; п о т т  
катували його сина і брата Басила і приятеля Матвія Гвинтовку та Ге
нерального осаула Павла Грибовича.

28-го травня (мая) Гетьмана і брата його Василя виведено на май
дан, щоб скарати їх на смерть, але Царь помилував їх і присудив: 
Гетьмана Демьяна М ногогріш ного і його брата, полковника Чернигів- 
ського Василя, військового осаула Павла Грибовича і Ніжинського 
полковника Матвія Гвинтовку з синами Ю химом і Хведором, — хо“ 
сих тільки й вини було, що вони сини свого батька, — заслати на 
Сібір із семьями (семьї звелено привезти з України у Москву). Д о  Геть
мана прислали його жінку Настю, синів Петра і Івана, дочку Марину 
і небожа Михайла. Про дальш у долю  Гетьмана ми знаємо, що його 
запроваджено на Сібір у Селенгинск, де він жив довго; у 1688 рош 
він із сином Петром допомагав угамувати повстання східніх Бурятів - 
табунитів і побити Мунгалів. Якого року і де саме він помер — не 
знаємо.

Тільки повернувся з Москви у квітні (апрілі) 1672 року Карпо 
Мокрієвич, як у Батурині зібралась рада. На тій раді положено було 
послати до Царя прохання, щ об раду для виборів Гетьмана було з і
брано з самої старшини, без простих козаків, і з  сим проханням ви
рядили до  Москви полковника Івана Лисенка. Тим часом кошовий ота- 

Іван Сірко, ман Запорожський Сірко, перечувши, що на лівому боці нема Геть
мана, поспішив до Батурина. Іван Сірко, родом з слободи Мерефи, 
що під Харьковим, був чоловік неписьменний, але дуже добрий і р о 
зумний войовник; його щиро поважали Запорож ці і українські просте 
козаки ; на них він мав великий вплив, і на раді, на котрій мали обрати 
Гетьмана, його хотіли поставити за Гетьмана. Але Московському уря
дові се було не на руку: ще за Богдана Хмельницького, на Перея
славській раді, Сірко був проти поєднання з  М осквою ; далі, усе своє 
життя він визначався, як справжній Запорож ець, котрий лю бить волю  
над усе; попереду він був заклятим ворогом Поляків й Татар, потім 
пристав до  Д орош енка і помагав йому у його замірах поєднатися 
з  Турками* далі одчахнувся від його і перейшов на бік Суховія і Ха- 
ненка, а з ними пристав до  Поляків; тепер, коли слава про його гула 
по всій Україні, його хотіли настановити Гетьманом на лівому боці.

9 -го червня (юня) до  старшини, щ о на той час безгетьманства 
правувала на Україні, присланий був з Москви указ — вирядити туди 
Сірка за караулом. Як раз у той час Сірко, розбивш и Білгородську
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орду, котра помагала Д орош енкові, захопив був одного татарського 
мурзу. Запитавши наперед боярина Ромодановського та повіривши 
йому, він віз того мурзу до його, щ об боярин заслав його на Москву.
Під містечком Новими Санжарами, куди він приїхав сам, тільки з зя
тем своїм Іваном Сербином, з котрим вони везли того мурзу, на його 
напав Полтавський полковник Хведір Жученко, закував у кайдани і ви
правив у Батурин; звідтіль старшина, по наказу, одпровадила його 
у Москву, а відтіль заслано його аж на Сібір.

Здихавшись таким побитом небажаного кандидата, Московський Гетьман 
уряд через Ромодановського назначив раду, щоб вибрати Гетьмана. Іван Самой- 
Рада зібралася біля містечка Козачої Діброви 17-го червня (юня) 1672 -| 672В1687 
року і обрала Гетьманом, заздалегідь призначеного, Генерального суддю  
Івана Самойловича. Він 
був син попа, чимало осві
чений, був до всього зд ат
ний, розпорядливий, мав 
добрий розум. Саме тоді, 
по весні 1672 року, насу
валася страшенна хмара 
на правобічну Україну: 
сам султан Мухамед IV, 
а з ним хан Кримський 
Селім-Ґірей, виступили на 
підмогу Дорош енкові. Ко
роль польський Михайло 
Вишневецький прохав царя 
Олексія Михайловича, щоб 
він вернув Сірка із Сібіру, 
як доброго  вояку і чоло
віка, що мав великий вплив 
на Запорожжі. Сам Царь 
боявся тієї сили Турків 
таТатар, послухав Короля,
і в червні (юні) 1673 року Сірко знову вже був на Січі; у липні (юлі) 
він із Запорожцями вже руйнував Кримський город Арслан, а 21-го 
серпня (августа) напав на Очаків. Та усе се мало пособило Полякам, 
і як ми знаємо, війна із Турками скінчилася Бучацькою згодою , — по 
сій згоді П ольщ а мусіла зректися усієї Правобічної України. У тім же 
таки 1673 році з ’явився на Січі якийсь парубок з Донських козаків, 
котрий обявляв себе за  сина царя Олексія — Семена Олексійовича.
Його начеб то ще малим хотіли отруїти, але він утік н аД ін , а тепер 
шукає правди у Запорожців. Сірко, як хитрий чоловік, щ об покорис
туватись такою  нагодою  і держати Московський уряд у своїх руках, 
вдавав, начеб то справді вірить усій тій байці про царевича, хоч д о 
бре знав, щ о справжній царевич давно вже помер ще малим хлопчи
ком. Уряд Московський, через Гетьмана Самойловича і своїх послан-
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ців, довго силкувався дістати того самозванця, але Сірко усе ухилявся 
і тільки у 1675 році, після того як одібрав від самого Царя „грамоту*, 
одіслав того парубка у Москву, і там його покарали на смерть.

Тим часом Д орош енко бачив, що народ неприязно ставився до 
того, що Правобічна Україна піддалася Туркам, і великими юрбами 
став переходити на Лівобічну; колись велелюдна, роскішна країна — 
ставала пустинею. То він і почав перемовлятися з Московським царем, 
щ об він тепер, коли Поляки вже зреклися України (а, виходить, що 
й Андрусівська умова не мала вже сили) поєднав Правобічну і Л іво
бічну Україну під своєю  рукою. Уряд Московський охоче слухав його, 
але Самойлович боявся, щ об тоді, замість його, не став Гетьманом 
Д орош енко. Він і почав усяково підбурювати Московський уряд проти 
Дорош енка, і от у січні (январі) 1674 року бояринові Ромодановському 
звелено було, разом із Гетьманом Самойловичем, іти походом проти 
Дорош енка. 17-го березоля (марта) 1674 року Гетьман правобічний 
Ханенко віддав свою булаву Самойловичові, і Правобережні полков
ники, котрі були із ним під зверхністью Польщи, тепер проголосили 
своїм Гетьманом Самойловича. Д орош енко зостався сам один і на
останці ще раз покликав собі на підмогу Татар і Турків. У серпні (ав- 
густі) вони насунули на Україну, як сарана, усе руйнуючи, а тут ще 
Ромодановський з Самойловичем наступали з-за Дніпра. Скрізь по-між 
лю дей і козаків чути було ремство на Дорош енка. Він бачив, що його 
мріям за  самостійну Україну годі було справдитись; він бачив, що 
дальш і заходи його за-для того тільки у-нівеиь знищать Правобічну 
Україну, і він, за-для спокою свого рідного краю, положив зректиса 
свого гетьманства. Він не хотів скласти булави перед поповичем, як 
він взивав, Самойловича, а обернувся до Сірка. Сірко у кінці 1675 р. 
прийшов із Запорожцями на Україну. Тоді Д орош енко скликав раду 
у Чигирині і склав перед Запорожцями свої клейноди. Тоді саме слава 
про Сірка лунала од  краю до краю по Україні, і от через що Турець
кий султан Мухамед IV, забравш и під свою руку після Бучацької згоди 
усю Правобічну Україну, задумав винищити усе військо Запорож ське 
і зруйнувати самий кіш. В-осени 1674-го року вирядив він з Констан
тинополя 15.000 найкращих яничарів, звелів і Кримському ханові узяти 
своє військо і перш ого дня на Різдво облягти Січ та вирізати усіх 
Запорожців. На четвертий день Різдва о-півночі тихо підійшов Хан 
із 40.000 військом і 15,000 яничарів до Січі. Ніч була темна. За кілька 
верстов навколо Січі стояли вартові-Запорожці, нічого не сподіваю 
чись.^ Турки тихо підкралися, повирізували їх, а одного зоставили 
і звеліли провести їх у Січ. Той повів їх крізь одчйняну хвіртку у саму 
Січ. Яничари раптом сунули у ту хвіртку і так натовпились на Січо
вому майдані і по-між курінями, що навіть не можна було й руки під
няти; так стислися, — каже літописець — як у церкві. А Хан тим ча
сом густо обліг Січ, щ об не пустити ні одного Запорож ця живого- 
На той час у одному куріні прокинувся козак Ш евчик і, відсунувши 
кватирку, хотів подивитись, чи скоро світатиме. Коли побачив він не-
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счисленний натовп Турків, по тихенько збудив курінного отамана і то 
вариство. Усі схопили зброю  і, відсунувши вікна, почали густо стрі- 
тяти з рушниць по Турках. По других курінях почули ту стрільбу, по
прокидалося козацтво і теж почало стріляти. Як вже багато яничарів 
було вибито, Запорож ці гукнули: „до ручного б о ю !“ і, вискочивши
з курінів, кинулися добивати недобитків. Почало вже світати, як вони 
кінчали Турків. Окрім 13.500 убитих яничар, досталося до рук Запо
рожців 150 чоловік бранців, а серед них і 4 аги (начальники): за них 
Хан прислав великий викуп, і їх пущено. Сам Хан, нобачивши таке 
лихо, утік з усим своїм військом у Крим. У сій завірюсі Запорожців 
було вбито всього 50 чоловіка і поранено щось з 80. Не подарував 
Сірко сього похода Татарам, і на другий год літом із військом своїм 
через Сіваш уступив у Крим, щ об „нещ адно струснути увесь Крим". 
1 справді, струснув. Поділившись на кілька ватаг, Запорож ці на своїх 
„вітроногих" конях зненацька наскочили на кримські села і городи, 
пускаючи усе з вогнем і рубаючи мечем. Такою  фугою  промчали вони 
по городах Козлову, Карассу, і опинилися у самій столиці ханській 
Бахчисараї. Хан Селім-Ґірей ледве встиг утікти в гори, а Сірко, поруй
нувавши Крим, вернувся знов на Січ.

Переказують, що перед походом сим Мухамед IV прислав на З а 
порожжя такий лист: „Султан Мухамед IV Запорожським козакам. Я, 
Султан Мухамед, брат сонця і місяця, онук і намісник Божий, держ а
вець царств — М акедонського, Вавилонського, Єрусалимського, Вели
кого і Малого Єгипту, Царь над Царями, державець над державцями, 
надзвичайний лицарь, ніким непоборимий вояка, невступний оборонець 
гробу Ісуса Христа, пестун самого Бога, надія і утіха мусульманів, 
острах і великий оборонець христіянів, наказую вам, запорож ські ко
заки, з добро ї волі піддайтеся міні без суперечки і мене вашими на
скоками не беріться турбувати. Султан турецький Мухамед IV". На сей 
лист Запорожці одписали йому так: „Запорожські козаки Турецькому 
султанові. Ти шайтан Турецький, проклятого чорта брат і товариш  
і самого Луципера секретарь. Який ти в 'ч о р та  лицарь? Не будеш ти 
годен синів христіянських під собою  мати. Твого війська ми не бо ї
мось, землею і водою  битимемось із тобою . Вавилонський ти кухарь, 
Македонський колесник, Єрусалимський броварник, Олександрійський 
козолуп, Великого і М алого Єгипту свинарь, армянська свиня, Татар
ський сагайдак, Каменецький кат, Подолянський злодіяка, самого гас
пида онук і усього світу і підсвіту блазень, а наш ого Бога дурень. 
Числа не знаємо, бо каляндаря не м аєм о; місяць у небі, рік у книзі, 
а день такий у нас, як і у вас, — поцілуй за  се ось куди нас... Ко
шовий отаман Іван Сірко з отоманнею і зо  всім старшим і меншим 
Дніпро-низовим війська Запорож ського товариством". Сі листи може й 
вигадані, але вигадані дуже влучно.

За те, що Д орош енко склав клейноди перед Запорожцями, Сір
кові з Москви був присланий докір. Д орош енко ж, бачучи, щ о він 
немов би на всій вині за ту колотнечу, що діється на Україні, у жов-
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тні (октябрі) 1675 року, після невеликої потички із військом Ромода- 
новського і Самойловича, ідо облягло Чигирин, вийшов із духовен
ством з города, склав свою булаву, бунчук і прапор перед Гетьманом 
і присягнув на вірність Московському цареві. Тепер Самойлович немов 
би ставав Гетьманом усієї України. Та воно тільки так здавалося. Як 
дійшла до Турків чутка, ідо Д орош енко передався Москві, вони зараз 
вислали своє і Татарське військо до  Чигирина і обложили його у сер
пні (августі) 1677-го року, але Самойлович і Ромодановський прогнали 
їх. Тоді вони у 1678 році у червні (юні) прийшли знову під Чигирин 
із візірем (міністром Султана) і привезли з собою  Ю рия Хмельниченка,

ЗАПОРОЖ ЦІ ОДПИСУЮТь'СУЛТАНОВІ МУХАМЕДОВІ.

проголосили його Гетьманом, посадовили його у Немирові, а Хмель- 
ниченко скинув чернечу рясу та почав уже в-третє гетьманувати і став 
підписуватись досі нечуваним титулом; „Гедеон-Георгій-Венжик Хмель
ницький, князь Сарматський і Гетьман Запорож ський". Знову почалася 
колотнеча із Ю рієм, котрий мав при собі тільки Турецькі та Татарські 
сили; за його часу Правобічна Україна чисто обезлю дніла.

Султан мав надію, ідо Хмельниченко, як син лю бого козакам 
Богдана, матиме вплив на Україні. Але його нікчемність виявлялася й 
тепер, як і тоді, коли він був у-перше Гетьманом; народ його не л ю 
бив, бо й не було за-ідо. Турки та Татари, ідо були із Ю рієм, пусто
шили країну. Самойлович теж руйнував городи і села і жителів сил- 
ком виселяв у Лівобережну Україну. Сам Ю рій своїми здирствами та
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лютістью наробив те, ідо турецькі власті, котрі з ним правували 
в Правобічній Україні, самі випровадили його під караулом у Констан
тинополь, а на його місце посадили М олдавського Господаря Дуку.

Про смерть Ю рася не маємо певних звісток. Оповідають, що 
смерть йому сталася у Камянці, і от через що. Зробивш ись Гетьма
ном, Ю рась звелів, щоб усякий, хто жениться, платив йому за те мито. 
О дного разу мав оженитись син дуже замож нього турецького підряд
чика, Жида Оруна, котрого добре знали усі турецькі властті; він і не 
думав, що мусить теж питатись дозволу Гетьмана. Коли прочув про 
той непослух Хмельниченко, то ускочив в будинок і, заставши тільки 
жінку Оруна, звелів з неї 
живої дерти шкуру. Орун 
кинувся жалітись Паші.
Хмельниченка судили у 
Каменці, і суд присудив: 
задушити його вірьовкою  
і кинути у річку. Инші ж 
джерела кажуть, що Хмель
ниченко кончив життя у 
Константинополі і перед 
смертью побусурменився.

Поки усе се діялося на 
Україні, у сусідніх держ а
вах теж настали поважні 
зміни. У Польщі після 
смерті короля Михайла 
Вишневецького у 1673 р. 
став королем Ян Собєсь- 
кий, справжній лицарь, 
що вкрив Річпосполиту 
в-останнє військовою сла
вою. Коли Турки з 200.000 
армією у 1683 році о б 
лягли Відень, він із 50.000 
спільного польського та 
австрійського війська, — а між ним були й Українці тих країн, що 
підлягали Польщі, — у-прах розбив і вигнав Турків і визволив Відень. 
За королю вання Собєського унія стала швидко міцніти у Галичині 
і польській Україні, — одна по одній епископії: Перемишльська, Львів
ська, Луцька, а наостанці й Львівська ставропігія, перейшли під звер
хність Папи Римського; тільки Могилівська епископія та манастирь 
„Скит" у Галичині держалися православія.

У Москві 30-го січня (января) 1676 року помер царь Олексій Ми
хайлович, і царем став син його Хведір Олексійович. Боротьба за 
Україну із Турками та Татарами надокучила і втомила вже Москву. 
Самойлович у 1679 році писав туди, щ о сподівається, що Турки на
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падуть на Київ. Військо українське і московське справді зібралося 
у великому числі під Київом, щ об дати одсіч ворогові, як щ о він 
прийде, але Турків не було. Тим часом поблизу Січі на пасіці помер 
1-го серпня (августа) 1680 року кошовин Сірко.' Могила його й досі 
стоїть у Катеринославській губернії, того ж повіту, у селі Капулівці, 
що над річкою Чортомлик, де була колись Чортомлицька Січ Запо- 
рожська. На камені висічений хрест і написано: „Року Бож ого 1680-го

Мая 4-го приставися Рабъ 
Бож Іванъ Сѣрько Дни- 
прови атаманъ кошовий 
в і й с ь к а  Запорож ського, 
а за його ц. п. в. (цар
ського пресвітлого Вели-
ч єства) Феодора Алексѣе- 
віча. Память праведного 
со похвалами". Місяць і 
день смерти на камені не
правдиві через те, що пі
сля Полтавської побіди 
царь Петро І за те, що 
Запорожці помагали Ма
зепі, звелів чисто розко
пати і зрівняти із землею 
усе те місце, де була Січ. 
Як прийшло московське 
військо, Запорож ці так за 
взято держалися у Січі, 
давали таку одсіч, що 
Москалі страшенно роз
лютувались і, як каже са
мовидець, дійшли до того, 
що викопували з могил 
мерців, викидали їх з д о 
мовин і розкидали, ламали 
памятники; певно, таке 
сталося І з памятником 
Сірка. Той памятник, що 
зараз стоїть, поставлено 

у-друге, пізніще, по згадках старих Запорожців, а через те на камені 
зроблено помилку. Про смерть Сірка писав Гетьманові новий кошовий 
Іван Стягайло і сповіщав, що турецькі бранці запевняють, ніби Турки 
на Україну не прийдуть, бо завелися воюватися із Французьким коро
лем. Про се Самойлович сповістив Московський уряд. Москва, маючи 
нагоду, почала перемовлятися про згоду, і от у 1681 році між Мос
квою і Турцією, а з нею й Кримськум ханом, 4-го березоля (марта) 
у Бахчисараї була ствержена згода на таких умовах, щ об Дніпро був

ПАМЯТНИК КОШОВОМУ ІВАНОВІ СІРКУ.
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границею Московських земель, а край між долішнім Дніпром і Бугом, 
теперішня Херсонщина і полуденна Київщина, оставався б нічий, — 
незаселена пустиня. Скоро після того у 1682 році помер царь Хведір 
Олексійович, і на царство ступили його брати Іван та Петро Олексі
йовичі, а за їх малолітством правителькою стала незаміжня сестра їх 
Софія Олексійовна; найпершим порадником й найблизчим человіком 
у неі був молодий князь Василій Голіции.

Тим часом П ольщ а задумала заселити спустошену Правобічну 
Україну. Замість Ханенка вона настановила якогось шляхтича Степана 
Куницького, котрого скоро — у грудні (декабрі) 1683 року — вбито, 
і козаки, ті, що признали були зверхність Польського короля, обрали 
замість його козака Андрія Могиленка. Самойловичеві не хотілося, 
щ об заселялася та країна, бо він не хотів, щ об Татари мали до нього 
претензію, чому він не додерж ує Бахчисарайської згоди. Він написав 
Переяславському полковникові Леонтію Полуботкові, щ об він усякими 
способами переманював козаків з правого боку Дніпра на лівий. П о
луботок за-для того послав на правобічну Україну двох братів Яко- 
венків, котрі й зуміли підмовити там полковників Палія, Дрібазку 
і Кришталя із 4.000 козаків, щ об вони перейшли на лівий бік. Частина 
їх, із Палієм на чолі, перейшла на Запорож жя, а частина — пішла 
у Трахтимирів, а тоді й на лівий бік Дніпра.

З 1684-го року Московський уряд почав підмовляти Самойловича, 
щ об новий митрополит, котрого мали обірати тоді у Київі, був за 
лежний од  М осковського патріарха, а не од Константинопольського, 
а з ним і усе українське духовенство, щ об перейшло під владу Мос
кви. Кандидатом на митрополита Київського був архимандрит Київо- 
Печерський Інокентій Гизель, чоловік дуже освічений, але він умер, 
і Самойлович виставив кандидатом Луцького єпископа Гедеона, князя 
Святополка Четвертинського. Лазарь Баранович, яко заступник митро
полита, ізкликав на Петра і Павла 1685 р. у Київі собор (з’їзд) укра- Духовний 
їнського духовенства, щ об обрати митрополита. О д світських людей Собор 
Гетьман послав на той собор генерального осаула Івана Мазепу і чо- р.
тирьох полковників. Дуже було обурене усе українське духовенство 
тим, що його віддано під зверхність М осковського патріарха, але Мос
ковський уряд наліг на великого візіря у Константинополі, котрий те
пер догодж ав Москві, і той присилував Ц арьгородського та инших 
вселенських патріархів, щ об вони зреклися своїх прав на Київську мм- 
трополію . Таким побитом Гедеон був посвячений на митрополита 
у Москві і зробивсь підлеглим Московському патріархові з усим духо
венством українським. М итрополитові Київському і українській церкві 
були зоставлені старі вольності і привілеї; як і за патріархів Царьго- 
родських, митрополит Київський мав право носити на митрі хрест 
і підписуватись Митрополитом М алої Росії.

Тим часом Ян Собєський задумав спільний похід на Турків, але 
для того йому треба було, щ об згодилася допомогти Москва. Все
сильний тоді князь Голіцин, чоловік з заграниш ною  освітою, що тоді
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Гетьман 
Іван Стела 

новим 
Мазепа 

1687-1709.

рідко траплялося по-між московськими боярами, пішов на те, і у 1686 
році у Москві була складена згода на віки між П олы цою  і Росією. 
Сією умовою потверджено й Андрусівську згоду. Обидві держави 
умовились разом воювати проти Турків та Татар.

Самойлович дуже був невдоволений сією згодою , а ще дужче 
розгнівався, коли йому наказано було збіратись в поход проти Татар. 
„Хоче дурна Москва підбити царство Кримське, а сама себе о б о р о 
нити не може“, — казав він серед своїх близьких. — Велике москов
ське військо, 100.000 чоловіка, під проводом князя Голіцина, і 50.000

українських козаків під 
проводом Г етьмана Самой- 
ловича у травні (маї) 1687 
року виступили у Крим 
Спільний похід такого ве
ликого війська по степах 
був дуже тяжкий. Літо 
було посушне, спека зне
силю вала московське, не
призвичаєне до неї, вій
сько, а тут ще Татари за 
палили степ, — не стало 
чим годувати коні; лю де 
терпіли від згаги та недо
стачі харчів, іГоліцин му
сів був повернутись д о 
дому. У всій сій лихій при
годі обвинувачено Геть
мана, буцім то він сам на
мовляв Татар, щ об вони 
запалили степ, бо не хо
тів воювати з Ханом; до 
того ж і Голіцин не лю - 
бив Самойловича, а йому 

МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ ГЕДЕОН, князь треба було на КОГОСЬ звер- 
СВЯТОПОЛК ЧЕТВЕРТИНСЬКИЙ. нуТИ невдачу 3 ПОХОДОМ.

То він схопив Гетьмана 
і сина його Якова і спровадив їх у Москву. Там їх катували, допиту
ючи за те, у чому вони були не винні, а тоді заслали на Сібір. Там 
вони у 1690 році повмірали. Другого сина, Грицька, скарано на смерть, 
а усе їх та жінок їх добро, маєтки і ґрунти забрано — половину на 
Царя, а другу — до військового скарбу. Гетьманом після Самойловича 
обрано Генерального осаула Івана Мазепу.

Рід Мазепи стрічаємо ще у 1544 році, коли українському шлях
тичеві Миколі М азепі-Колединському король Жиґимонт 1 дав був село 
Мазепинці на р. Камянці, в теперішній Київській губернії, за те, що 
він одбуватиме кінно-військову службу при Браславському старості



— 287 —

(тоді, звичайно, давалися землі за службу у війську). Року 1578-го за 
сином Миколи -  Михайлом стверджені сі грунта. Михайло Мазепа мав 
двох синів: Хведора, котрий був отаманом у козацькому війську і хо 
див походами на Поляків з Косинським, Л ободою  і Наливайком; 
з  ними він попався до рук Поляків, з ними його й скарано на смерть 
у Варшаві, — і другого, М иколу: син сього Миколи, Степан, мав, як 
тоді водилося, ще й друге імя — Адам. Так само Хмельницький мав 
два імя: Богдан і З іновій; князь Константин Острожський мав ще 
друге імя — Василь. Сей Адам-Степан Мазепа був чоловік освічений, 
але дуже палкий; він за часів Виговського належав до партії, котра 
хотіла, щоб їх рідний край 
був самостійною держ а
вою ; жінка його, Марина, 
з роду Мокієвських, пішла 
після у черниці і зроби
лася і г у м е н і є ю  Ф роло- 
Вознесенського манастиря 
у Київі. Як звичайно, імя 
їй у черницях перемінили, 
і вона підписувалась так:
„Марія Магдалина Мазе- 
пина, Ігуменья манастиря 

Д івочо - Вознесенського 
Київо - Печерського Глу- 
ховськогом. Вона була д о 
бре освічена людина, мала 
чималий вплив на сина 
свого Івана, як він був 
Гетьманом, і вмерла у 1707 
році. У Степана і Марії 
був один син Іван і одна 
дочка, що вийшла за Вой- 
наровського; вона покинула Войнаровського через те, що він силував 
її перейти на католицтво, і пішла у манастирь.

Якого саме року родився Іван, напевне не знаєм о; по одних 
джерелах, се було у 1629 році, по других — далеко пізніш,: у 1644, 
але, здається, близче буде до правди перше.

Д о 1649-го року Іван Мазепа вчився у Київській Братській ш кол і; 
після того батько вирядив його до двору короля Яна-Казімира, де він 
був покойовим.

З 1654 по 1657 год король вислав його, разом ще з двома мо
лодими шляхтичами, за границю, щ об ще далі учився. У 1659 році 
Король посилас вже його послом до Гетьмана Виговського, а на дру
гий год — до Ю рка Хмельниченка. Се показує, щ о Мазепа вже тоді 
визначався розумом, бо инакше Король не доручав би був йому таку 
важну справу. У 1662 році він мав якусь сварку з шляхтичем Паском.
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Король помирив їх. але, здається, з того часу життя у Варшаві стало 
йому нелюбе і важке. На другий год Король послав Мазепу до Геть
мана Тетері, щ об доручити йому гетьманські клейноди. У 1663 році, 
коли король Ян-Казімир пішов був походом на Україну, Мазепа був 
при ньому. Але коли польське військо стояло під Білою  Церквою , 
він одержав звістку, що батько його дуже заслаб. Мазепа подякував

Королеві за ласку, поки
нув польський табор і по
їхав до батька у Мазе- 
пинці. Батько його скоро 
помер, а Мазепа, похо
вавши його, зостався жити 
у своїй батьківщині.

Скоро після 1669 року 
бачимо Мазепу при Геть
манові Петрові Д орош ен
кові, де він попереду був 
ротмистром гетьманської 
надвірньої компанії, а далі 
генеральним писарем. В той 
час Іван Степанович Ма
зепа одружився з удовою  

польського полковника 
Ф ридрикевича, донькою  
козацького п о л к о в н и к а  
Половця, родичкою При
луцького полковника Гор- 
ленка; весілля справляв він 
у Корсуні. О д неї, окрім 
пасинка, були у Мазепи 
свої діти, але, здається, 
вони повмірали.

У 1674 році, пробувши
5 літ коло Дорош енка, 
Мазепа побачив і впевнив
ся, що з замірів Гетьмана 
нічого не вийде. Він за- 

МАРИНА МАЗЕПИНА. ЗДалегІДЬ, ЯК І ЩЄ ДЄ-ХТО

з инших прихильників Д о 
рош енка надумав одстати од його, але не знав ще, куди пристати, 
коли несподіваний случай допоміг йому в тому. Мазепа, надумавши 
покинути Дорош енка, став проситись в його, щ об він пустив його на
відатись у Корсунь до жінки. Гетьман догадався, що він хоче поки
нути його, і не пустив його, але послав замість того у Крим клопо
тати про те, щ об Татари скоріще висилали йому підмогу. В дорозі 
Кошовий Сірко із Запорожцями перехопив Мазепу і, на прохання Геть-
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мана Самойловича, одпровадив його до нього. Таким побитом Мазепа, 
хоч і мимохіть, опинився коло Самойловича. Мазепа умів подобатись 
лю дям — старим і молодим, чоловікам і жінкам, — то незабаром він 
став близький до Гетьмана чоловік. Самойлович посилає його із Ні
жинським полковником, Павлом Михаленком, у Москву і доручає ска
зати там усе, що він знав про Дорош енка, про його відносини до 
Хана, про Сірка та про справи на Україні. У Москві Мазепа, як і скрізь, 
всіх причарував і повернувся до Самойловича, котрий з того часу став 
доручати йому всякі важні державні справи. У 1685 році Мазепа був 
вже Генеральним осаулом; Гетьман посилав його тоді у Київ на ви
бори митрополита Гедеона, князя Четвертинського. У 1686 році Са
мойлович посилає його із сином своїм, полковником Чернигівським 
Григорієм, знов у Москву — одговорити царівну Софію од походу 
в Крим. Але похід той таки був і привів до того, що московське вій
сько повернулося до-дому, зустрівши у степу пожежу та голод, а Са
мойлович втеряв своє гетьманство. Звичайно, що тут не обійшлося без 
Мазепиних хитрощів.

Рада на Коли військо українське і князя Голіцина вернулося з Криму і мало
річці Коло- переходити річку Самару, Самойлович із козаками по містках, що були 
маці в Пол- наВЄДЄні через неї, як вони ще йшли у Крим, перейшов на другий бік,

І скВИІИНІ» • « •
а тоді містки ті хтось підпалив і вони згоріли, а московському вій
ськові довелося ставити нові. Се загаїло його, і хоч не виявилося, хто 
саме спалив містки, проте князя Голіцина приключка ся у-край розлю 
тувала, і він зараз, як перейшов Самару, послав у Москву донос на 
Гетьмана — винуватив його і за нещасливий поход, і за степові по
жежі, і за те, що спалені були містки; до свого доносу він додав ще 
й донос де-кого з української старшини, невдоволеної Гетьманом. Ч е
рез 14 день він одібрав з Москви приказ, і 20-го липня (юля) 1687-го 
року Гетьмана Самойловича закували у кайдани і одпровадили до Мос- 
скви, а 25-го призначено було обрати нового Гетьмана. Військо ко
зацьке стояло тоді над річкою Коломаком, де й зібралася рада. З д а
ється, до Мазепи було прихильне козацтво. Вважаючи на його раніщу 
службу, на те, що він знався у тогочасних справах, на те, що був д о 
бре освічений і відомий по-між козаками, його й настановили Гетьма- 

Мазепа ном після Самойловича. Коли після молебну у походній церкві посвя- 
Гетьманом.чені були гетьманські клейноди: бунчук, булава та корогва, і князь 

Голіцин промовив до козаків, що Царі волять на обрання, по дав
ньому звичаю  козацькому, нового Гетьмана вольними голосами, та 
спитав, кого вони баж аю ть мати за Гетьмана, усі загукали: „Бути Геть
маном Івану Мазепі!" Купка козаків вигукувала обозного Василя Бор- 
ковського, але імя Мазепи лунало по всьому війську. З того, що Геть
маном обрали Мазепу, найкраще знати, чого сподівалася старшина та 
козаки тогочасної України од свого обранця.

ПраваУнра- Після виборів вичитано було Переяславські пакти Богдана Хмель- 
їни обме- ницького і до них додано ще 22  статті, котрими обмежувались права 

жують. Гетьмана. У одній з них на Гетьмана і старшину накладався обовязок
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найдужче пеклуватись про те, щ об чим дужч єднати Українців із Мос
ковськими людьми через шлю би та иншими способами. Усі статті 
було прийнято, і старшина та Гетьман присягли на євангелії у церкві.

З-під Коломака Мазепа рушив через Гадяч у Батурйн, де поча
лися бенкети та гулянки. З початку другого, 1688-го року, почали бу
дувати кріпості й городки (фортеці) по річці Орелі, Самарі та инших, 
бо й се по послідніх умовах мусіла робити Україна.

При кінці літа у Москві знов почали збіратись до нового походу 
у Крим, і Мазепа раяв Московському урядові виступати у поход по 
весні. У березолі (марті) 1689 року 112.000 московського війська, знов 
під проводом князя Голіцина, виступило у поход, а 2 0 -го квітня (апріля) 
пристав до них й Гетьман із козаками. 20-го травня (мая) дійшли до 
Перекопу, але останні дні були дуже важкі для московського війська 
через спеку і через те, що Татари покидали і попалили свої села, — 
ніде не було ніякого пристановища. Голіцин побачив, що стояти перед 
Перекопом дуже довго не зручно, то й почав перемовлятися з Крим
ським ханом, але ні до чого вони не договорилися, і на другий день 
Голіцин повернув назад. Татари своїми наскоками іззаду дуже турбу
вали військо. 24-го червня (юня) дійшли так до берегів річки Коло
мака, і звідтіль Мазепа з своїм військом повернув на Гетьманщину, 
а Голіцин пішов до Москви.

Сей поход дуже пошкодив Голіцинові і царівні Софії, і партія 
царя Петра почала гостріще себе виявляти.

Після того походу Мазепа захотів переговорити віч-на-віч із ца
рівною Софією, вибрався до Москви і прибув туди у початку серпня 
(августа). З ним були Генеральні старшини: обозний — Василь Бор- 
ковський, суддя — Сава Прокопович, писарь — Василь Кочубей, 
осаула — Андрій Гамалія і бунчужний — Юхим Л изогуб; окрім того 
полковники: Полтавський — Жученко, Ніжинський — Забіла, Черни
гівський— Лизогуб, М иргородський — Апостол і Л убенський— Свічка; 
коло кожного з них — полковий писарь; окрім того ще 304 чоловіка 
козаків.

Коли Гетьман прибув у М оскву/ він побачив, щ о тут наготовля
ються великі зміни. Трохи не місяць він, як і инші чужинці, не знали, 
до  кого звернутись, та й ніхто там не знав, що буде завтра і чого 
сподіватись. Аж 10-го жовтня (октября) Українців прийняв у Троїць
кому посаді молодий 17-літній царь Петро, і тут Гетьман виявив себе 
дотепним і хитрим діячем і одразу з ’ум ів  вподобатися Цареві.

Щ е з початку свого гетьманування Мазепа, щ об утвердитись на 
своїй посаді, послухав наказу М осковського правительства і заходився 
будувати фортеці по північно-західних Запорож ських землях, начеб-то 
для того, щ об оборонити Україну від Татар. Проте тут про инше 
йш ло: Московський уряд, так само як колись і Польський, хотів сим 
заступити шлях Українському лю дові на Запорож жя. Почали будувати 
такі фортеці на річці Самарі, по Орелг, то що.

Другий 
поход у 

Крит.

Г етьман 
в Москві.

Мазепа
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Дуже неприхильним оком дивилися] Запорожці на те будовання, 
бо добре розуміли, за-для чого воно робиться. Проте кріпость на С а
марі, на Запорожській землі, була збудована і найменована Ново- 
Богородицькою . Сюди призначений був воєвода, дяк (писарь) М осков
ський і 4.000 чоловіка московського війська; посад, що був коло крі- 
пості, заселено московськими лю дьми та потроху Українцями з усяких 
полків. Поблизу тієї кріпості був Самаро-Миколаївський Запорожський; 
манастирь, котрий дуже поважали Запорожці. Ченці того манастиря.

найбільше старі Запорож 
ці, теж були невдоволені 
таким сусідом, як москов
ська кріпость, і почали 
підбурювати проти неї З а 
порожців. Вертаючись з  
другого нещасливого по
ходу на Крим, Голіцин 
провідав про те ремство 
та намовляння ченців; він 
облож ив манастирь і, не 
вважаючи на прохання Ко
ш ового Івана Гусака і З а 
порож ців, захопив усіх 
ченців до своїх рук і тяж 
ко покарав їх — катував, 
та мучив.

Після того на довгий 
час манастирь сей зробив
ся пусткою, і не скоро по
вернулися до нього ченці. 
Сей вчинок ще більш обу
рив Запорожців проти Мос
ковського уряду та Геть
мана, котрого вони вва
жали за пособника йому.
І справді, у 1692 році вік 
радить урядові збудоватк 
кріпость у Камяному З а 

тоні. „Гетьман хоче другу Січ заводити, — казали Запорожці, —  щ о б  
нас д о  рук прибрати... Аби був здоров наш батько Дніпро, —  ми собі 
другу Січ знайдемо!" „Щ е такого небажаного Гетьмана у нас і не: 
було, — писав Кошовий Гордієнко. — Був-єси нам перше батьком, 
а тепер став вітчимом". Отаке ремство одчахнуло їх зовсім од Геть- 

Залорож- мана, і вони почали листуватись із Кримським ханом та зробили з Та
сьма згода тарами згоду. Се збентежило Мазепу, бо він саме тоді вже писав Мос- 
з Ханом. КОВСЬКОМу урядові, що тепер як-раз час розпочати війну із Турками.

Така рада була до душі молодому Цареві, і він справді почав гото

САМАРСЬКИЙ ЗАПОРОЖ СЬКИЙ СОБОР.
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витись до походу. Мазепа охоче допомагав йому у тому; він радив 
йти у поход не тільки суходолом, але й ріками, та для того присогла- 
сити Запорожців, добрих моряків, щ об вони помогли збудовати флот. 
Він посилав у Москву запорожських і українських майстрів і дуже 
пильно брався до  сього діла, — з усього знати було, що він справді 
дуж е цікавився ним.

Мазепа, як розумний чоловік, бачив, що йому треба чим-небудь, 
д о  якого часу, одвернути увагу од  внутрішніх розпорядків, що він 
почав у себе заводити. Про Царя і Московський уряд він не турбу
вався, але йому хотілося прихилити до себе усю старшину. Він хотів 
завести на Україні окремий шляхетний стан, як у Польщі та Москві, 
щ об можна було опертися на його; для того роздавав він у вічність 
землі старшині, завів осібний гурт аристократів і прозвав їх „Бунчуко
вими товаришами", а правительство зробило сю посаду наслідствен- 
ною . Мазепа хотів, щ об ся верства лю ду Українського була освіче- 
ніща, а для того заводив усякі школи, поставив Київську Академію 
нарівні з загранишними університетами, з Чернигівської Колегії зробив 
Ліцей (вищу школу), заводив друкарні (печатні), листувався із чужо
земними вченими. Він покладав надію на молоде покоління, бо добре 
бачив, щ о тогочасної зопсованої старшини вже не переробиш. Не на
діючись на козацтво, він, як і де-котрі Гетьмани перед ним, як і б іль
шість старшини, держав найняте військо, так званих „компанійців" 
і „сердюків", із усякої наволочі; з них набіралося і прибічне гетьман
ське військо, немовби теперішня гвардія. Військо се держав він на те, 
щ об було на кого покластися тоді, коли б раптом піднялося де на
родне повстання, чи так заколот який, бо просте козацтво само було 
одного  духу з народом, і покладатись на нього було небезпешно; 
крім того, по-всяк-час він міг обернутися за допом огою  до М осков
ського уряду, котрий охоче давав своє військо, як тільки прочує, що 
десь заворуш ився народ. Усе се було не до вподоби народові, і д о 
носи на Гетьмана посилалися до Москви трохи не що-року, але там 
Мазепі вірили і шанували його, і доноси ті шкодили самим доносчи- 
кам, а не Мазепі.

У 1692 році, після Водохреща, до Батурина привезено із Москви 
од  Царя подарунки Гетьманові, старшині і полковникам. Хто з них 
був на той час у Гетьманській столиці, той сам узяв їх, а кого не було, 
тим посилали ті подарунки туди, де хто жив. В ті часи се було все 
одно, щ о теперішні хрести та ордени. Так і тепер послані були пода
рунки Полтавському полковникові Жуку, або Жученкові, з його роди
чем, через канцеляриста Петра Іваненка, або Петрика, як його взи
вали. Петрик сей був жонатий на Кочубейовій небозі, а Жук д о во 
дився свекром Кочубейові, котрий держав його дочку. Петрик одвіз ті 
подарунки, але до  Батурина не вернувся; здається, йому забажалося 
вільного ж итія, бо дома з жінкою він жив не в злагоді. Се знати 
з  його листу до Кочубея, котрому він писав: „Тікаю від безсоромної 
лю тости жінки своєї, котра не тільки щ о лихословить і ганьбить мене,

Заходи 
Мазепи 
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а щ е й наважається позбавити мене ж и т т я Щ о б  там не було, а вій
ськовий канцеляриста Петро Іваненко опинився на Запорож жі, і там 
скоро став на чолі Запорожців, котрі невдоволені були на Гетьмана 
та Московський уряд. А невдоволені вони були за те, ідо Москва бу
дує кріпості та городки на землях Вольностів Запорожських і за те, 
що українська старшина здобувала собі через Гетьмана і Московський 
уряд грамоти на землі, та обертала їх у вічність, і людей, котрі жили 
на тих землях, обкладала усякими одбутками, — робила з них трохи 
не кріпаків, бо вже було визначено два дні на тиждень роботи на 
пана. Навіть і Кошовий Гусак пристав до невдоволених, і коли Геть
ман прислав йому листа, у котрому він прохав віддати баламута Пе- 
трика, він одписав йому між иншим так: „Тепер починає заводитися 
те саме, за що ми билися за Богдана. Хай би вже Генеральна стар
шина удержувала собі підданих людей, а то вже й всяка дрібнота має 
своїх підданих!" Петрик говорив, що Хмельницький визволив Україну 
з під Польщі, а він, Петрик, визволить її з під Москалів і з під своїх 
панів. За ним повинен піти весь посполитий народ, бо він рад д о 
бути красш ої долі для найбіднійших і найнизших.

Як тільки Запорожці обрали Петрика писарем, він поїхав у Крим 
до хана і прохав допомогти йому в його справі: він задумав визво
лити Україну з-під московської кормиги і від Мазепи, котрого Запо
рожці вважали пособником Московському урядові. Коли Петрик по
вернувся з Татарами, то ті Запорожці, що пристали до нього, прого
лосили його Гетьманом, і він пішов з ними попереду до Самарських 
кріпостів; звідтіль порозсилав він універсали до усього Українського 
народу і оповіщ ав в них, що його обрано Гетьманом і що з ним іде 
Калга-Султан із Татарами визволити Україну від гнобительства Москви 
і від хижих панів та орандарів. Петрик напав був одразу на Ново- 
Богородицьку кріпость, але його одбито, і він із Калгою-Султаном 
рушив на Україну. Але й тут був він не щ асливіщ ий: народ не ру
шився, хоть і ненавидів панів. Січ також не вся пішла за Петриком, 
а Мазепа так жваво і розумно взявся проти HborQ, що куди він не 
поткнеться, скрізь його стрічали козацькі полки та давали йому одсіч.

Три роки Петрик баламутив на Україні. Лю де хоч й гомоніли 
і невдоволені були московськими розпорядками, але він не з ’умів ску
пити їх коло себе, і коли у 1696 році якийсь козак Вечірка убив його, 
то про його скоро й забули, — тільки й того, що Татари скарали за 
се того Вечірку на смерть, бо вони піддержували Петрика і допом а
гали йому для того, щоб була їм причина постоянно грабувати та на
падати на Україну.

АзівсьнІ У 1695- році молодий царь Петро І задумав завести свій ф лот
походи, у південних морях, себ-то в Азовському і Чорному, а для того по 

весні сам пішов із військом під Азов. Але похід сей був нещасливий, 
і Царь мусів був повернутися у Москву, нічого не заподіявши Туркам. 
Гетьман же Мазепа з боярином Ш ереметьєвим тим часом  щасливо во
ювали з Турками на низу Дніпра, узяли Кізікермен і другу фортецу,
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що була коло його і, зоставивши залогу у кріпості на острові Тавані 
(щ о на Дніпрі недалеко Берислава), самі подалися на Україну. Тільки 
Гетьман, а з ним і московське військо о дійшли, як Запорож ці заволо
діли тим островом.

Петрові не виходила з голови думка заволодіти морем, мати там 
свій ф лот і розпочати торговлю  з Європою, і от по весні 1696 року 
він знов виступив проти Азова, а Мазепа вислав йому на підмогу
15.000 козаків. Наказним Гетьманом над ними настановив він Чернигів- 
ського полковника Якова Лизогуба, а сам знов поєднався з Шереме- 
тьєвим і, обороняючи українські південні границі, турбував Турків і Та
тар і не давав їм іти на підмогу до Азова. На сей раз Азов було 
взято, і Царь, вважаючи, що велику поміч у сьому ділі дали йому 
козаки, дякував Гетьманові Мазепі найбільш за те, що він призначив 
такого дотепного, доброго знавця військової справи, паказного Геть
мана, яким зявив себе Лизогуб.

Тим часом московське військо безнастанно переходило через 
Україну, погано поводилося з лю дьми; начальники московських ко
манд та усякі офіцери московські часто-густо лю то розправлялися 
з жителями, вимагали підвод, харчів, знущалися над звичаями і поряд
ками українськими та ще почитували себе за важніщих та з більшими 
правами людей, ніж тубільці — Українці; до  того ще був як раз 
і неврожай хліба у тому 1698 році, — то через все те на Україні дуже 
почали ремствувати на Москалів і Гетьмана; доносів на нього стало 
ще більше, але Царь так вірив Гетьманові і почитував його за розум- 
много і корисного за-для себе порадника, що не йняв віри тим д о н о 
сам. Повернувшись у січні (январї) 1700 року з тих походів, він покли
кав Мазепу до Москви, і там так його ласкаво вітали, як ніколи. Щ об 
виявити свою ласку і подяку Гегьманові, Царь дав йому орден свя
того Андрія Первозваного, що саме тоді тільки що встановлений був, 
і мали його тільки Царь та Головін.

°оо°

По Бахчисарайській умові 4-го березоля (марта) 1681 -ґо року 
Правобічна Україна мусіла зоставатись незаселеною пустинею. Але на 
таку чудову країну не могли не позаздрити сусіди, і от король П оль
ський Ян Собєський, що тільки й мріяв про велику війну з Мусульма
нами, придумав такого способу. Він добре відав, щ о козаки — най
кращі вояки, і вже у 1685 р. видав таку сеймову ухвалу, щ о він прий
має під свою батьківську опіку усіх козаків, котрі оселяться на землях 
давніщих полків Чигиринського, Черкаського, Корсунського, Канів
ського, Білоцерківського та Уманського та будуть узнавати за Геть
мана того, кого настановить Польський уряд. Л ю де з Полісся, Волині 
та Червоної Русі кидали свої оселі і панів і поспішали записуватись 
у козаки. Ті з них, котрі одержували од короля „гіриповідні листи“ 
на те, щ об набірати се охоче військо, звалися полковниками; з них
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одразу визначилися полковники: Искра, що оселився у Корсуні, Са- 
мусь — у Богуславі, Абазин — у Брацлаві на Поділлю, а найбільш — 
Семен Пилипович Гурко, або „Палій", як його прозвали Запорожці. 
Він оселився у Хвастові.

Семен Семен Палій, як його звичайно взивають, був родом з Борзни,
Палій, з діда-з-прадіда козак, добре освічений чоловік (вчився у Київській 

колегії). Слава про нього далеко сягала і на Лівобережній Україні; 
звідтіль до  нього йшов народ, невдоволений московськими порядками 
і своєю  старш иною, котра все більше й більше переверталась на

ЦАРЬ МОСКОВСЬКИЙ ПЕТРО І.

справжніх панів і, з допомогою  М осковського уряду, все дужче гно
била та гнітила підлеглих і осілих по їх землях людей.

З кожним годом Палій все дужче почав ворогувати з Поляками. 
Він не раз прохав Мазепу поклопотатись у Царя, щ об його і його 
козаків прийнято було у підданство, але Петро не хотів сваритись із 
П ольщ ою , то й не хотів пристати на те. Проте Хвастовський полков
ник із своїми козаками не раз допомагав московському військові 
у війні з Кримом та Турками. Поляки тепер не раді були своїй ви
гадці, бо бачили, як жваво козаччина розвивається, боялися її, бо че
рез козаків скрізь були розрухи, ворохобня та непокірство по-між їх
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хлопів; тим-то вони почали вже клопотатись про те, щ об козаччину 
скасувати. Тільки щ о помер Ян Собєський, як на його місце у 1699 
році королем Польським став Август II. Він зараз склав згоду з Тур
ками, і коронний гетьман польський оповістив наказного Гетьмана під
леглих Польщі козаків, Самуся, і полковників Палія, Искру, Абазина, 
Барабаш а та усіх козаків про те, що сейм ухвалив розпустити козацьке 
військо, і що з сього часу козаки не мають права жити по маєтнос- 
тях королівських, духовних і шляхетських. Се було все одно, що зо в 
сім скасувати козаччину в Правобічній Україні. Але Палій мало вва
жав на те, хоч Поляки були й напали на його Хвастів. Правобічне ко
зацтво почало лихим духом дихати на Поляків, а далі незабаром під
няло повстання: почали вигонити шляхту та Жидів, котрі оселилися 
по містах. Лівобічні теж одгукнулися на те, і вже в Переяславському 
полку почали бити Жидів. Утікачів з лівого боку Дніпра на правий 
все б ільш ало; перелякана шляхта Київського, Подільського та Волин
ського воєводства проголосила „посполите рушення" на козаків, а на
казний Гетьман Самусь вирушив під Білу Церкву. Звідтіль послав він 
до Мазепи лист і розіслав універсали до всіх старшин, а в них оп о 
віщав, щ о він присягнув бути вірним Цареві і покірливим Мазепі та 
присоглашав усіх охочекомонних збіратися у сотні і полки і одн о
стайне іти на Поляків. У Самуся було 2.000 козаків. Під Білою Ц ер
квою Палій прийшов йому на поміч із 1.500 своїх полчан. Поляки, під 
проводом пана Якова Потоцького і регіментаря Рущиця, із 2 .0 0 0  вій
ська рушили визволяти Білоцерківську залогу, щ о зачинилися у замку. 
Під Бердичевом Самусь напав на них і розбив у-край. Потоцький 
і Рущиць ледве встигли утікти, — увесь їх табор достався козакам. 
Розбивш и польське військо, Самусь вернувся до Білої Царкви, о б л о 
жив її і, простоявши під нею сім тижнів, узяв. Після того козаки узяли 
Немирів. У Немирові Поляки страшенно лютували й тяжко карали л ю 
дей за  те, що приставали до козаків; але як козаки взяли Немирів, 
то віддячили Полякам тим, що вирізали усю шляхту й усіх Жидів. 
Упоравшись тут, вони пішли на Бар, котрий теж узяли. Після того 
Палій подався із своїми на підмогу Подністрянському полковникови 
Абазину, що орудував на Поділлю. Ш ляхта та Жиди звідтіля, рятую 
чись, утікали в Польщу. Польський король Август II послав універсал 
до  Палія і докоряв його за те, що він накоїв, а царський намісник 
у Варшаві, князь Довгорукий, писав до Мазепи, щ об він поклопотався 
про те, щ об Українські лю де не допомагали Самусеві, бо через сю 
козацьку ворохобню  Поляки не можуть налагодитися в поход на 
Ш ведів, у поміч Московському цареві. Після того Поляки гостріще 
взялись, щ об приборкати козацьке повстання, і гетьман польський 
Сєнявський рушив на Немирів та узяв його. Самусь утік до Богуслава, 
а козаки з Немирова подалися до Ладижина. Там полковник Абазин 
замкнувся у замку із 2 .0 0 0  своїх козаків. Після завзятої оборони Ла- 
дижин узято; Абазина Поляки посадили на палю, а козаків та міщан, 
котрі осталися живі, лю то замордували. „У Подністрянщині і П о
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Походи ко
заків у Лі
вонію, Ін- 

ґрію і 
Польщу.

бужжю, — одписує про се в Москву Мазепа — Поляки страшенно 
катували підлеглих їм Українців: одних вішали, других на цвяхи ки
дали, або садовили на палі“. Тим, про кого думали, що він брав 
участь у тому повстанні, одрізували ліве вухо, і таких значених — як 
свідчить сучасник — було більш 70.000 чоловік... Таке коїлося в Пра
вобічній Україні аж до 1703 року. За сей час Мазепа инший став до 
Палія. Мазепа бачив, як зростає лю бов народня до Палія; він боявся, 
щ об се йому не завадило, і надумав якимсь побитом зіпхнути Палія 
з свого шляху; — він писав Московському урядові, що боїтся, коли б

Палій не погодився із тими П о
ляками, котрі перейшли на бік 
Ш ведського короля.

У початку 1704-го року Пра
вобічний Гетьман Самусь, а з 
ним Корсунський полковник И- 
скра прийшли у Переяслав і 
покірливо сказали: „Не може
мо ми разом жити з Поляками 
і, коли нас не прийме право
славний Царь і Гетьман обок 
боків Дніпра, не знаємо, де й 
подітись44. 24-го січня (января) 
Мазепа, з дозволу Царя, у Ні
жині прийняв од Самуся геть
манські клейноди, котрі дав 
йому був Польський король. 
Таким побитом, на правому 
боці Дніпра остався один ли
шень борець за козацьке укра
їнське діло — Семен Палій. Се 
був спражній Запорожець, обо 
ронець народніх прав, свободи 
і політичної автономії України, 
ненависник і лютий ворог уся
кого рабства та самоправства. 
Така вдача його одповідала 

тому, що було на серці й на мислі у кожного Українця, тим-то він без 
міри був любий народові. А се дуже турбовало Мазепу, бо він, схи
ляючись до шляхетства та потураючи старшині, не надіявся на на- 
родню  любов... А без неї правителеві, котрого обрав той самий на
род, не легко було вдержатись на своїй посаді.

Д овго Мазепа не міг нічого заподіяти Палієві, але те, що Палій 
завзято не хотів оддавати Білу Церкву Полякам, спільникам в той час 
Москви, допомогло Мазепі. Про се оповідатиметься далі, а поки що — 
вернемось трохи назад.
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У 1699 році царь Петро І і король Польський Август II умови
лись, через своїх уповажнених, разом стати проти молодого короля 
Ш ведського Карла XII. Війну розпочав Август у Лівонії, куди у 1700 
році Царь звелів Мазепі послати йому на поміч козацьке військо. Геть
ман вирядив один полк охочекомонних, під проводом полковника 
Искри. Ледве вийшло се військо, як знов прийшов царський наказ 
послати іде 1 0 .0 0 0  козаків; і сі виступили у Псков, під проводом на
казного Гетьмана О бидовського, Мазепиного небожа. У нього було 
війська: 4.000 Ніжинського та Чернигівського полків, 1.000 Стародуб- 
ського і 4 полки охочекомонні. Але вони Ш ведів не бачили й у вічі, — 
бачили тільки московське військо, що тікало на всі боки після того, 
як його розбили Ш веди під Нарвою. Незабаром ті козаки, ідо ходили 
воювати своїм коштом, босі й голодні, обідрані і без коней верну
лися до-дому, лю ті на Московське начальство, котре позабірало на 
війну їх із кіньми і не платило за те грошей. Замість них послано ще
7.000 козаків, під проводом наказного Гетьмана, Гадяцького полков
ника Боруховича, а скоро за ним рушив із полками: Миргородським, 
Лубенським, Переяславським, Ніжинським і Полтавським наказний ота
ман — М иргородський полковник Апостол. Се військо пущено д о 
дому у січні (январі) 1702 року, а 27-го липня (юля) того ж року по
слано у поміч Полякам инших 12.000 козаків, під проводом наказного 
Гетьмана, Стародубського полковника М иклашевського.

Щ е в лютому (февралі) 1701 року царь Петро бачився із коро
лем Августом, і вони заздалегідь поділили по-між себе землі, що мали 
одвою вати од Шведів. Петро брав собі Інгрію і Корелію (коло тепе
рішнього Петербурга) а Август назначив собі Остзейський край, та 
ще, з поради панів польських, намагався, щ об Московський царь зрікся 
своїх прав на Правобічну Україну. Але Мазепа, через присланого до 
нього в сій справі дяка московського Бориса Михайлова, одказав Ца
реві, що Україна на се ніколи не пристане: „Бо не дурно наші літо
писі пишуть: поки світ стоїть світом, Поляк Русинові не буде 
братом “.

Зімою 1702 і 1703 року Гетьман їздив у Москву. Там знов його 
добре вітали, надарували йому земель із селами і з слободами, собо
лів (на футра), шовку і таке инше, а король Польський прислав йому 
орден Білого Орла.

Козаки та Запорожці, вертаючись з походів тих до-дому; розне
сли скрізь по Україні, які то лю де Москалі, як вони знущ аються, зне
важаю ть та кривдять Українців, як поневіряєть Українцями М осков
ський уряд. Через сі балачки Запорожці готові були підняти повстання 
проти Москалів, і за те стояв і Кошовий отаман Кость Гордієнко, 
справжній лицарь і запеклий ворог Москви. Запорож ці вже готові були 
вийти на Україну, вигнати Москалів, панів та орандарів. Мазепа писав 
у Москву, що по всій Україні менша стала прихильність до Царя й до 
Москви. Петро І вимагав, щ об присилано було козаків у північні сто
рони на службу та на всякі роботи. Сього попереду ніколи не було,
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а козаки тільки й знали свою Україну та сусідні степи південні. Сі 
походи на північ були на всій біді і ще більш обурювали Українців 
проти М осковського уряду.

У квітні (апрілі) 1704-го року Царь наказав Мазепі виступити 
з України з усім військом на поміч Польському королеві. Мазепа вий
шов, коло Київа перейшов Дніпро і 15-го червня (юня) отаборився 
коло Паволочі; сюди ж прибув до його із своїми полчанами і Семен 
Палій. Мазепа вітав його приязно, а тим часом нишком листувався із 
князем Головіном. 10 -го липня (юля) він покликав Палія і став дорі
кати йому, що його козаки свавільно розправляю ться з орандарями 
та панами і на се скаржиться й Король. „На те вони лю де вольні, — 
одказав Палій. — Щ о я з ними подію ?" Тоді Гетьман переказав йому 
царське бажання, щ об він їхав у Москву. „Нема чого міні туди їхати" -  
одмовив Палій і хотів іти до свого обозу, але Мазепа не пустив його 
і зараз написав про се Головінові, а 24-го серпня (августа) сповіщав 
його, що під караулом одпровадив Палія і його пасинка Сімашка 
у Батурин, і звелів їх держати там до приказу царського.

Тим часом у Польщі лю де метушилися і не знали, кого й чого 
держ атись: одні держалися короля Августа, а другі переходили н аб ік  
Карла XII, котрий вже взяв Варшаву, Краків і Львів. Переяславський 
полковник Мирович, що стояв у Львові із 10.000 козаків, мусів був 
одступити у Броди. Багато зневаги терпіли козаки од Поляків і од 
Ш ведів, а тут ще до того у Червоній Русі почалися пошесті та б о 
лісті, і через те козаки мусіли зовсім вернутись до-дому. Мазепа, ко
трий теж ходив із військом походом на Волинь, повернувся до Бату- 
рина. Сі походи козацькі, здається, мало допомогли королеві Авгус- 
тові, а козакам далися добре в знаки; через них козаки лихі були й на 
Ш ведів.

У початку 1705 року М азепа був у Москві, а в березолі (марті) 
туди привезено Палія і пасинка його Сімашка. Після допиту, звелено 
було їх заслати в Сібір, у Єнисейськ, але чогось пізніш сей наказ пе
ремінено, і Палія заслано у Верхотурьє, а звідтіль у Томськ, де він 
мав пробувати аж до смерті, 

іругий по- По весні 1705-го року Мазепа, з наказу Царя, вирядив 4.500 ко- 
ход на заків, під проводом наказного Гетьмана, Прилуцького полковника, 
Волинь. д МИТра Горленка на Литву, а сам 18-го червня (юня) виступив на П о

ділля ; звідтіль пішов він на Волинь, щ об плюндрувати маєтності тих 
польських панів, котрі пристали на бік Ш ведського короля. Так він 
дійш ов до Львова. Далі мусів він іти, щ об поєднатися з Саксонським 
військом короля Августа, але не зустрів його і повернув на Волинь 
Тут він став табором у місті Дубні, покинувши частину свого війська 
у воєводстві Белзському, а частину у землі Холмській.

Тим часом у Варшаві 3-го вересня (сентября), з волі Карла XII, 
короновано Станіслава Лещинського на короля Польського. Таким 
побитом у Польщі було два королі в-раз.
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Новий король Станіслав зараз же почав запрош увати Мазепу, 
щ об він пристав на його бік, і обіцяв козакам усякі вольності: але 
Гетьман, ще до якого часу, не виявляв своїх замірів і про сі запро
сини повідомив Московський уряд.

Пробуваючи у Дубні, Мазепа їздив до Білої Криниці і там хре- Княгиня 
стив із княгинею Ганною Д ольською  дочку її сина од  перш ого чоло- Дольсьна 
віка, князя Вишневецького. Ся княгиня Д ольська, удова гіо двох чо
ловіках, була ще не стара, дуже красива і приваблива. Вона сильно 
вразила гетьманське сердце і, здається, на сих хрестинах було кинуто 
перше зернятко спокуси — перейти на бік Ш ведів і з ’явилася надія 
визволити Україну з-під 
московського гніту. А гніт 
сей був дуже тяжкий, і 
до  Гетьмана з усіх кутків 
України приходили скарги 
на насильства, знущання 
і свавільство московських 
військових людей над ко
заками.

Повернувшись до  сво
го Батурина, Мазепа одер
жав звістку, що у-літку 
прибуде на Україну Царь, 
щ об оглядіти Київську крі- 
пость. У кінці червня (ю- 
ня) Гетьман зібрав до Ки
їва козаків і сам поїхав 
стрічати Царя, котрий по
винен був приїхати туди 
водою . Пробуваючи у Ки
їві, Гетьман одібрав листа 
од  своєї куми Д ольської; 
в тому листі вона, імям 
короля Станіслава, ради
ла М а з е п і  пристати до 
Ш ведів і впевняла, щ о все,
чого Гетьман бажає, справдиться. Се був вже другий лист од  неї, і про 
сі листи знав тільки Генеральний писарь О рлик; але й він не знав, як 
Гетьман ставиться до них, бо Мазепа не виявляв своїх замірів і лаяв 
при Орликові Дольську за її вигадки, кажучи: „проклята баба з глузду 
з ’їхала!"

4 -го липня (юля) 1706-го року приїхав у Київ царь Петро. По
чувши тут, що Карл XII прямує на Україну, він виправив князя Мень- 
шикова з кінними ватагами на Волинь, а Мазепі звелів допомагати 
йому і бути під його началом. Дуже вразило се старого Гетьм ана,— 
і як Гетьмана, і як чоловіка, що вважав себе далеко вищим і родом
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і по освіті, ніж Меньшиков. Карл XII на сей раз не пішов на Україну, 
а повернув у Саксонію. Там у замку Альтранштадті було складено 
умову; по тій умові Август II зрікся П ольської корони, зостався тільки 
королем Саксонським і порвав згоду з Московським царем. Таким по- 
битом Мазепі не довелося ставати під начало Меньшикова, але ся образа 
глибоко запала в серце Гетьманові; а тут ще й княгиня Дольська знов 
писала в листі до нього, що вона чула, ніби-то князь Меньшиков має 
на думці скинути його з гетьманства і самому стати Гетьманом Укра- 

Мазепа й їни. Про се справді була чутка, і Мазепа знав, що Меньшиков клопо- 
Меньшиков.тав у Царя про те, щ об його зроблено було князем Чернигівським.

Се князівство повинно було простелити йому шлях до гетьманства. 
Мазепі ж, щ об задовольнити його, Царь хотів виклопотати титул 
Австрійського князя, про що вже почали листуватись із Австрійським 
урядом. І Мазепа таки одержав сей титул аж перед смертью.

На той час, як Петро пробував у Київі, Гетьман зробив за-для 
Царя бенкет. На тому бенкеті була уся українська старшина і москов
ські вельможі, котрі були коло Царя, по-між ними й Меньшиков. По 
обіді Меньшиков узяв Мазепу за руку і, сівши з ним осторонь, почав 
йому казати так, що де-хто з старшини і полковників чули: „Гетьмане 
Іване Степановичу ! Час братись за ворогів", -  промовив він, підмор
гуючи на старшину. Потім почав говорити йому, що для спокою Ц ар
ської величности і на користь самому Гетьманові, треба викоренити 
усю старш ину; за се й будучі Царі славитимуть його, як найвірніщого 
з Гетьманів.

„Небезпешно, — промовив Гетьман — не скінчивши одної війни 
з ворогом, розпочинати другу хатню війну".

„Чи сих ворогів (себ-то, козаків та старшину) боятись і жаліти?! — 
одказав Меньшиков. Але тут Петро встав, щ об їхати, і розмова на 
тому урвалася. Як Царь і російські вельможі поїхали, Гетьман звер
нувся до старшини і полковників з такою  м овою :

„Чи чули, що казав князь? І таку пісню співають міні раз-у-раз 
у Москві і скрізь. Не попусти Боже, щ об сталося по їх думці!" Тут 
вже й старшина, почувши таке, почала ремствувати: „Служать козаки 
Цареві без усякої противности, послушливим серцем, своїм кош том 
робили такі далекі походи у Інфлянти, Польщу, Литву, у Донські го
роди і Казанське царство... Козаки гинуть там, терплять тяжку зне
вагу і образу від московських начальників, і за все се їм така дяка!" 
В додачу до сього Гетьман сказав: „Я сам добре знаю , що думають 
заподіяти зо  мною і з вами: мене хотять довольнити князівським ти
тулом Римської держави, усю старшину викоринити, міста наші під 
себе підгорнути, посадовити своїх воєводів або губернаторів; як що 
наші підуть навпроти, то за Волгу усіх перегнати, а Україну своїми 
московськими людьми осадити".

Се дуже збентеж ило усіх, хто там був, і з того часу, з того бен
кету, почалося ще більше ремство на Москалів. Старшина почала збі- 
ратись то в обозного Ломиковського, то в кого з полковників або
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з старшин. У полковника Апостола, котрий достав з бібліотеки Печер- 
ського манастиря „Гадяцькі пакти", тоб-то умови Гетьмана Виговськосо 
про федераційну спілку України з П ольщ ою , довго радились про се 
і перечитували ту умову. Козацьке поспільство теж було неспокійне 
і гомоніло по хатах та шинках. Скрізь Мазепа бачив, що народ 
невдоволений Московським урядом, і сам добре розумів і спочував 
тому. Він бачив, що російське військо хазяїнує на Україні, наче в зв о 
йованій країні. Йому здавалося, неначе він чує голос, котрий промо
вляє: „Як ми за душу Хмельницького по-всяк-час Бога молимо і імя 
його славимо, що визволив Україну з-під лядської кормиги, так ми й 
діти наші на віки-віков душу й кості твої проклинатимемо, як що 
нас, за гетьманування свого, після смерті своєї, ти залишиш у такій 
неволі“.

Тим часом козаки ріжних полків вже пять літніх місяців, коли 
було чимало роботи й у свойому хазяйстві, працювали, з наказу Царя, 
над Київською кріпостью, та ще й на своїх харчах. Царь сказав, що 
кріпость збудовано в поганому місці і зробив нову закладчину, нав
круги Печерського манастиря, та звелів, щ об доглядав за роботою  
Гетьман. Тільки аж у кінці жовтня (октября) прийшов царський д о 
звіл, щ об Гетьман пустив військо — голе, босе, обідране і голодне, 
та ще до того замучене тяжкою, незвичайною для козаків працею над 
кріпостью. Сам Гетьман поїхав до Батурина.

Під новий 1707 рік Царь прибув у Жовкву, а 11-го квітня (апріля), 
з наказу Царя, туди ж прибув і Мазепа. Тут знов сталася друга по- 
тичка Мазепи з Меньшиковим, котрий самовладно, без волі Гетьмана, 
послав наказ компанійському полковникові Танському, щ об він забрав 
на пів року гроші для війська і виступив у поход. Се страшенно р о з
лю тувало Гетьмана. Саме тоді приїхав до нього Львівський Єзуїт, ре- Єзуїт За- 
ктор єзуїтської школи у Винниці, Заленський. М азепа прийняв його ленський, 
на самоті, і що вони там балакали, про се ніхто не знає. Після того 
Гетьман послав його у Саксонію до короля Станіслава із своїм листом.
Небавом Гетьмана і старшину одпущ ено з Жовкви, і він вернувся до 
Батурина. Вдома він перебув не довгий час, бо треба було поспіша- 
тись до Київа, де знову усі козаки — і городові, і охочекомонні — 
працювали над кріпостью. Тут 16-го жовтня М азепа ізнов одібрав 
лист від Д ольської і від короля Станіслава. Прочитавши його, ось що 
промовив старий Гетьман до свойого писаря Орлика, перед хрестом 
з часткою животворящ ого д р е в а : „Я кличу Всемогучого Бога за 
свідка і заприсягаюсь, що не ради своєї користи, не ради високої по
шани, не за-для багатства або инших примх, а за-ради усіх вас, що 
під моїм урядом і регіментом єсьте, і для жінок і дітей ваших, для за
гального добра матері нашої, б ідної України, для користи усього вій
ська Запорож ського і народу Українського, для збільш ення і розвитку 
військових прав і вольностей, хочу я, за помічю Бога, так зробрти, 
щ об ви з жінками і дітьми вашими і край рідний з військом Запо- 
рожським не загинув a-ні під М осквою , a-ні під Ш ведами". Сими сло-
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вами він виявив свої заміри, але до якого часу усе робилося потай.
Орлик, і тільки Орлик, котрий присягнув нікому нічого не говорити, знав де

щ о про усе.
Другої зіми знов приїздив Єзуїт Заленський до Мазепи з універ

салом Станіслава до козаків і народу Уяраїнського. Він пробував 
у Бахмачі, а звідти Орлик привозив його двічи до Гетьмана на Гон- 
чарівку (урочище, де був палац Мазепи, за пів верстви од Батурина); 
там вони зачинившись, довго потаємці розмовляли.

Бунт Тим часом при кінці 1707-го року з ’явився на Запорож жі дон-
Булавина ський козак Кіндрат Булавин. Він заохочував Запорож ців пристати до  

Донців, щ об битись з московським військом, вигубити бояр і усіх па
нів та усяких урядовців, Д о його пристало чимало Запорож ської го
лоти і гультаїв. Але Мазепа вирядив проти нього компанійського пол
ковника Кожухівського і Полтавського — Левенця, і вони вигнали 
Булавина з його ватагою з України та пішли на підмогу князю Дол- 
горукому, що був посланий Московським урядом проти бунтівників. 
Так знищив Мазепа власного союзника, бо таким міг стати Булавин 
у борбі Мазепи з М осквою. На Дону Булавинові спочатку щастило: 
він розбив московське військо і зайняв місто Черкаськ; але тут він 
на-щось розділив свої сили, а через те незабаром його було розбито. 
Знаючи, яка буде йому кара і муки у Москві, як його піймають, він 
застрелився. 1.500 Запорожців, котрі були в його війську, обложив 
бригадір Ш идловський у Бахмуті і, здається, винищив їх до одного, 
а Бахмут спалив. Частина Донців, під проводом Некрасова, утікла на 
Кубань, а потім піддалися Турції і оселилися по Дунайських плавцях 
у Добруджі. Там живуть потомки їх і досі і прозиваються „Некрасов- 
цями“. Ми ще стрінемося з ними далі.

З самого початку гетьманування Мазепи він мав багато ворогів, 
і доноси на його присилано у Москву мало не що-року, але вони 
скомпановані були недотепно, в них було так небагато правдивих 
доказів, що Гетьманові не було чого боятись, — навпаки, через них 
М азепа ставав в очах Петрових ще вірнійшим та ще більш прихиль
ним до нього Гетьманом. Усіх доносчиків, починаючи з 1687-го року 
(з попа — розстриги з Путівля) і до  посліднього часу, Московський 
уряд або сам карав на смерть, або присилав до Гетьмана, щ об він 
робив з ними, що схоче; і, треба сказати правду, М азепа ніколи не 
уживав на зле своєї власти та посади: він не був лютий з роду. Так, 
ми бачимо, що з одданих йому доносчиків, він скарав на смерть одного 
тільки ченця Соломона, — небожа ж Самойловичового, Гадяцького 
полковника Михайла Василевича Галицького, він передав М осков
ському урядові, і в Москві покарали його батогами за донос на Геть
мана та заслали у Сібір; Забілу, Солонину і Чалієнка він зовсім про
щ ає і нічим не карає Суслу. Але тепер у 1708 році послано новий д о 
нос, котрий дуже збентежив Гетьмана. Д онос сей з ’явився саме тоді, 
як трохи не вся старшина козацька і Запорож жя скупились коло Геть
мана, щ об проголосити незалежність України, як от-от Карл XII мав
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рушити на Москву, а Станіслав — на Київ. Вийшов той донос од 
одного з найповажніших старшин — Генерального судді Василя Ко- 
чубея, котрий до того ще був і близький до Гетьмана чоловік; він 
знав усі думки і заміри старшин, у нього Мазепа часто гостю вав і по- 
приятельськи балакав із ним про багато де-чого такого, чогоб не 
сказав другому. Усе те дуже турбовало Гетьмана. Скоїлосяж воно 
ось через що. М азепа був хрещений батько Кочубеївої дочки Мотрі, 
і як кум, він часто бував у Кочубеїв. Хрещениця його підросла і на Мотря Мо
його очах стала гарною дівчиною. Гетьман тоді був удівцем (його чубеївна. 
жінка вмерла у 1702 році), і задумав посватати свою  хрещену дочку.
Се дуже вразило М отрину матірь, Л ю бов Хведорівну Кочубеїху, ко
тра й чути не хотіла про таке беззаконство, щоб хрещений батько 
узяв собі за жінку свою  хрещену дочку. Але молодій Кочубеївні ба- 
жалося зробитись геть- 
маншою. Хатні сварки і 
лайка з матірью та ве
лика охота досягти таки 
свого, повели до того, що 
дівчина покинула батьків 
і утікла в будинок до Геть
мана. Старі Кочу беї счи- 
нили галас і стали доко
ряти Гетьманові. М азепа 
не стерпів тих докорів і, 
щоб вгамувати се діло, 
мусів одіслати М отрю до 
батька, але після того він 
ще часто листувався із 
нею. Се було у 1704 і 
1705 роках, але, зд аєть
ся, через те Гетьман з Ко- 
чубеєм не стали гірші, 
бо ми бачимо, що Ко-
чубей після того бував на бенкетах у Гетьмана у Бахмачі та на Гон- 
чарівці, і сам Гетьман по-приятельськи приїздив до Кочубеїв у Ди- 
каньку і бував у їх господі в Батурині; виїзжаючи в поход Мазепа 
лишав замість себе у Батурині наказним Гетьманом Кочубея. Так було 
і у 1706 і 1707 роках. Раз якось, під час такого гетьманування Кочу
бея, приїхали до його ченці — по-між ними був чернець Никанор.
Кочубеїха, котра була дуже крута і сувора на вдачу, досі не могла 
забути образи, щ о вчинив їй Мазепа, сватаючи її дочку, а свою 
хрещеницю, та передержуючи її у себе. Вона намоглася, щ об Кочу- 
бей вирядив того ченця, як певного чоловіка, із д о н о с о м  на Геть
мана аж у Москву. Узявши з Никанора присягу і давши йому грошей,
Кочубей вирядив його у Москву. Він багатів думкою, що як повірять 
там його доносові і скинуть Мазепу з гетьманства, то ся посада доста-

20

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


-  306 -

неться йому. Дожидався він свого посланця аж до 1708 p., і не діждався. 
Тоді він знайш ов якогось Петра Яценка, вихреста з Жидів. Виявивши 
свої заміри приятелеві і своякові свойому, Полтавському полковникові 
Искрі, вони разом од себе обох вирядили того Яценка у Москву 
з другим доносом, а самі закликали у Диканьку до себе попа Івана 
Святайла і доручили йому скомпонувати ще один донос російському 
полковникові Осипову, котрий полковникував у Ахтирці, щ об він спо
вістив про заміри Мазепи Київського воєводу, князя Голіцина. Князь, 
одібравш и донос, одпровадив його до Царя, котрий саме тоді про
бував у Бішенковичах. Як довідався про се Мазепа, то поспішив од 
себе послати лист до царя Петра. Петро звик вже, що на Мазепу ча
сто приходять доноси, то він і на сей раз не звернув на нього уваги 
і доручив самому Гетьманові піймати доносчиків. Тоді Мазепа покли
кав до себе Гадяцького полковника Трощ инського і охочекомонного 
Кожухівського і доручив їм ісхопити Кочубея та Искру. Але М ирго
родський полковник Данило Апостол, — дочку його держав старший 
син Кочубея, Василь — послав до Кочубея верхівця з порадою  тікати 
в Крим. Здається, того хотів і сам Гетьман, і зроблено то було по 
умові з ним, бо полковник Апостол був головним спіпьником Мазепи 
у задуманому ділі — щоб одірвати Україну од Москви. Як би Кочу- 
бей та Искра утікли були в Крим, то донос їх не був би страшний 
a-ні Гетьманові, a-ні усій тій справі, що замислила старшина. Але, на 
лихо, Кочубей та Искра, котрі, тікаючи в Крим, доїхали були аж до 
Коломаку, чогось повернули на північ і як-раз попалися до рук Оси
пову. Сей несподіваний случай дуже збентежив Гетьмана і усіх його 
спільників. Кочубея, Искру та Осипова, як головних доносчиків, зве
лено було одпровадити зараз на допит до Смоленська, а звідтіль до 
Вітебська, де була головна кватиря московського канцлера Головкіна — 
йому доручено було сю справу. Туди ж були прислані з Москви піп 
Святайло, сотник Кованько, вихрест Яценко і чернець Никанор, як 
люде, що найбільше причетні були до того діла. Після допиту, Оси
пова пущено на волю, Кочубея та Искру присуджено скарати на смерть, 
Святайла одпровадити у Соловецький манастирь, Кованька завдати до 
Архангельська у військо, Яценка та Никанора заслати у Московські 
далекі міста. Усіх їх заковали у кайдани і одпровадили до Смолен
ська. Після того Кочубея та Искру, з наказу Царя, знов привезено до 
Вітебська; там їх знов допитували та мордували, та проте нічого но
вого не дозналися. Тоді одвезли їх до Смоленська, а звідтіль Дніпром 
одпровадили до Київа і посадили у новій Печерській кріпості. Мазепа 
стояв тоді обозом  у Боршагівці коло Білої Церкви. 11-го липня (юля) 
привезено туди закованих у кайдани, під московським караулом, Ко
чубея та Искру. 14-го липня рано вивели їх на майдан, де було зібране 

Кочубея та військо козацьке та чимало народу, прочитано їх провини, і тоді від- 
Искру на- тято їм голови. Тіла їх лежали на майдані, поки скінчилася у церкві 
рають на СЛуЖба Божа, а тоді покладено в домовини і одвезено до Київа і там 

смерть. поховано у Київо-Печерській лаврі коло Трапезної церкви. Мазепа
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прохав у свойому листі Головкіна. щ об жінок і родину покараних на 
смерть одпустити і дати їм спокійно, „без жадної біди і туги“, про
бувати у своїх маєтностях, та не однімати їх, бо чоловіків їх вже д о 
волі покарано.

Мотря Кочубеївна ще у 1707 році вийшла заміж за м олодого 
Чуйкевича, котрий був прихильний до Мазепи до кінця. За  те після 
Полтавської битви він був засланий у Сібір з жінкою. Але Мотря по
тім повернулась з Сібіру і жила у манастирі; там вона і вмерла.

Скоро після того, як покарано на смерть Кочубея та Искру, 
Карл XII, після щасливого для себе бойовищ а 3-го липня (юля) біля 
Головчина (у Могілевському повіті), рушив таки на Україну, хоч кан
цлер його, граф Піпер, і кватирмайстер Гілленкрон були против того.

МОГИЛА MOTPI к о ч Уб е і в н и .

16-го вересня (сентября) вирядив він генерала Лагеркрона взяти 
Стародуб, а 2 1 -го і сам вступив у Гетьманщину і отаборився у Д р о 
кові (село у Суражському повіті). Останнє військо йшло за ним. 27-го 
вересня на шведську ватагу, що йшла з Лівонії під проводом генерала 
Левенгаупта через Литву для того, щ об поєднатися з головною  силою 
Карла, під Лісною напали Москалі і розбили її. Ся невеличка побіда 
московського війська зробила чимале вражіння на Україні і дуже зве
селила Петра. Як Мазепа довідався про те, щ о Карл іде у Гетьман
щину, то, замість того, щ об рушити на Москву та далі на північ, 
а під Київ і у Полтавщину послати короля Станіслава, з досади скри
кнув перед старш иною, що була тоді в його: „От чорт його сюди 
несе! Та він усі мої рахування понівечив! Тепер він впровадить за со-
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бою  у саме серце України московське військо, щ об до-краю  зруйно- 
вати нас, на погибель нашу!"

Нарл XII І справді, Карл дуже необачно зробив, що повернув на Україну; 
на Україні, він тим багато пош кодив собі самому і усім замірам Мазепи та тих 

Українців, що були з ним одних думок. Стародубський полк, куди 
вступив Карл, ще здавна жив спокійним поміщицьким та селянським 
життям, здавна вже заможні лю де і усякі урядовці дбали про те, щ об 
здобути собі маєтності у тому найспокійніщому кутку України. Тим то 
демократичних поривань не помітно було серед козацтва того полка; 
гадки та мрії про самостійність України, котрими жила більшість укра
їнської старшини, мало клопотали завдоволених усим Стародубчан. 
Через те усе Стародубчанам було байдуже і про те, що прийшов 
Карл, — тоді як на Україні дивилися на нього, як на свого визво
лителя.

Царь Петро вирядив у Стародуб генерала Інфлянта і послав на
каз Гетьманові, щ об він допоміг генералові виперти Ш ведів за гра
ниці України. Одібравши сей наказ, Мазепа закликав до себе Гене
рального бундужного Ломиковського і полковників, і вони прирадили 
йому послати до графа Піпера лист без підпису і печатки, (щ об, як 
попадеться, бува, до рук Царя, можна б було од  його одректися). 
У листі тому Мазепа вітав Короля з тим, що прибув він на Україну, 
прохав його протекції (опіки) над. Україною і усим військом Запорож - 
ським і сповіщав, що виготовить пороми для ш ведського війська на 
річці Десні біля Макошина. Проте, щоб і Петрові одвести очі, він 
вирядив на поміч генералові Інфлянтові гурт козаків Ніжинського, 
Лубенського та Переяславського полків. Але, поки вони прийшли, ге
нерал Інфлянт звелів усім селянам та хуторянам Стародубського полку 
із своїм добром  і худобою  переїхати у кріпость, а села, хутори, млини, 
пасіки й токи звелів своїм Москалям геть попалити, щ об Ш ведам не 
було де взяти a-ні корму для коней, a-ні харчу для себе, a -ні схова
тися. Стародубчане, побачивши таке, почали утікати світ-за-очі, бо д о 
бро їх було попалене, і ніде було знайти їм притулку. Стрівши коза
ків, котрі йшли на поміч Москалям, вони їм переказали, що в них 
діється, і так розпалили їх проти Москалів, що ті не схотіли іти далі, 
і тільки невеличка купка того маленького гуртка козаків прийшла 
і поєдналася із Стародубським військом генерала Інфлянта. Ті козаки, 
що втікли, рознесли по Україні вістку, що Ш веди — народ хороший, 
нічого лихого лю дям не роблять, за все, що беруть, платять, а М ос
калі палять села, грабую ть, обдираю ть жителів, силком заганяю ть 
у кріпость, силують до незвиклої роботи, неславлять і зневаж аю ть, 
ще й глузують з Українців. Ся вістка скоро поширилася і рознеслася 
по Україні, і незабаром усі побачили, що то була правда, бо Москалі 
скрізь однаково з Українцями поводилися.

Тим часом московське військо прибувало на Україну, і М азепа 
із своїми силами опинився, як у мішку, одрізаний од  Запорож жя і по
лудневих полків, котрі спочували його замірам. А тут як на те ще й
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Царь вимагав, щ об М азепа не таячись прибув до головної кватирі на 
військову раду з міністрами. Гетьман прикинувся слабим, упрохав Ки
ївського митрополита Іоасафа Кроковського маслособорувати себе, 
а у головну кватиру до М еньшикова послав свого небожа Войнаров- 
ського. Повернувши звідти Войнаровський сповістив, що М еньшиков 
сам іде до Мазепи. Почувши се, Гетьман зараз же поїхав до свого 
Батурина і наказав сердюцькому полковникові Чечелю, гарматному 
осавулові, Німцю Кенігсену та Батуринському сотникові Дмитрові, 
стерегти його. В гетьманській столиці стояло чотири сердюцьких пол
ків (Чечелів, Покотилів, Денисів та Максимів) і частина полків Лубен
ського, М иргородського та Прилуцького. У неділю рано 23-го ж ов
тня (октября) Гетьман на віки попрощався із своїм Батурином, 
і з останньою  частиною полків Лубенського, М иргородського та При
луцького подався за Десну до Карла. З ним перейшло за Десну коло
5.000 козаків, а останні 6 .0 0 0  зосталися по сей бік Десни. Осе й усього 
війська, що було при Гетьманові, бо багато полків було послано на 
підмогу московським генералам у всі сторони. Та й з тих, що перей
шли з М азепою до Ш ведів, теж чимало повтікало, і його військо ще 
менше стало.

Перейшовши Десну Гетьман спинив своє військо, вишикував ко
заків у лави навкруги себе і почав їм так промовляти: „Братя! Нас
тав наш час. Покористуємося сею нагодою, — віддячмо Москалям 
за їх насильство над нами, за всі нелюдські муки і неправду, що вчи
нено нам! Ось коли прийшов час скинути ненависне ярмо і нашу 
Україну зробити вільною  стороною , ні від кого не зал еж н о ю !“ 28-го 
жовтня (октября) у-вечері М азепа прибув із своїми козаками до ш вед
ського обозу, а 29-го Король вітав його у себе. На яких услівях д о 
вершилася змова Мазепи зі Ш ведами, не знаємо, але з пізнійших актів, 
підписаних Карлом XII можна догадуватися, що Україна мала творити 
осібну державу під протекторатом Швециї, та що мали до ньої нале
жати воєводства: Київське, Браславське й Чернигівське.

Звістка про те, що Мазепа перейшов на бік Карла, дуже вра
зила Москалів. Царь Петро зараз звелів писати маніфест до  Україн
ського народу; в ньому він оповіщ ав, що М азепа— зрадник і що він 
начеб-то хоче оддати Український народ Полякам та завести унію, 
старшинуж Царь закликав у Глухів, щ об обірали нового Гетьмана. Із 
сим універсалом послано й листа до полковника Чечеля, котрому на
казано впустити московське військо у Батурин.

30-го жовтня у Погребках, де стояв Царь табором, була військова 
р ада ; на ній ухвалено взяти і зруйновати Батурин. 31-го Меньшиков 
прибув із військом до гетьманської столиці і почав перемовлятися 
з полковником Чечелем, але ні до  чого не договорилися, а козаки за
взято гукали з мурів: „Усі тут помремо, а в столицю не пустимо!" Москалі 
Завзято одбивалися козаки од  московського війська. Коли се 1-го лис- нищать 
топада (ноября) у-ночі один з полкових старшин Прилуцького полка, Батурин. 
Іван Ніс, прийшов до М еньшикова і розказав йому, що знає потайну
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хвіртку — нею можна увійти у Батуринський замок. Через сю зраду 
загинув Батурин. Меньшиков з частиною війська наполіг з усієї сили 
з противного боку Батурина, де скупилося обороняти город усе вій
сько козацьке, а тим часом остання частина Москалів пробралася че
рез тайник у замок. Тільки, щ о чутка ся розійшлася, як городяне, 
під проводом дьякона і його дочки, кинулися вибивати Москалів з тай
ника. Але було вже пізно, і Меньшиков узяв гетьманську столицю, 
спалив її у-пень, усіх жителів, старих і малих, жінок і дітей, перебито 
до одного, частину старшин замордовано лютими карами, трупи їх 
привязано до  дощ ок і пущено у-низ по річці Сейму, на знак того, що 
Батурин загинув; останніх старшин, а між ними й Кенігсена, заковали 
у кайдани і повезли до Глухова. Кенігсен дорогою  помер, проте його

МОСКАЛІ РУЙНУЮТЬ БАТУРИН.

й мертвого, як і всіх привезених у Глухів старшин, мордували і ко
лесували.

1-го листопада Царь скликав у Богданівку (село Н овгород — 
Сіверського повіту, недалеко Десни) усіх полковників українських. Але 
приїхало тільки чотири, котрі не пристали до М азепи: Стародубський — 
Скоропадський, Чернигівський — Полуботок, і наказні: Переяслав
ський — Тамара і Ніжинський — Журахівський з сотниками і військо
вими товаришами своїх полків. 4-го вони були у Глухові, куди приїхав 
і сам Царь. 5-го листопада скидали Мазепу з гетьманського уряду, — 
справляли се так, як у театрі: спорудили шибеницю і винесли опу
дало, — ніби то самого Мазепу; на опудало повішали орден Андрія 
Первозваного, вичитали над ним усе те, що робив для Гетьмана Царь, 
усю до його царську ласку, а тоді прочитали усі провини Гетьмана 
проти Царя. Меньшиков і Головкін вийшли на поміст і роздерли па
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тент на чин Кавалера ордена, з  опудала здерто орден Андрія Перво- 
званого, а кат зачепив його канатом і повісив на шибениці. 6-го лис
топада була рада; на ній стверджено за Гетьмана — Стародубського 
полковника Івана Скоропадського, котрого заздалегідь призначив царь 
Петро.

Старшина хотіла була обрати за Гетьмана Полуботка, але Царь 
не пристав на се, кажучи, що П олуботок дуже хитрий і що з його 
може вийти другий 
Мазепа.

11 - го листопада 
приїхав у Глухів Ки
ївський митрополит 
Іоасаф із духовен
ством і 12-го, після 
молебну, на котрому 
був і Царь, виголо
шено анафему і віч
ний прокльон зрад 
никові Мазепі. При 
тому митрополит у- 
дарив своїм жезлом 
портрет М а з е п и  у 
груди, а духовенство 
і клір, обернувши 
свічки до портрета, 
співали: „анафема, 
анафема, анафема!"

З Глухова Царь 
розіслав два маніфе
сти до Українського 
народу. У одному 
Царь улещав Укра
їнців, щоб не йняли 
віри маніфестам та 
універсалам Карла та 
Мазепи, бо, мовляв,
на всьому світі нема у к р а ї н с ь к и м  п о л к о в н и к  ч а с і в  м а з е п и .  

a-ні одного народу,
котрому так легко і вільно живеться, як Українцям під М осковською 
р у к о ю ; у другому Царь обіцяв нікого не карати за те, що не повідо
мили уряд про те, щ о Мазепа замиш ляє перейти до Ш ведів; він за 
кликав, щ об не боялися вертатись у свої маєтності і займати ті самі 
посади, що й до того. А як що через місяць од  сього хто не вер
неться, то він буде того вважати за  зрадника і у тих одбіратимуть 
уряди, знаки та маєтності, а самих каратимуть на смерть, а жінок та 
дітей посилатимуть на заслання.
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Мазепа, з свого боку, розіслав універсали; у них він поясняв при
чини, з яких він одступився од Москви. „Москва, — писав він, — хоче 
спустошити міста, усю старшину запровадити у неволю, козаків по
вернути у драгуни та жовніри, народ перегнати у М осковські землі 
за Волгу, а наш край оселити своїми людьми". Полковники, котрі пе
редалися Ш ведам, із свого боку розсилали універсали та підбивали 
в них Українців стояти за Мазепу і не слухати маніфестів Царя.

Тим часом Карл рушив з Десни і'прибув у Ромни. Ш ведська ар
мія стала табором од Ромен і Гадяча до Лохвиці і Прилук; Москов- 
ськеж військо стояло на границі Слобідської України і Гетьманщини, 
і ще у М иргороді та Ніжині.

Король шведський теж, з свого боку, розіслав по Україні універ
сали, і в них упевняв, що прийшов не лихо робити Українцям, а ви
зволити їх з-під московського ярма, радив їм коритись свойому Геть
манові Мазепі. З половини грудня (декабря) розпочалася війна між 
Ш ведами і Москалями. Зіма того году була дуже л ю та; багато Ш ве
дів загинуло од  морозу, навіть і сам король одморозив собі носа; 
проте він 27-го грудня рушив до Веприка, а 30-го був у Зінькові. Там 
він стрів новий 1709 рік; там він засновав і свою головну кватиру, 
бо як він вийшов з Ромен, то місто те зайняло московське військо, 
і він. вже туди не вертався. 28-го січня (января) рушив він із частиною 
кавалерії та артілєрії у Слободську Україну, і там під Красним Кутом 
мав потичку із Москалями. Сей даремний похід у Слободську Україну 
наробив те, що у Гетьманщині Москалі потрохи займали ті міста, що 
зайняли були Ш веди, і вкорінялися там. М азепа був увесь час при 
Королі і часто хворів; коло його зосталося н еб агато  Українців: пол
ковник М иргородський Данило Апостол та Генеральний хорунжий Іван 
Суліма, після маніфесту Царя, покинули М азепу і повернулися на свої 
грунта; хотів утікти й Лубенський полковник Зеленський, але Ш веди 
задержали його, і тоді вже всю старшину українську держали під ка
раулом, — навіть коло самого Мазепи був „почесний" караул, бо 
Ш веди вже не йняли віри нікому. З  старшини коло Мазепи зостали ся: 
Орлик, Чуйкевич, Ломиковський, Г орленкота компанійські полковники 
Кожухівський і Андріяш. Петро І тим часом поспішав задобрю вати 
Українців, котрі ще не перейшли до Ш ведів. Так, він покликав до  
себе Кочубейового сина Василя і удову Кочубейову, Искрину удову 
із дітьми і подарував їм нові маєтності, подарував маєтності військо
вим товаришам Андрієві Лизогубові, Іванові Бутовичові та иншим. 
Т оді ж князь Долгорукий нагадав Цареві про Палія, і його звелено 
вернути з Сібіру, бо він мав вплив на Запорож ців. Запорож ці тепер 
були дуже лихі на Москалів, і новий Гетьман Скоропадський, із по
міччю Палія, надіявся прихилити їх на бік Петра.

Запорожці У половині лю того (февраля) 1709-го року Царь поїхав у Воро- 
передають ніж, щ об спорядити ф лот у Ч орне і Азовське моря проти Турків, 
Сп |На *^К а на УкРаїні залишив князя М еньшикова. Меньшиков мав тепер най

більший клопіт — одхилити Запорож ців од  поєднання з М азепою,
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а для сього він послав у Січ своїх послів із грішми і подарунками. 
Але се мало помогло. На раді, що зібрав Кошовий Кость Гордієнко, 
прочитано було лист Мазепи до Запорожців. В тому листі він прохав 
допомогти йому скинути з України московське ярмо і писав, що сам 
чув, як Царь сказав: „Треба викоренити сих злодіїв і поганців, Зап о
рожців". Тоді усі Запорожці загукали: „За М азепою! За М азеп ою !“ 
Гордієнко написав до короля Карла лист і сповіщав його, що усі З а 
порожці просять заступитися за них та помогти вернути їхню волю.
15.000 Січовиків, не дожидаючи, що одпиш е їм Король, рушили в по
х о д ; вони забрали усі городки (невеличкі кріпості) по річках Орелі 
і Ворсклі, порозгонили з них московське військо, а люде, котрі поки
дали свої оселі та ховались по лісах од Москалів і Ш ведів, верталися 
до своїх хат та дякували Запорожцям. 26-го березоля (марта) прибув 
у Будищ а (містечко у Зеньківському повіті) і сам Кошовий Гордієнко 
із товариством. Мазепа вислав для почесної стрічи їх двох полковників 
з 2.000 козаків, котрі провели їх у Диканьку. Мазепа стрів їх у Кочу- 
бейовому будинку. Увійшовши в хату, Гордієнко уклонився Гетьманові, 
а бунчужний, на знак пошани, схилив перед ним отаманський бунчук. 
Після того Гордієнко промовив: „Ми, військо Запорож ське Низове, 
дякуємо милості вашій за  те, щ о ви, як і подобало найстаршому ва
тажкові українському, взяли близько до серця долю  нашої країни 
і взялися визволити її з московської неволі. Ми певні, що тільки ради 
сього, а не власної користи ради наважилися ви пристати до Ш вед
ського короля". Так почав Кошовий свою  промову, і при тому було 
де-кілька Запорожців, бо Запорож ське товариство твердо додержувало 
звичаю, щ об Кошовий, та й ніхто, ніколи й нічого не казав про вій
ськові справи иначе, як од  усього Товариства і при самому Товари
стві. Мазепа одказав: „Дякую вам, Запорожці, що ви вірите міні. Сла
влю ваше пильне бажання добра рідному краєві. Коли я пристав до 
Ш ведського короля, то не ради якої вигоди за-для себе, а з лю бови 
до рідної країни. У мене нема a-ні жінки, ні дітей, і яб міг пійти собі 
куди-небудь та спокійно доживати свого віку. Але кермуючи стільки 
часу Україною щиро, скільки було м оєї снаги та кебети, я не можу, 
забувш и й честь і щиру лю бов, скласти руки і покинути наш край на 
волю  гнобителя". На другий день Гордієнко з 50 товаришами був 
у Короля. Там тоді ж обмірковано і те, яка має бути умова із 
Ш ведами.

1 2 -го квітня (апріля) Запорож ці з Ш ведами перейшли Ворсклу 
коло Соколки (село в Кобеляцькому повіті) і розбили московське вій
сько генерала Рена. Дознавш ись про се, Ш ереметьєв послав полков
ника Яковлева на Келеберду, спалив її і 18-го підійшов до Перево- 
лочні (Запорож ська таможня і переправа через Дніпро). Тут у замку 
була Запорож ська ватага з 600 Січовиків, але вона не мала сили вдер
жатись у замку. Москалі його, побили Запорожців, а тих, що оборо
нялися по хатах, випекли звідти вогнем і повбивали. Одержавши через 
Меньшикова царський наказ, Яковлев 30-го квітня перейшов через
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Кодацький поріг на Дніпрі, узяв і спалив Старий та Новий Кодак 
з околицями і 7-го червня (юня) прийшов до Камінного Затону, не
величкої кріпости, ідо збудовано було коло самої Січи. У Січі на той 
час Кошовим зостався Петро Сорочинський. Він тільки що повернувся 
з Криму, куди їздив кликати на поміч Татар. Атаку почали Москалі 
на човнах, але їм не поталанило, і їх було одбито. Тут, на лихо, З а 
порожці побачили, що далеко у степу піднялася курява, і до  Січі іде 
якесь військо. Вони подумали, що се Татари, котрих обіцяв прислати 
Хан, та, щ об допомогти їм, вийшли їм на зустріч. Але се були не 
Татари, а компанійський полковник Гнат Галаган з своїм полком та 
драгунами. Галаган сей після царського указу покинув Мазепу і утік 
до  Царя і за се був у великій ласці у нього. Він добре знав Січ, бо 
колись сам був Запорожцем і за лицарство обраний був навіть К ош о
вим. Тепер прислано його допомагати Яковлеву. П ід’їхавши до Січі, 
він гукав: „Віддайте зброю  і покоріться, — вас усіх помилують!"

Зруйно- Запорож ців на той час було обмаль на Січі. Вони бачили, що 
вання Чор-війська проти них було багато і, повіривши Галаганові, оддалися. Але 
Т0 МСІч1и>К01 Я к °влев не помилував їх, а звелів визначніших з них заковати у кай

дани, а останніх замордував на місці „по достоїнству": одним рубали 
голови, других вішали і мордували так, „як у поганстві, за давніх му
чеників, не бувало": робили пороми, ставили на них шибениці й ві
шали Січовиків, а потім пускали ті пороми Дніпром за водою , на 
острах иншим. Усі куріні й усі будівлі на Січі було попалено, ближні 
зімовники винищено у-пень, порозривали могили запорожські, вики
дали мертвих з домовин і рубали їм голови, розкопали навіть і мо
гили ченців та повикидали мертвих. Тоді була розкидана й Сіркова 
могила, як ми вже згадували про се. Москалі позабірали усе, що мо
жна було: гармати, мортири, гаківниці, рушниці, прапори, порох, муку, 
пш оно і сіль, з церкви Січової п озаб ірали : царські врата, іконостас, 
дзвони, хрести, евангелію, свічки, ладан та віск. Царь Петро, як од і
брав звістку про зруйновання Січи, дуже тішився, бо Запорожжя 
з своїм демократичним устроєм і вольностями стояло поперек дороги 
самодержавним замірам його. Царь вважав, що коли буває на Україні 
який заколот, то все се виходить з Запорож ж я.

1-го червня (юня) до війська, що стояло проти Полтави, прибув 
Царь і привів із собою  свіжі бойові сили. У Ш ведів же було обмаль 
пороху і бойових припасів, офіцерів було небагато, а замість інжене
рів були прості офіцери; до того, через недостачу харчів у війську 
вкинулися усякі хвороби. Кілька штурмів Ш ведів на Полтавські крі
пості були одбиті, а тут ще почалася страшенна спека. На раді, що 
скликав Король, ухвалено було покинути Полтаву і податись у Польщу, 
але тепер вже се було дуже не легко зр о б и ти : позаду, у Сорочинцях, 
стояв Гетьман Скоропадський з  українськими полками, а з ним князь 
Д олгорукий із 4 полками, та ще 4.000 Калмиків і Волохів; на Волині, 
під проводом фельдмарш ала Гольца, стояло московське військо, котре 
поєдналося з польським військом Огинського, супротивника Стані-
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слава; попереду стояв Царь із великим військом. Хочеш-не-хочеш — 
доводилося стати до  бою .

2 0 -го червня (юня) Москалі перейшли Ворсклу, а 25-го з усією Битва під 
силою рушили на Полтаву. Там давно вже одбивалося од  Ш ведської Полтавою, 
облоги московське військо, котре зачинилося там. Війська у Ш ведів 
було далеко менш, ніж у Царя, але Король був певен, щ о розібье 
його і через те не побоявся розділити свої сили на-двоє. На 27-го 
назначив Карл баталію. Поранений перед тим в ногу тоді, як переїздив 
поуз московські лави, він сам не міг вести свого війська і призначив 
за головного командира фельдмарш ала, графа Реншильда, котрий ран
ком 27-го звелів наступати. Між Ш ведськими генералами з самого по
чатку почалися суперечки, і московське військо, під проводом самого 
Петра, одразу почало брати гору. Покмітивши се, Король звелів, щ об 
його везли кіньми на марах у самий бій. На який час се підбадьорило 
Ш ведів, але, на лихо, одразу вбито було коняку. Мари, на котрих він 
лежав, і сам він упали на землю. Через се стався великий заколот 
у війську: усі вважали, що Короля вже вбито, і після того нічим вже 
не можна було поправити діла. У-пень розбиті Ш веди кинулися у рос- 
тіч, хто куди влучив, не слухаючи a-ні генералів, a-ні офіцерів своїх.
Царь, без міри щасливий такою побідою , бучно справляв її бенкетом.
Через се Ш веди успіли утікти далеко, і тільки у-вечері Царь надумав 
послати навздогінці генерала Голіцина і Боуера; але вони вже не мо
гли наздогнати втікачів. Усіх шведських бранців через кілька день ви- 
ряжено до Москви, а козаків та Запорожців, котрі попалися до рук 
Петрові, — хоч більшість з них самі віддалися, побачивши, що 
Ш ведська справа програна, — лю то мордували: їх садовили на палі, 
вішали, ламали руки й ноги та оті покалічені тіла їх виставляли на 
показ, щ об народ жахався. Генеральний суддя Чуйкевич, Генеральний 
осаул Максимович, Лубенський полковник Зеленський, компанійський — 
Кожухівський, сердю цький— Покотило, Гамалій, Лизогуб, канцелярист 
Григорович та писарь Гречаник, котрі віддалися на ласку Царя, ще 
до Полтавського бою, взяті були на допит і заслані на Сібір та в Ар
хангел ьск.

29-го червня (юня), над вечір, Ш веди, а з ними й Мазепа із сво- Утеча, 
їми козаками та Запорожцями, прийшли до Переволочні. Там не най
шли вони ні одного байдака, ні поромів, ні людей, — усе винищили 
Москалі тоді ще, як вони ходили походом, щ об зруйновати Січ. Ко
роль довго сперечався і не хотів переходити на той бік Дніпра. Ма
зепа ж боявся, щ об їх не догнало московське військо, бо він добре 
знав, що Царь його не помилує, як що спіймає. Тим-то він переїхав 
на той бік. Тоді й Карл надумав переїхати. Колясу його, у котрій він 
лежав поранений, постановили на два дуби, — знайшли десь в оче
реті, — і таким побитом перевезли його. Ледве Король і Мазепа із 
частиною війська перебралися На той бік, як наскочив М еньшиков із 
кінною ватагою . Левенгафт, щ о оставався ще по сей бік, не міг дат
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одсічи, хоч в його й було мало не 17.000 війська, і піддався Мень- 
шикову.

Але Меньшиков наперед сказав, що Запорож ців не помилує. Ко
заки, дознавш ись про се, почали кидатись у річку, бо вважали, що 
краще самим собі смерть заподіяти, — а може ще й пощастить кому 
врятуватися, — ніж попастись на люті муки до немилосердих рук мос
ковських. Скоро за Меньшиковим прибув до Переволочної й царь 
Петро. Довідавш ись, що Карл та Мазепа втікли у Туреччину, він ви
рядив навздогінці генерала, князя Волконського, і бригадіра Кропо- 
това. Тим часом втікачі були вже далеко. Мазепа, котрий зовсім був 
слабий, їхав у колясці, обкладений подушками, — за ним доглядала 
якась Українка, — і вів перед по добре знаному йому степу. Вони

КАРЛ XII НА ДНІПРІ.

простували через Олександрію на теперішнє оело Ш вединовку, Реше- 
тилівку, Полтавку, Піскли (що на Інгулі), і опинилися на короткий час 
у Спаському (що в Миколаїві), коло джерел дуже хорош ої води, що 
є й досі. 7-го липня (юля) вони почали перевозитись через Буг з Русь
кої пісчаної коси на пісчану ж косу Волоську (недалеко села Парутина) 
і подалися до Очакова. Як-раз, як вони переїзжали, нагнав їх князь 
Волконський. Але йому пощ астило забрати тільки невеличку купку 
у 500 чоловіка Шведів, — кілька Запорожців, що були з ними, утікли 
у добре знаний їм степ і там врятувалися од  погоні. Під Очаковом 
Ш веди простояли два дні. Туди до Карла приїхав посланець од  Бен- 
дерського Сераскіра (начальника турецького війська) і запрош ував 
його у Бендери. 1-го серпня (августа), після спокійного переходу з-під
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Очакова, Карл і Мазепа прибули у Бендери. Тут Король одібрав од 
Царя лист, де він радив йому пристати на згоду на таких умовах:

1 . Карл мусів уступити Цареві усю Інгрію, Карелію, Еетляндію 
та Л іфляндію ;

2 . Признати Августа Польським королем і
3. Оддати Цареві Мазепу.
Останній пункт надто розсердив Карла, і він не пристав на ті 

умови. Проте Московський уряд прикладав усякого способу, щоб д о 
стати Мазепу до своїх рук; через свого посланця у Константинополі, 
Толстого, великому муфтієві (найстаршій духовній особі) було обі
цяно 300.000 талярів, як він допоможе здобути Мазепу. Про се дові-

ПІД МИКОЛАЄВОМ (Тут відпочивав Мазепа). 
(З рисунку Миколи Аркаса).

дався Гетьман, і хоч сераскір Бендерський заспокою вав його од  імени 
самого Падишаха (султана), щ о його ні за що не буде оддано Пе
трові, але ся вістка дуже стурбовала старого хворого Гетьмана, бо він 
добре знав турецькі звичаї. І без того слабий, а надто підірваний тими 
страшними, тяжкими подіями останніх часів, він не видержав і 2 2 -го 
серпня (августа) 1709-го року помер. Тіло його одвезено у Ясси, і там 
при королеві Карлові поховали у могилі, в церкві, що стояла за мі
стом. Домовина його й зараз є у городі Галаці, в соборі.

Труну Гетьмана везли шестеро білих коней; по обидва боки 
йшли двома рядами козаки із голими шаблями; перед труною бун-
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чужний ніс булаву, а за труною йшли українки, котрі прийшли сюди 
за своїми чоловіками і, як звичайно, голосили та причитували. За ними 
верхи їхали Генеральний писарь Орлик, племенник покійного -  Вой- 
наровський і уся старшина. Після похорон, з королівської волі, було 
скликано козацьку раду, на котрій виявилося, щ о є троє охочих на 
гетьманську посаду: Орлик, Войнаровський і Прилуцький полковник 
Горленко. З  допомогою  Короля, обрано Гетьманом усієї України Ге
нерального писаря Пилипа Орлика.

--------------- о о О О  о -----------------

Оглянемо тепер коротенько усі ті події, що мали таку велику 
вагу в нашій історії. Як би вони повернулися були у другий бік, то,

Ь

БУДИНОК МАЗЕПИ У ЧЕРНИГОВІ.

певне, вивели б наш народ на инший історичний шлях та привели до 
иншого життя. Ось ті нещасливі найголовніші причини, чому так, а не 
инак, скінчилася ся справа. П ер ш а— се вдача самого Мазепи: він був 
чоловік потайний, наймовірний, вдавався до всяких дипломатичних хи
трощ ів; він ховав од війська і народу свої плани і заміри, і з того 
вийшло те, що у-край невдоволена московськими порядками Україн
ська людність, в той час, коли треба було йти на зустріч свойому 
Гетьманові, не зрозуміла його, як не розуміла увесь час його гетьма
нування, і одступилася од його; він „перемудрив" у своїй політиці, 
і се його привело до загибелі... Тоді страшенну силу мали доноси,
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і ото через них мусів він обережно вести се діло тільки з невеличким 
гуртком старшини та прибічним надвірним військом. На Запорожжі 
він теж не придбав собі прихильників, — особливо, коли допомагав, 
хоч і проти своєї охоти, Московському урядові, а через те аж до того 
часу, як він явно перейшов на бік Карла, Запорож ці були до нього 
не геть-то приязні. А се відгукувалося і на усій людності, бо ми зна
ємо, який великий вплив мало Запорож ж я на Україні. Се одне. 
Другеж — се те, що спільник Мазепи, Карл XII, хоч був чоловік 
в військових справах жвавий, проте в иншому всьому він був мало спо- 
сібним. Його похід на Україну одразу, як ми бачили, понівечив усе 
діло: як би він повернув був на Москву, то не завів би був за собою  
на Україну московське військо та самого Царя; тоді б і справа Ма-

ЦЕРКВА ВОЗНЕСЕННЯ У ПЕРЕЯСЛАВІ 
(збудовав Гетьман Мазепа у 1700 p.).

зепи иначе кончилася, і, певне, тепер Мазепу почитувалиб дуже високо, 
а Україна малаб инше, як нині, становище у європейській семьї наро
дів. Трете —  се те, що супротивником Карла та Мазепи був молодий, 
одважний, завзятий Московський царь Петро І. Йому, крім того, у сій 
боротьбі таки поталанило без міри: усі обставини складалися на диво 
щасливо для його. У всякім разі, ми мусимо признати за  М азепою, 
щ о він лю бив свою  Україну і що не його вина в тому, що, замість 
слави визволителя свойого рідного краю, залишилася про нього га
небна память серед ворогів а навіть поміж непросьвіченими та нетя
мучими річи земляками.

О О О О О  о
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Гетьман 
Іван Ільіч 
Скоропад

ський 
1708-1722.

Посадовивши Скоропадського на гетьманство, царь Петро не 
довіряв йому і приставив до його осібного доглядача — С уздаль
ського намісника Андрія Ізмайлова. Він наказав й о м у — разом з Геть
маном керувати усіма справами на Україні, а потай звелено було йому 
доглядати за Гетьманом, старш иною та полковниками і забороняти 
їм перемовлятися з Турками, Ш ведами, Поляками та Запорожцями. 
Колиб же виникло де повстання або розпочався який народній розрух, 
то зараз кликати московське військо, котре стоїть постоєм на Україні, 
щ об заздалегідь вгамувати їх. Не добре почував себе новий Гетьман 
у таких обставинах, а ще гірше те, що бачив, як дивиться на його 
народ та козацтво. Ось що, приміром, пише йому у свойому довгому

листі кошовий Йосип Ки-- 
риленко з Низовим Това
риством, одповідаю чи на 
його універсал, в котрому 
він закликав Запорожців 
знову пристати до Царя: 

Вельможний мосць-пане 
Скоропадський, гетьмане 
М осковський! Універсал 
ваш увещевательний, под- 
писом руки вашої і Мос
ковський і двома печать- 
ми: єдиною військовою, 
а другою  М осковською 
утвержденний, получил и
і, по звичаю, на раді 
вслух всіх вичитаний, ні
чого нового та користного 
для себе не чули, окрім 
одна неправда та прелесть 
М о с к о в с ь к а  іэображена, 
отвітствуєм: а во-первих, 
удивляємся, іж (що) ваша 
милость не встидаєтся ти

тулувати війська Запорож ського обоїх боків Дніпра Гетьманом, кгди 
(коли) ж ми вашей милости a-ні сами собою , a-ні через послов наших, 
a -ні через письмо військовоє на той уряд не оббірали, на який ваша 
милость возведені зостались под мушкетами Московськими внутрі го
рода Глухова“. Далі в тому листі пишуть Запорож ці Гетьманові, що 
він сам, з д обро ї волі, шию свою  у ярмо тяжке московське вкладає 
і „отчизну“ в нього впрягає, що вже після смерті славної памяти Б ог
дана Хмельницького Московський уряд обмежує права і вольності ко
зацькі, а тепер ще того більш, а через те, „за поводом правдивого 
отчизни нашої і вольностей військових ревнителя, славної памяти Геть
мана Іоанна Мазепи і согласієм військовим, а не за наущенням пана

ГЕТЬМАН ІВАН СКОРОПАДСЬКИЙ.
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Константія Гордієнка, атамана К ош ового, оборони найяснішого ко
роля Ш ведського шукали... Пишеш, щ о ми отторгнулисьмося от свого 
природного Монарха, його Царського Величества. Хібаж ваша ми- 
лость того добре не знаєш , же (що) московські монархи од  початку 
козацького народу і владінія каганов (князів) аж до Х мельницького 
ніколи нам не бивали природними панами, лечь (але) ми яко сами до- 
бровольно, без жадного насилія, для заховання (забезпеки) прав 
і вольностей наших, поддалися под оборону Ц арську?...“ Далі пишуть 
Запорож ці, що не можна виписати і перелічити усього того лиха, горя 
та утисків, що діяла Москва 
на Україні, — на них бідні 
лю де, „за щасливого вашего 
милостинь региментарства, 
ярмом Московським притес- 
нініе, плачливе ускаржаются 
і вас всіх отчизни згубцев,
Московських похлебцев, же 
(за те що) естеси отважне 
не держали единомислія з 
небожчиком Гетьманом Ма
зепою  і з нами, проклена- 
ють і вічне, если не упамя- 
таетесь, проклинати будуть."
Так виявили Запорожці своє 
обурення проти Скоропад
ського і свій погляд на те, 
що діється на Україні; так 
дивився на сього Гетьмана 
і народ і більшість стар
шини, та ніхто нічого запо
діяти не міг, бо сила вже 
була не на їх боці.

Після того, як зруйно
вано було Чортомлицьку Січ,
Запорож ці заснували СІЧ У ЖІНКА ГЕТЬМАНА СКОРОПАДСЬКОГО,  
гирлах річки Камянки, і там
сиділи до 1711-го року; а як почули, що, з наказу Петра, Гетьман Ско
ропадський та генерал Бутурлін мають прийти з військом, щ об зруй- 
новати і сю Січ, вони подалися далі на низ і у татарських землях, 
у Алешках (біля Херсона) засновали нову Січ, і там пробували до 
1734-го року.

Тим часом, вибравши Орлика Гетьманом, Запорожці і всі при
хильні до його уложили умову, котрою  поновлено права і вольності 
козацькі, що скасував Московський уряд; права ті повинен був шану
вати Гетьман і його наступники:
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1. Гетьман признаватиме православіє пануючою вірою, і духо
венство залежатиме од  Ц арьградського Патріарха.

2 . Має бути поширено освіту по-між вільними синами України.
3. Україна повинна бути самостійною держ авою  в межах, щ о 

були визначені за Гетьмана Богдана Хмельницького, під вічним про
текторатом (опікою) короля Ш ведського і його наступників.

4. Коло Гетьмана значнішими порадниками будуть: Генеральна 
старшина, полковники і по одному значнішому,- поважнішому і старі
шому козакові з кожнього полку.

5. Щ о-року, на Різдвяних і Великодних святах і на Покрову, по- 
зинна збіратись Генеральна рада.

6 . Старшина і порадники повинні шанувати свого Гетьмана; проте 
можуть прилюдно виговорю вати йому на раді, і він сим не повинен 
ображатися.

7. Усі уряди і посади повинні бути виборні, і по своїй волі Геть
ман не має права настановляти нікого.

8 . Всі урядовці підлягають суду Генеральному, і без його при
суду Гетьман не має права нікого карати.

Се головні пакти з тих умовин. 10-го травня (мая) 1710 року вони 
були стверджені Карлом XII, як протектором (опікуном) вільної 
України.

Скоро після того між ханом Кримським Девлет-Гіреєм і Орликом 
було уложено умову. По тій умові Хан повинен був допомогти коза
кам визволити з-під держави М осковської Україну, а з нею й Слобод- 
ську Україну, і поєднати її з Гетьманщиною. 17-го березоля (марта) 

Орлик. 1711-го року Орлик з Бєлгородськими та Буджацькими Татарами ру
шив на Лівобічну Україну, а Кримські Татари із ханом повинні були 
виступити на Слободську. Орлик послав вперед себе універсали до 
Українців та Скоропадського і запрош ував їх, щ об вони допомогли 
йому у тій справі визволення рідного краю з-під Москви. Але Скоро
падський вислав проти Орлика Генерального осавула Бутовича, а сам 
з  генералом Бутурліном виступив проти Кримців, що йшли, у Слобо
жанщину. Царь Петро боявся, що до Орлика пристане де-хто з пол
ковників, і через те наказав зараз же зібрати у Глухів усіх жінок пол
ковницьких і держати їх там в заставі за своїх чоловіків. Проте жи
телі полків Білоцерківського та Корсунського і Уманського пристали 
до Орлика. Під Лисянкою Бутовича розбито і узято в полон, і тоді 
Орликові охоче піддалися й инші міста та містечка. В руках М осков
ських осталася тільки Біла Церква, де засіло московське військо з бри- 
гадіром Анненковим на чолі. Орлик облож ив її своїми силами, але Та
тари не любили ніяких облог; вони не схотіли дожидатися, поки вона 
кончиться, покинули Орлика і розбіглися по містах та селах, грабу
ючи та забіраю чи у ясир людей. Того ради Орлик мусів зняти облогу 
і податись за Дністер. Але Татар трудно вже було спинити, — вони 
розсипалися по полках: Кальницькому, Уманському, Торговицькому 
Брацлавському та Корсунському, скрізь руйнували, грабували та гнали



— 323 —

в полон людей. Ніякі благання Орлика не помагали, і спільники сі 
багато пошкодили йому в його замірах.

Кримському ханові у Слобідській Україні попереду було пощ а
стило. Після того, як він узяв містечко Сергієвське і забрав там М ос
калів у неволю, села та міста стрічали його з хлібом-сіллю. Хан по
дарував козакам вольні Кримські степи, куди вони й подалися, щоб 
оселити їх, аж тут на них напав Полтавський військовий суддя Петро 
Кованько, завернув їх назад, і у Полтаві, за те, що вони піддалися 
Ханові, кожного десятого, по жеребку, покарано було на смерть, 
а останніх із жінками заслано у Москву. Звідти уряд позасилав їх 
в далекі краї.

Тим часом султан Ахмед III, послухавши Карла XII, обявив війну 
Петрові і рушив з величезною армією проти його. У липні (юлі) 
1711-го року він оточив навкруги Царя з військом коло річки Пруту 
і був би забрав Петра в полон, та помогли гроші. Царь одкупився, 
але мусів пристати на дуже ганебні умови; між ними була й така: 
Царь обовязувався не мішатись у справи Польщи й України і ніколи 
ніяк не турбувати їх, — се б то Україна, як і Польщ а, робились на 
віки вільні. Крім того, Царь мусів знищити Таганрогську кріпость 
і оддати Азов, а за се вимагав у Турків, щоб короля Ш ведського 
випроважено було за  Турецькі границі. Та ні та, ні друга сторона не 
поспішали додержувати сі умови, і зімою  знов мало не спалахнула 
війна. У грудні (декабрі) 1711-го року Орлик вирядив у Константино
поль до Султана своїх послів, полковника Горленка, Генерального 
суддю Довгополенка, Генерального писаря Максимовича, Генерального 
осавула Герцика та К ош ового Гордієнка. Вони мали клопотатись, щ об 
Турки не кінчали війни і допомогли визволити Україну. Хоч Султан 
і пристав на се, та московські гроші, що дано було старшим урядов
цям турецьким, допомогли Петрові, і через посередництво англійського 
та голландського посла, згода з М осквою була зложена на тих умо
вах, що Царь одцурався Правобічної України, окрім Київа, і залишив 
під своєю  владою  Лівобічну. Сією згодою  були знищені усі заміри 
Орлика і його прихильників. Щ об забезпечити себе од усяких дипло
матичних хитрощів у Константинополі з боку Орлика і його прихиль
ників, Московський уряд забрав жінок та дітей тих прихильників 
у Москву і силував їх писати звідтіль до чоловіків і родичів своїх 
листи, благаючи їх покинути Орлика і вернутись до-дому, бо через 
своє противенство Московському урядові вони їх підведуть під муки 
і кари. Сі листи багато таки помогли, і багато старшин та козаків 
почали вертатись до-дому. Орлик з кількома прихильними до себе: 
Войнаровським, братами Герциками, Назимовським, Марковичем, Дов- 
гополенком та Третяком, пішов за  Карлом XII у Ш вецію, і там про
жив аж до смерті сього короля. Після того, як Швеція склала згоду 
з Москвою, Орлик боявся, щ об Ш веди не оддали його Московському 
урядові і утік, попереду у Францію, а потім у Грецьке царство, в Са
лоніки, і там пробував аж 12 років, усе не кидаючи надії на визво
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лення України. Увесь час листувався він про се із королями Французь
ким, Польським, Ш ведським, з П ортою  Оттоманською (Туреччиною) 
та Кримським Ханом, котрі обіцяли йому допомогти. Але надії його 
не справдилися, і він помер у Салоніках у 1728 році, не діждавш и 
бачити свою Україну вільною.

Гетьман Скоропадський, після Полтавських подій, 17-го вересня 
(сентября) 1709-го року, тоді, як Петро 1 був у Решетилівці, подав 
йому прохання про те, щ об він ствердив права і вольності Українців, 
як стверджували їх царі Олексій Михайлович та Хведір Олексійович. 
Царь обіцяв, щ о се буде зроблено, проте призначив, як казано вище, 
щ об при Гетьманові був ближній стольник Андрій Ізмайлов. Та скоро, 
замість одного Ізмайлова, було прислано вже двох московських уря
довців: стольник Хведір Протасьев і думний дяк Вінніус. Щ об як- 
небудь підлеститись до Царя і запобігти його ласки до України, Геть
ман віддав у вічність любчиккові царському Меньшикову міста Гадяч, 
Батурин, а з ними повернув у його підданство цілу сотню Стародуб- 
ського полку, і з-за сього козаки дуже на його ремствували. Се були 
перші маєтності, котрими володіли на Україні Не Українці. Пізніще 
Гетьман ще роздарував кілька маєтностів по инших місцях і полках 
московським урядовцям Головкіну, Ш афірову, Ш ереметьєву, Прота- 
сьєву та иншим, а далі Царь звелів, щ об Гетьман дав землі тим Сер
бам, Чорногорцям та Молдаванам, щ о були у царському війську, як 
він ходив походом на річку Прут. На Україні постановлено постоями 
драгунів та московське військо. За постій той нічого не оплачувалось, 
і лю де мусіли содержувати чуже військо своїм коштом. Окрім того, 
виряжено було в 1716 році, — як кара за те, що Україна прихильна 
була до Ш ведів, — 1 0 .0 0 0  козаків, під проводом Генерального хорун
ж ого Івана Суліми, на линію — обороняти московські границі од 
Орди Кубанської та копати канал, ш об поєднати Волгу з Доном.

У 1717 році царь Петро поїхав у Францію. Пробуваючи заграни- 
цею, він довідався, що у Гамбурзі проживає Мазепин племенник Вой- 
наровський. Він звелів його арештувати. Войнаровського схопили на 
вулиці і одпровадили до Москви. 'Там його допитували, а після д о 
питу заслали на Сібір.

У 1718 році, на бажання Петра, Скоропадський віддав свою 
15-літню дочку за сина царського любчика Петра Толстого. Сей Тол- 
стой у 1719 році, по царському указу, був настановлений Ніжинським 
полковником. Се був перший полковник не з Українців: право Геть
мана самому давати сі посади було одібране у нього ще в 1714 році, 
і Петро тепер сам настановляв полковників на Україні з чужинців та 
всяких людей, кого забаж ає. Так, Гадяцьким полковником призначив 
Царь серба Михайла Милорадовича, котрий дуже гнітив полчан, брав 
з них хабарі та притискав людей; полчане жалілись на його Гетьма
нові, але не сила була Скоропадського скинути того, кого призначив 
сам Царь.
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У 1718 році Петро повернувся з-за границі, і Гетьман Скоропад
ський з Генеральним бунчужним Яковом Лизогубом, полковниками: 
Чернигівським — Павлом Полуботком, Лубенським — Андрієм Марко- 
вичем, Гадяцьким — Михайлом М илорадовичем і 200 козаків приїхав 
до Москви, щ об вітати Царя. З Москви Царь скоро зібрався у Петер
бург і покликав туди із собою  Гетьмана та старшину, щ об похвали
тися їм своєю  новою столицею. Поки вони там пробували, Царь 
призначив суд над сином своїм, царевичем Олексієм Петровичем. На 
суді тому, по приказу Царя, були й Гетьман з старшиною. Коли скін
чився суд і усі, хто там був, запобігаючи царської ласки, поспішили 
постановити страшний рішенець, котрого бажав Царь, Українці, коли 
запитали про їх думку у сій справі, одмовили так: „Не можемо ми 
бути суддями між батьком- 
царем та сином, бо в та
кому разі не можна бути 
безстороннім".

У Москві ще у 1700 
році помер патріарх Ад- 
ріян, і царь Петро не хо
тів вже, щ об було обрано 
другого, а замість патріар
ха задумав встановити яку- 
небудь коллегію (управу 
з кількох душ), і от у 1721 
році і засновано було 
„Святѣйшій Правитель- 

ствующій Синодъ". Покиж 
що, патріарха заступав тим 
часом ученик Київської А- 
кадемії — Рязанський ми
трополит Стефан Явор- 
ський. Другий Українець, 
архиєпископ Псковський 
Феофан Прокопович, пра
цював над статутом (уставом) і регламентом (порядком, що і як ро
бити) для того Синоду, і щ об його вислухати і ствердити, у Петер
бург покликано було і українське старше духовенство, з Київським 
митрополитом Іоасафом Кроковським на чолі. Але з доноса якогось 
ченця, Ірінія, Царь довідався, що митрополит Іоасаф на духовному со
борі у Київі радив не приставати і противитись тому регламентові. 
Тим-то, як приїхали українські єпископи у Тверь, Іоасафа схоплено 
і посажено в тюрму в тамошньому манастирі, де він скоро і вмер; 
останні ж єпископи, налякані тим, підписали усе, що їм було звелено. 
Повернувшись до Київа, вони почули, що у Печерській лаврі була 
страшенна пожежа і що згоріла уся лаврська бібліотека, де багато 
віків, ще од часу князів Київських, зберегалися старовинні документи.
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Ся пожежа на віки знищила дуже багато історичних документів і тво
рів нашого українського письменства.

Царь Петро все дужче і дужче стискав у своїй важкій руці усі 
вольності народа Українського: у 1720 р. він обмежив права Генераль
ного судді, установивши при йому судову канцелярію, а так само 
і прав& Генерального писаря, при котрому встановлено військову кан
целярію. У тому ж році Царь звелів Гетьманові вирядити 1 2 .0 0 0  ко
заків копати Ладожський канал (коло Петербургу). На сю важку і не
звичайну роботу козаки були виряжені під проводом Чернигівського 
полковника Павла Полуботка і Лубенського — Андрія Марковича та 
Генерального хорунжого Івана Суліми. Ся робота затяглася на довгий 
час, з 1721 аж по 1725 год, і щ о-року провадили туди з України по 
20— 30 тисяч козаків на сі, так звані, канальні роботи. У багнищах 
тих од хвороб, з голоду й холоду, загинула більша половина козац
тва, що ходило туди.

У тому ж 1721 році вийшов царський указ, котрим заборонялося 
друкувати по українських друкарнях Святе письмо осібно або пере
друковувати з своїх давніщих книжок, а дозволялося тільки передру
ковувати з Московських. Се був перший натиск на українське пись
менство.

Війна із Ш ведами скінчилася Нейштадською згодою  2 0 -го серпня 
(августа) 1721-го року. По сій умові Росія здобула собі Л іфляндію , 
Інгрію, частину Карелії і Фінляндії. Згоду сю бучно справляли у Пе
тербурзі, і Царь прийняв новий титул „Імператора".

Гетьман Скоропадський приїхав у Москву 18-го січня (января) 
1722 року, щ об вітати Царя з новим титулом. Із Гетьманом були: його 
зять, Ніжинський полковник Толстой, Генеральний писарь Савич та 
Генеральний бунчужний Лизогуб. Царь дуже приязно вітав старого 
Гетьмана, ласкаво прийняв його скаргу на князя Меньшикова за само
управство його на Україні, та проте, на прохання Гетьмана, щ об з Укра
їни виведено було московське військо, щ о стояло там постоями, Царь 
не зволив, а на друге прохання — ствердити права і вольності Укра
їни — 16-го травня (мая) вийшов Імператорський маніфест, котрим 
заводилася на Україні „М алороссійская коллегія", з бригадіром Велья- 
миновим на чолі, щ об керувати поруч з Гетьманом усіма справами.

Дуже засмучений повернувся Гетьман до-дому. Тим часом, по 
указу Царя, було виряжено 12.000 козаків у Персидський поход, під 
проводом М иргородського полковника Данила Апостола. При ньому 
були ще полковники: Київський — Антін Танський і Прилуцький — 
Гнат Галаган. Вони дійшли аж до Дербенту і як повернулися до-дому, 
то Гетьмана вже не застали живого. Усе те, щ о скоїлось за останні 
часи: подорож  у Петербург, образа та зневага Гетьмана, як гетьмана 
і як заступника цілого народу, так дуже засмутила і вразила старого, 
щ о він заслаб 3-го червня (юня) 1722-го року і помер у Глухові, у геть
манській столиці. Тут його поховано у Гамалійовському дівочому ма- 
настирі, щ о коло Глухова.
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Павло По- Гетьман Скоропадський, поміраючи, доручив гетьманування, поки 
луботок обрано буде нового Гетьмана, Чернигівському полковникові Павлу 
наказним Полуботкові, а поки що — настановив його наказним Гетьманом. ЯкІ РТКМЯНПМ'вмірав Скоропадський, то при тому були, крім Полуботка, Лубенський 

полковник Маркевич, Генеральний писарь, Савич і Генеральний осавул, 
Ж ураковський, котрі й послали у Сенат звістку про смерть Гетьмана. 
З  свого боку, П олуботок послав у Москву до Царя військових това
ришів Семена Рубця і Василя Биковського, прохати, щ об дозволено 
було скликати раду для обрання нового Гетьмана. Та послів тих до  
Царя не допустили і їм наказано було їхати аж у Астрахань, куди 
прибуде Царь, ідучи у Персидський поход. В Астрахані вони д іж да
лися Царя, котрий обіцяв, як повернеться з походу, дати наказ про 
те, щ об обрати Гетьмана.

Тим часом 2 0 -го червня (юня) у Глухів приїхав голова „Мало- 
россійської Колегії", бригадір Степан Вельямінов. У Колегії тій було 
6  ш табофіцерів того московського війська, що стояло постоями на 
Україні. Се мав бути найвищий уряд на Україні, що доглядатиме за  
порядком. Ледве Колегія почала свою роботу, як між Полуботком 
і Вельяміновим почалися сварки. Вельямінов став дуже неввічливо по
водитись із старшиною і самим Гетьманом. Так, одного разу, як свід
чить сучасник, він з великим гнівом гримнув на П олуботка: „Щ о твоя 
служба проти м оєї?  Ти бачиш, щ о я — бригадір і президент, а ти 
передо мною ніщо". А тоді звернувшись до старшини, що була при 
тому, додав: „Зігну я вас так, що й инші тріснуть. Ваші давнини ска
сувати звелено, а з вами по новому поводитись". Ajie того нового не 
хотіли дожидати старшини і скаржились у Сенат на Вельямінова 
і знову послали прохання про вибори нового Гетьмана та про свої 
права і вольності. На се прохання було прислано у Генеральну кан
целярію царський указ 23-го червня 1723-го року: „Всім відомо, що 
від  часів перш ого Гетьмана Богдана Хмельницького, аж до Скоро
падського, усі Гетьмани були зрадники, і біду терпіла від того Мо
сковська держава, а особливо Україна. Щ е свіжа память за Мазепу... 
Ч ерез се треба ще знайти на посаду гетьманську дуже відомого чо
ловіка, а доти, для користи ваш ого краю, встановляємо уряд (Мало- 
рбссійську Колегію), що має наказ усе робити по інструкції. Справа 
спинятися не буде, а тому про сі вибори Гетьмана докучати не нале
ж ить". Не вдовольнив сей \к а з  старшину, а Колегія, тим часом, дава
лася добре в знаки „наложенням несносних поборов", як каже того
часний свідок, та важкими постоями М осковського війська по городах 
та  селах України. Д о того ще Московський уряд поназначав, окрім 
одного  коменданта, щ о вже був у Полтаві, ще трьох: у Чернигів, 
Переяслав та Стародуб. Коменданти сі втручалися у справи полковни
ків, і Колегія послала указ тим полковникам, щ об вони робили як 
найшвидче і не одмовляю чись усе, щ о звелять коменданти. Досі з ма
єтків і ґрунтів старшини не брали ніяких податків, бо з тих ґрунтів 
вони мали себе содержувати на своїх посадах, а тепер почали брати
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з  них податки у Колегію. Окрім того, заведені були, по новій ін
струкції, усякі збори грошові за хліб та за инші речі, у царську казну. 
Ч ерез все се не можна було не „докучати", і Полуботок знов, як 
Петро вернувся з Персидського походу, послав до його своїх послів 
із  таким саме проханням, як і попереду. Але Царь вже намислив зни
щити окромність України і завести в ній такі порядки, як і у Москві. 
Д о  того ще у Москві його стрів Вельямінов, котрий скаржився на те, 
щ о Полуботок і старшина суперечать і противляться заходам його, 
щ об Україну з Москвою зрівняти. Через се Петро послав наказ, в ко- 
тором у звелено було Полуботкові, Генеральному писареві Савичу та 
Генеральному судді Чорнишу, передати свої справи і уряди Колегії 
і  не гаючись їхати до Петербургу; другим же указом зроблено князя 
Голіцина головним начальником усього іррегулярного (непоотоянного)

ЗАСІДАННЯ МАЛОРОСІЙСЬКОЇ КОЛЛЕГІЇ.

війська, а разом з тим і українських козаків. Сим вже скасувалося 
геть значіння Гетьмана та Генеральної старшини. Боячись, щ об з сього 
не вийшло якої ворохобні по-між козаками, князь Голіцин вивів усі 
їіолки  українські в степ, начеб то для того, що була якась небезпека 
о д  Татар.

Як Полуботок виїхав з України, а козаків виведено у степ, Ко
легія зараз взялася до ревізської переписи усіх людей на Україні.

3-го серпня (августа) П олуботок із старш иною прибули у Петер
бург, де й подали Цареві свою петіцію (домагання). Розсердившись 
н а  таку впертість старшини, Царь послав на Україну бригадіра Ру- 
мянцева дознатися, чи правда тому, що увесь народ Український про
сить, щ об були вибори нового Гетьмана. Крім того, йому було зве
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лено довідатися на місці, чи не робила якої кривди та утисків наро
дові старшина. Тими звістками, що добуде Румянцев, хотіли обвину
ватити П олуботка і тих, що з  ним були. Провідавши про се, П олубо
ток зараз вирядив на Україну військового товариш а Василя Биков- 
ського із листом до Генерального осавула Ж ураковського і Генераль
ного бунчужного Якова Лизогуба, і в листі тому сповіщав про те* 
щ о на Вкраїну їде Румянцев і у подробицях навчав, що і як треба 
одказувати. Він добре розумів, щ о коли захотіти, то можна роздо
бути які завгодно докази і на зовсім безвиновного чоловіка. А таким 
ні він, та й уся тодішня старшина українська, не могли вважати себе 
супротив народу.

Тим часом виведені проти Татар полки зібралися усі на річці 
Коломаку. Найстаріщий і найбільш поважний по-між усіх полковни
ків, Миргородський полковник Данило Апостол, покористувавшись

ЦАР ПЕТРО В ПОЛУБОТКА У ВЯЗНИЦІ.

тим, що всі козаки й старшина були в-купі, написав прохання до Царяг 
про те, щ об стверджено було права і вольності козацькі і щоб обрано> 
було Гетьмана, Д о прохання він зібрав багато підписів від старшини 
і козацтва і послав його у Генеральну канцелярію. Жураковський при
значив везти те прохання у Петербург сотників: Самуся Галицького- 
і Кирила Криштофенка, але Колегія, маючи потайний наказ не пус
кати більш ніяких послів у Петербург, не дозволила їхати й сим. Т од і 
Ж ураковський, потай від Колегії, вирядив канцеляриста Івана Романо
вича, котрий і поїхав до Царя. Як-раз в той час, як Полуботок виря- 
жав на Україну Биковського, 10-го листопада (ноября) приїхав у Пе
тербург і Романович з  Коломацькими петіціями. Цареві він подав їх„ 
як той виходив з  церкви св. Тройці. Прочитавши їх і побачивши ве
лику силу підписів, Царь „з великим гнівом і л ю тью “ звелів генерал- 
маіору Ушакову зараз арештувати і посадовити у Петропавловську
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кріпость тих, щ о були в Петербурзі: Полуботка, Савича та Чорниш а 
і усіх Українців, щ о були з ними (здається, се були перші політичні 
вязні у сій славетній твердині). Як тільки їх було ареш товано, зараз 
поїхав на Україну бригадір Румянцев, котрому звелено забрати усі 
бумаги схопленої старшини. Але П олуботок вспів оповістити про се 
через свого челядника Миколу Лаговича, котрого послав на Україну 
замість Биковського. 15-го березоля (марта) 1724 року виїхав з Глу- 
хова Румянцев і, як тільки він приїхав у Петербург, зараз почали д о 
питувати вязнів. Чогось сей раз допитували не так завзято, як зви
чайно, і не кончили через те, що 18-го грудня (декабря) Полуботок, 
котрий стояв на чолі арештованих і котрого вважали за головного 
діяча у сих справах, вмер у кріпості, і його поховано коло церкви св. 
Самсонія, що за Малою Невою.

Скоро після того 28-го січня (января) 1725-го року помер і царь 
Петро, і Імператорицею зробилася його друга жінка Катерина І, з ко
трою  Царь одружився у 1711 році після того, як у неї вже народи
лося двоє дочок: Анна у 1703 і Лизавета у 1709 р. Першу жінку свою , 
Євдокію Лопухину, котра в той час ще була жива, Царь запровадив 
у Суздальський манастирь. Там її, по його наказу, постригли у чер
ниці ще у 1698 році.

За Катерини І, скоро після смерті Петра, Українська старшина, 
що посажена була з Полуботком, була визволена з кріпості, і їм 
звелено жити у Петербурзі аж до смерті. Генеральний писарь Савич 
скоро, як його випущено з кріпості, помер у Петербурзі.

На Україні усіма справами, по старому, порядкувала Колегія. 
У 1726 році Верховна Потайна Рада („Верховный Тайный С овѣтъ") 
ухвалила була обрати Гетьмана і скасувати податки, що завів був 
Петро, і брати тільки ті, котрі бралися з народу за  Гетьманів; суди 
на Україні мали бути теж такі, як і були раніш, і суддями мали бути 
тільки Українці. Та за Катерини І сього не було зроблено.

Тим часом Персидський поход не скінчився був і досі, і у квітні 
(апрілі) 1725-го року знов виряжено з України козаків, з наказу дер
жавного уряду. Се була кара за те, що домагалися Українці своїх 
прав. У сей поход, — так званий Гилянський (країна Персійська за  
Дербентом) — пішло 2 0 .0 0 0  козаків, а з ними й 2 .0 0 0  (трохи не всі) 
бунчукових і значкових товаришів і уся гетьманська гвардія. На чолі 
козацького війська стояли: Генеральний бунчужний Лизогуб, полков
ники Кандиба та Горленко і полковий обозний Огранович. У сьому 
поході козакі пробули аж пять год. На другий 1726 год знов призна
чив був уряд вислати 1 0 .0 0 0  козаків у Сулак, на границю Персії, а як 
щ о козаки хотять, — було сказано в указі, —  то можуть одкупитися 
од  того походу. Старшина була згодилась, а козацтво обурилось, ка
жучи, що вони не на те єдналися з М осквою, щ об вона постоянно 
вчиняла здирства. Як щ о треба воювати, то вони не від того і з охо
тою  підуть, а одкупуватися грішми од  бою  козацтво не звикло і не 
хоче. Про сю одповідь оповістили уряд, але уряд звелів узяти з ко
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Гетьман
Данило
Апостол.

заків по 4 карбованці з кожного і у поход не посилати. Гроші сі збі- 
рали з великим насильством, і козаків у поход таки не послали.

Весною 1727-го року імператориця Катерина І померла, і імпера
тором став молодий онук Петра І, син покараного на смерть царе
вича Олексія, Петро II Олексійович; йому тоді було ще тільки 1 2 год. 
Уряд державний, як вище казано, ще за Катерини І ухвалив був дати 
Україні де-які полегкості — „сдѣлать нѣкоторыя удовольства и при- 
ласканія“ ; він боявся, щоб невдоволена старшина, користуючись вій
ною  з Турцією, не счинила якого повстання або не підбурила народ 
на якусь ворохобню . Тоді того „приласкання" не було зроблено, і те
пер, за Петра II, як Меньшикова було скинуто з його високої посади, 
а уряд бажав скасувати Петровські порядки, на Україні скасована була

„Малоросійская коллегія“ 
і дозволено обрати Геть
мана, а для того було 
послано у Глухів тайного 
совітника Наумова.

1-го вересня (сентября), 
на майдані проти церкви 
св. Миколи, зібрано було 
раду. На раду Наумов 
приїхав у кареті шестери
ком; попереду його їхали 
24 узброєні їздці, а за 
ним 4 обер-офіцери несли 
булаву, бунчук, прапор і 
печать гетьманські. Геть
маном обрано с т а р о г о  
п о л к о в н и к а  М иргород
ського Данила Павловича 
Апостола, котрому тоді 
було вже 70 год. Про ніякі 
права нічого не було ка
зано, наче про иих забули. 
Не забуто було тільки 
до Гетьмана пристано- 

вити „резидента" Хведора Наумова, з котрим він мусів радитися про 
всякі справи. У грудні (декабрі) вирядили у Петербург послів дяку
вати Цареві за те, що дозволено обрати Гетьмана і за те, що скасо
вано Колегію. Посли були: Ніжинський полковий суддя Михайло За
біла, Гадяцький полковий суддя Мартин Стішевський, Прилуцький 
сотник Григорій Стороженко і Переяславський осавул Лука Васільєв. 
Царь обдарував їх подарунками, і з ними пустив Полуботкових при
хильників — Івана Чорниша, Василя Ж ураковського і Якова Лизогуба, 
щ о досі жили у Петербурзі. Але для забезпеки од  того, щ об Гетьман 
часом не пішов слідом Мазепи, у Петербург був викликаний менший
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син Апостола Петро, котрий мав жити у Петербурзі, немов у за
ставі. Сей Петро був дуже освічена людина, добре знав французьку, 
італійську, польську, російську й латинську мови; старшого ж сина 
Апостола, Павла, зроблено Миргородським полковником.

На другий 1728 год мало бути коронування Петра II. Гетьман
із старшиною, полковниками, бунчужними товаришами та тайним со- 
вітником Наумовим був на тому коронуванні, пробуваючи у Москві, 
подав Цареві прохання од  себе і старшини про те, щ об стверджено 
було права України. На се прохання була дана одповідь, так звані 
„рѣшительные пункты“, котрими стверджено усі права і вольності Укра
їни і вернуто виборче право, що було раніще. Повернувшись до 
Глухова, Гетьман поспішив послати до Царя, щ об він ствердив реє- 
стер Генеральної старшини, що була скасована у 1723 році. Реєстер 
той був стверджений у 1726 році; по ньому настановлено: Генераль
ним обозним — Яків Лизогуб, Генеральними суддями — Андрій Кан- 
диба і Михайло Забіла, Генеральними осавулами — Іван Мануйлович 
і Хведір Лисенко, Генеральним хорунжим — Яким Горленко і Гене
ральним бунчужним — Іван Борозна. У сьому ж 1729 році, замість 
Наумова, резідентом при Гетьманові настановлено було князя Ш а- 
ховського.

У кінці 1729-го року Гетьман знов поїхав у Москву і несподівано 
був при тому, як помер молодий царь Петро II (18-го січня 1730 року). 
Ся смерть дуже збентежила старого Гетьмана, бо не можна було знати, 
чого сподіватись і що могло статися. Прямого наслідника не було, 
і хто буде на престолі, не знати було. Члени „Верховнаго С овѣта“, 
на раді своїй положили покликати дочку царя Івана Олексійовича, 
племенницю Петра І, удовицю  після Курляндського Герцога, Анну Іва- 
новну, 28-го квітня (апріля) того ж року вона коронувалася у Москві. 
Нова цариця була ласкава, — вона пустила до-дому сина Гетьмана, 
Петра, і зробила його полковником Лубенським, зменшила число вій
ська, щ о стояло постоями на Україні, до  6  кавалерійських полків і да
рувала Гетьманові орден св. Олександра Невського.

Ся ласка хоч трошки дала спочити людям, та не зовсім: граф 
Мініх, що тоді був головним начальником російської армії, заходився, 
для забезпеки од  Татар, копати рови і насипати високий вал із крі- 
постями од  Дніпра аж до Донця. На сю важку роботу виряжено
20.000 козаків і 10.000 простого лю ду звідусіль з України, під прово
дом Київського полковника Антона Танського. На другий год, на за 
міну, посилано стількиж козаків і лю дей під проводом Прилуцького 
полковника Петра Галагана, а у 1733 році число їх було зменшено на 
10.000, і ходили вони, на заміну, під проводом Лубенського полков
ника Петра Апостола. Багато народу загинуло на тих важких роботах.

У 1730 році через Україну і Київ проїздив, вертаючись з Єруса
лиму, ігумен М осковського манастиря, Суханов. Йому дуже не вподо
бались церковні порядки і служба на Україні, і він написав донос 
у Синод. Він писав в ньому, що у Палестині і Греції бачив він багато
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обрядів у службі Божій і звичаїв по манастирях, котрі йому дуже не 
подобались, а надто на Україні, де наче-б то заведено багато трекля- 
того латинства, — приміром: „співають у церквах по нотах, наче іта
лійці де на ігрищ ах; у митрополита на митрі хрест — на зразок хрес
тів, що в царів на коронах; попи хрестять дітей не окунаючи їх 
у воду, а тільки поливаю ть їх водою ; до того ж, як хрестять, то не 
плю ю ть усім кліром на сатану", На сей донос Святійший Синод звер
нув увагу і почав допитуватися про все те Київського митрополита 
Ванатовича. Ванатович одказав тоді, що все, що написано у доносі 
єромонаха Суханова, се — „бред мужичій, преній богословських не 
стоющій, і єсть оні порожденія Мартина Мніха Армянського, у Веліко- 
россіі нелѣпия толкі і расколи посѣявшого... а на Україні твердо три- 
маются тих обрядів, що з самого початку христянсько-гречеського 
ісповідання заведені". Синод признав сю одповідь за єретичну і зня
вши з Ванатовича митрополичий сан, заслав його простим ченцем 
у далекий манастирь. На його місце прислано митрополитом Рафаїла 
Заборовського. Се втручання неосвіченого і темного старо-Москов- 
ського духовенства у церковні справи на Україні велику ш коду зро 
било Українцям не тільки для самої віри, але й для церковної архи- 
тектури (будівництва),

Тим часом у 1733 році помер польський король Август II, і на 
сеймі у Варшаві у жовтні (октябрі) стверджено на королівській посаді 
Станіслава Лещинського. Але син Августа II, Август III, обернувся за 
допом огою  до Російського уряду. Станіславова партія була дужа 
і, взиваючи себе „конфедератами" (так звалися політичні спільники), 
вона намагалася, щ об королем був Лещинський. Московський уряд 
вислав своє військо під проводом спершу генерала Лассія, а потім 
ф ельдмарш ала Мініха; з України у поміч йому виряжено 20.000 коза
ків, під проводом Лизогуба і Галагана. Вони облягли город Гданск, 
де зачинився Станіслав із військом; город той узяли, а Станіслав, 
переодягнений за простого селянина, ледве утік.

У 1773 році Гетьман випрохав у імператориці Анни Іванівни, щоб 
дозволено було повернутися на Україну Запорожцям, котрі жили ще 
з 1716 р. у Алешковській Січі у Турецькому підданстві. Сій справі д о 
помогло ще те, щ о Запорожці не захотіли запомагати Станіславові, 
хоч і як їх умовляли Поляки. Імператориця, довідавш ись про те, по
слала Запорож цям через Мініха військові клейноди: булаву, бунчук, 
пернач, велику корогву, прапори, літаври і грамоту, що пробачає їх 
за те, що помагали Мазепі і Карлові. Кошовим тоді був Іван Білиць- 
кий. Запорож ці присягали на вірність цариці у Білій Церкві, а після 
того їх було виряжено у поход проти Станіслава Лещинського. Вони 
оселилися у Старому і Новому Кодаці і на річці Самарі, а Січ вони 
засновали ще раніше на річці Базавлуку. Усіх Запорожців, що верну
лися у російське підданство, було 38 курінів, — усього 7.115 чоловіка.

17-го січня (января) 1734-го року Гетьман Данило Апостол помер 
од  греця (арроріехіа). Похорон справляв Київський митрополит Рафаіл
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Заборовський у містечку Сорочинцях, де його й поховано у камяній 
церкві, котру він сам будував.

Після смерті Данила Апостола, до того часу, поки обрано будеМежигеть- 
нового Гетьмана, на Україні встановлено було тимчасовий уряд, ко- манство 
трий звався „Правленіє Гетьманського уряду", — він мав керувати 1734-1750. 
усіма справами на Україні так, як списано було у згаданих попереду 
„рѣшительныхъ пунктахъ". Було в ньому шість осіб, з них три —
Українці і три — російські урядовці. На посади сі од  Українців були 
призначені: Генеральний обозний Яків Лизогуб, Генеральний суддя 
Михайло Забіла і Підскарбій — Андрій Маркович і запасним —  осавул 
Хведір Лисенко, а од  Московського уряду князь Олексій Ш аховський, 
князь Андрій Барятинський, полковник Василій Гурьєв і запасний пол
ковник Іван Сінявін. Почалося керування того уряду з того, що зр о 
блено було перепись усієї людности на Україні: записано у ревізійні 
списки усіх козаків, селян, підсусідків усякого стану, городян і ремес- 
ників для того, щ об легче було обложити народ платіжами та повин- 
ностями і знати було, скільки має народ платити у царську казну.

У 1735 році знову почалася війна з Турцією. 6 .0 0 0  козаків і 2 .0 0 0  
Запорож ців ходили у Крим на підмогу генералові Лєонтьєву. Але сей 
похід був невдатний: загубивши од стужі 9.000 чоловік і стільки ж 
коней, генерал сей мусів вернутись назад, і на другий 1736 год по
слано було у Крим фельдмарш ала Мініха, а в поміч йому Кошовий 
Іван Милашевич послав 3.000 Запорожців. Козаків було тільки 4.000.
З а  того походу узято Перекоп і навіть Бахчисарай. М осковське вій
сько стало на зімівлю постоєм на Україні. Через се знову почалися 
такі, як і раніш були, утиски, і тяжко доводилося тим місцьовостям, 
де зімувало те військо. На другий год ізнов почався той похід під 
проводом того ж Мініха. Запорожці на своїх чайках та байдаках лі
тали по Чорному морі, багато лиха зробили Туркам і допомогли Мі- 
ніхові і козакам, котрі були у тому поході під проводом М иргород
ського полковника Капниста. Узято було тоді Очаків. На зіму ізнов 
московське військо стало постоями на Україні, а Мініх зазімував у Пол
таві. Тоді ото й склалася через ті постої приказка: „Москалики- 
соколики, поїли ви наші волики; а коли вернетесь здорові, поїсте й 
останні корови". Війна ся із Турцією тяглася у 1738 і у 1739 роках.
Нічого путнього Московському урядові вона не дала і тільки важко 
одгукнулася на Україні.

У Петербурзі у ті часи страшенно лютувала „Тайна Канцелярія", 
заснована ще у 1699 році у Москві. Тепер Бірон, сей страшний і мо
гутній Німець, — бо близький був до імператориці, — завдавав до 
неї усяких людей по одному тільки доносові, не розбіраючи, чи спра
ведливий був той донос, чи ні; доволі було доносчикові сказати:
„знаю  на сього чоловіка „слово і д іло", і бідолаху того хапали, без 
суду завдавали до  сієї канцелярії, і там його мордували та страшенно 
катували на смерть. Багато безневинного народу загинуло там. Уряд 
вважав, що треба й у нас на Україні завести таку саму мордовню,
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котра звалася „Міністерська канцелярія" або „Тайная Експедіція". З а  
донощиками діло не стало: втікачі-Москалі та инші бродяги й пьяниці, 
не завдоволені ким-небудь, або й по злобі, виказували на того чоло
віка страшне „слово і д іло", і його хапали, без усякого суду тягли до 
канцелярії, і там оддавали на люті муки, абож вимагали, щ об запла
тив великого хабара, то тоді пустять на волю. Так, до одного з Чер- 
нигівських багатих дідичів приїхав раз московський офіцер Чекатунов, 
і коли дідич не вдовольнив його як слід, він доніс у канцелярію, що 
дідич той „палить на печі герб государственний". Зараз схопили того 
чоловіка і привезли на допит. Як він не впевняв, що то у нього зл о 
жена піч з кахель, і ті орли, що були на них, зовсім і не схожі на 
„герб государственний", що піч була зложена ще здавна, що орлів та 
инших птахів, звірів і таке инше ганчарі виробляють на кахлях зазда
легідь і продають вже готові, — нічого не помагало, і тільки табу
ном коней, черідкою корів та чималою готівкою одкупився він од 
катування. Багато отаких доносів було в канцелярії, і роботи в ній 
не бракувало: людей мучили і катували, і вона, як важкий гніт, да
вила Україну. „Як би, — каже старе оповідання, — перстом Божим 
вийняти частину землі на тому місці, де стояла та канцелярія, то кров 
лю дська приснулаб з неї, як водомет (фонтан)". Як бачимо, і Україну 
не минула Біроновщина, що лю тувала у Російській державі. На Україні 
стояв постоєм з військом московським у Стародубі Біронів менший 
брат — кривий, дуже негожий і ще лютійший од свойого старш ого 
брата. Він жив, як кажуть, так пишно, як султан який: набірав силою 
дівчат і жінок у свій гарем, а тих жінок, у котрих були немовлята, 
силував годувати своїм молоком цуценят з його псюрні. Оповідання 
про його довго переказували у Стародубщині.

Тим часом ось яка оказія трапилася на Україні. У 1731 році цар
ський полковник Вишневський їздив по Україні, набіраючи співаків до 
придворного хору. Заїхав він у село Лемеші Козелецького повіту Ки
ївського полку (тепер у Чернигівській губернії), і почув у церкві, як 
прегарно співав один парубок. Він узяв його із собою  і повіз у Пе
тербург. Голос у Олекси Розума, — 'так звали того тоді 2 2 -літнього 
парубка, — справді був прегарний, і як почула його у церкві молода 
царівна Лизавета Петровна та побачила дуже гарного на вроду па
рубка, справдішного красуна, то, свідчать сучасники, так і зачарува
лася ним, і з того часу простий козак Розум швидко пішов у гору. 
Як він втеряв голос, його зроблено придворним бандуристою, а по
тім управителем, спершу одного, а далі й усіх маєтків царівни і її 
камер-юнкером.

28-го листопада (ноября) 1740 року померла Імператориця Анна 
Іванівна. Перед смертью вона призначила правителькою свою пле- 
менницю Анну Лєопольдовну, Принцесу Мекленбургську, а малого 
сина її, Івана VI, зробила своїм наслідником. У грудні (декабрі) 1741 
року придворна партія, у котрій був і Розумовський, як тепер взивали 
колиш нього козака Розума, з царським лікарем Лестоком і французь-
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ким послом Ш етарді на чолі, з допом огою  Преображенського полку, 
арештували Анну Л єопольдовну, її чоловіка й маленького царя Івана 
VI. Івана VI посажено у Ш лісельбургську кріпость, і там за царю 
вання Катерини II його вбито. Після арешту правительки Анни Лєо- 
польдовни і її семьї, Імператорицею зробилася Лизавета Петровна. 
Розумовського зараз було зроблено генерал-поручником. 25-го травня 
(мая) 1742 року Лизавета коронувалася, і в сей день Розумовського 
було зроблено обер-єгермейстером, дано йому орден Андрія Перво- 
званного і великі маєтності у Московському царстві і на Україні, 
а в-осенн того-ж року Імператориця одружилася з Розумовським у селі 
Перові під Москвою. У 1744 році його й брата його Кирила зроблено 
графами. Не вважаючи на таку близькість до Імператориці, Розумов- 
ський поводився при дворі з великою повагою  і розумом; він у полі
тику не втручався, а старався ісходитись із талановитими і вченими 
людьми, бо бажав од  них здобути собі хоч яку-небудь освіту, — він 
добре почував, щ о її йому бракувало для того високого становища, 
в якому він опинився. Через свою  мягку і високосправедливу вдачу, 
він хоч і стояв дуже високо, проте не мав собі ворогів: усі його лю 
били й поважали, і дякуючи його впливові, при дворі на все україн
ське дивилися не з погордою , як звичайно було досі, а з цікавістью.
У томуж таки 1744 році захотіла Імператориця і сама побувати на 
Україні, і довгенько прожила у господі старої Розумихи у городі Ко
зельці, у Чернигівщині. Там вона почувала себе дуже добре і позна
йомилась з усією  ріднею Розума. З Козельця Імператориця поїхала 
в Київ. Скрізь по Україні її щиро вітали. Київом вона зачарувалася 
і промовила голосно: „Возлю би мене, Боже, в царстві небесному Тво
йому, як я лю блю  народ сей благонравний і незлобивий".

Старшина українська, покористувавшись тим, що Цариця була 
у Київі, подала їй прохання про те, щ об обрано було Гетьмана. Про
хання се було ласкаво прийняте, і тодіж призначено було, щ об по
саду сю зайняв менший брат Олексія Розумовського — Кирило.

Кирило Розумовський народився у 1728 році, а у 1743 році був Гетьман 
посланий братом своїм за границю у Германію і Францію з академи- Кирило 
ком графом Тепловим, щ об скінчити освіту. Він вчився у Кенігсберзі,^РИГ0Р0ВИЧ 
Берлині, Геттінгені, перебував де-який час у Італії. У 1745 році повер- 
нувся він до Петербургу. На другий же год, коли йому було ледве j 750-1764. 
18 літ, він був настановлений презідентом Імператорської Акаде
мії Наук. Скоро після того сама Імператориця висватала йому свою  
сестру у-других, фрейліну Наришкину.

1747-го року 5-го травня (мая) вийшов указ Цариці про те, що 
дозволяється обрати нового Гетьмана, Імператориця Лизавета призна
чила сю посаду Кирилові, але він барився і не їхав на Україну.

22-го лютого (февраля) 1750 року прислано було у Глухів од  
цариці графа Гендрикова. Зібрав він раду для того, щ об обрати Геть
мана, і була вона дуже пишна: на майдані, коло церкви св. Миколи, 
був зроблений високий поміст, укритий червоним кармазином; навкруги
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стояло військо козацьке і прості лю де; на помості та обгороженому 
навколо місці зібралося українське духовенство, з Київським митропо
литом Тимохвієм Щ ербацьким на чолі, і старшина. У 10-тій годині 
вдарили з гармат, і почалася церемонія. Із великим торжеством стар
шина і бунчукові товариші принесли клейноди; за ними приїхав у ка
реті шестериком граф Гендриков, після того прочитано царську гра
моту на обрання Гетьмана. Тоді митрополит, у промові своїй, вітав 
графа і дякував Цариці од  усіх Українців за те, що дозволено обрати 
Гетьмана. Прослухавши промову, граф Гендриков звернувся до гро

мади і запитав: „Кого ба
жаєте мати собі за Геть
мана?" Заздалегідь під
мовлені козаки загукали 
враз: „Кирила Розумов- 
ського! Нехай Розумов- 
ський гетьманує!" Ц ар
ський уповажений поздо
ровив старшину з новим 
Гетьманом, а після того 
палили з 101 гармати на 
шану нового Гетьмана. 
Народ гукав радісно, а ко
заки палили з рушниць.

Щ об сповістити про 
се обрання, виряжено до 
Петербургу послів: Гене
рального бунчужного — 
Демьяна О болонського, 
Ніжинського полковника
— Семена Кочубея і бун
чукового товариш а — 
Іллю Журмана. 24-го кві
тня (апріля) Цариця при- 

ГЕТЬМАН КИРИЛО РОЗУМОВСЬКИЙ. лю дно вітала сих послів
і ствердила нового Геть

мана. Йому дано маєтності — так званий Гадяцький Ключ, себ-то ве
ликі маєтності навколо Гадячу, що ще од часів Богдана були ранго
вими землями і належали гетьманській посаді. Крім того, Розумов- 
ському дані були землі і в инших місцях. Батурин знов призначено 
було за гетьманську столицю; на Україні скасовано усякі комісії 
і страшну „Міністерську канцелярію", а усім московським урядовцям 
звелено виїхати з України. Окрім того, Гетьманові оддано було під 
владу Запорож ську Січ, котра ще досі ні од  кого не залежала. На 
другий год, літом 1751 року, новий Гетьман Кирило Григорович Ро- 
зумовський з великою пихою в’їздив у Глухів.
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Бучно почалося гетьманування, бучно воно й провадилось увесь 
час. Новий Гетьман побудував собі палаци у Батурині і Глухові, завів 
двір, на зразок царського, і жив як царь: балі, бенкети та театральні 
вистави, а далі постоянні подорожі у Петербург, бо жінка його нуди
лася на чужині, та й сам він звик і линув до пишного придворного 
життя. Через се все не багато оставалося в нього часу на порядку
вання справами в Україні. Свого наставника Теплова він зробив пра
вителем гетьманської канцелярії і на його іздав усі справи, а на Укра
їні усим керувала і верховодила старшина, поки Гетьман проживав 
у Петербурзі.

ПАЛАЦ ГЕТЬМАНА РОЗУМОВСЬКОГО.

Гетьман поробив великі переміни у Генеральному суді, у котрому, 
окрім  двох Генеральних суддів, було заведено неодмінно по одному 
виборному од  кожного полку. Се був найвищий суд на Україні. По 
полках було засновано, окрім полкових судів, ще 2 0  судів повітових, 
і в кожному з них були суди: Земський, Гродський і П ідкоморський; 
по сотнях зоставлені були сотенні суди, але до  них належали тільки 
дрібні справи, а з поважніщими треба було звертатися до Повітового 
суду. Судді, підсудки і земські писарі (секретарі) вибіралися вільними 
голосами з шляхти того повіту, до  котрого належав суд.

При кінці листопада (ноября) 1761 року Гетьмана покликано до 
Петербургу. Він передав усі справи Генеральному обозному Кочубе- 
йові, Генеральному підскарбієві- Гудовичеві, Генеральному писареві
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Безбородькові та Генеральному осавулові Журавці, а сам з усім домом, 
своїм рушив в дорогу, а 25-го грудня (декабря) тогож  року вмерла 
цариця Лизавета, і на короткий час Імператором став її небіж Петро III. 
Він був щирий Гольштинець, прихильник Пруського короля Фрид- 
риха II, і страшенно любив військові справи та муштри. Скоро він 
став царем, то й на Україну послав заклик, щоб йшли в його Голь- 
штинське військо. М олодь українська з радістью відгукнулася на се 
і великими юрбами посунула до Петербургу. -На знак того, що вони 
належали до Гольштинського війська, кожний з них мав на шиї чер
вону гарусову хустинку. Не довго довелося їм бути у тому війську, 
і скоро вони, обідрані й голі, поневіряючись по-під чужими хатами, 
повернулися до-дому. А сталося се через те, що новий імператор Пе
тро III через пів року був скинутий своєю  жінкою Катериною ІІ-гою. 
Допомогли їй Гетьман Розумовський, Панін, князь Барятинський, Рєп
нін та инші молоді офіцери Ізмайловського полку: брати Орлови, 
Пассек, Бредіхін, Хитрово, Потьомкин та инші. Як Петро вже зрікся 
престолу, його заслано під караулом у Ропшу, і там, начеб то зне
нацька, вбив його Орлов. Імператорицею зробилася кревна Німкеня, 
жінка твердої волі і розуму, Катерина II, і 28-го липня (юля) 1762 р. 
ступила вона на престол.

Тим часом якийсь генерал Мельгунов, що начеб то для гулянки 
їздив по Задніпрянських степах, написав до Петербургу, щ о він знай
ш ов у сій стороні багато народу, котрий почитає себе ні од  кого не
залежним: „наче які Американці, — пише він — але до військової 
служби вони дуже здатні". На се до його прислано наказ з Петер
бургу, щоб він записував таких людей у пікінєри. Генерал той почав 
їздити по селах, скликати людей і, трактуючи їх горілкою, закликав 
записуватись у пікінєри; обіцяв усякі вольності і незалежність о д  
якого-будь начальства, — ні перед ким, мовляв, шапкувати не будете І

Записувались у пікінєри саме нікчемство з козаків та хазяїнів, та  
харцизи й опіяки. З таких людей скомпановано 4 полки: Єлисавет- 
градський, Дніпровський, Полтавський і Донецький. Не питаючись, 
приписали до сих полків ті села, з котрий хто з пікінєрів був родом. 
Сотенні правління по тих містах, що одійшли таким побитом до Пі- 
кінєрських полків, скасовано, корогви їх та архиви заперто по цер
квах, а то й просто знищено і понівечено. За старшину поназначу- 
вано письменних дяків, шинкарів та отаких инших, і названо їх рот- 
мистрами. Сім год пікінєри ті не платили ніяких податків і нічого не 
робили; їм тільки натуркали голови, що вони й вищі, й кращі за усіх 
Українців і козаків, і на знак того — на шапки почеплено було їм 
білі стрічки з поворозок; шапки ті вони ні перед ким не здіймали, 
навіть і у церкву вони увіходили у шапках і здіймали їх тільки під
ходячи до вівтаря. Гетьман скаржився у Петербург на те, що під пікі
нєрів одібрано багато сіл та землі у полків українських та й у окро- 
мних людей, і що сим явно порушено стародавні права і вольності, 
стверджені раніщими Монархами. Але се нічого не пособило, а помо-
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глося тільки аж те, що як заходилися шити мундіри на тих пікінєрів 
та готовити їх у поход, то вони почали тікати на Запорожжя і по 
хуторах.

Як ми бачили вже, Гетьман теж чимало тому допомагав, щоб 
Катерина зробилася Імператорицею. Чутка про се дійш ла і на Україну 
і де-хто з старшини, чи по намові самого Гетьмана, чи самі од себе, 
ухвалили прохати Царицю, щ об уряд гетьманський зроблено було на- 
слідковим — щ об переходив од  батька до сина. Про се міркувалося 
на Генеральній раді, котру скликав Гетьман для вибору послів, що 
мали їхати до столиці вітати Царицю. Але проти того обурилося чи
мало старшин, бо вони вважали, що таким способом порушено буде 
права і вольності козацькі.

На зборах счинилася велика сварка. Про се Київський обер- 
комендант Чічорин сповістив у Петербург. Зараз же викликано туди 
Розумовського, і у січні (январі) 1764 р. він приїхав до столиці. Ца
риця, котра вже заздалегідь поклала собі знищити окремність усіх 
країн, що залежали од  Росії, а між ними й України, рада була тій 
нагоді і звеліла Гетьманові податися в одставку. Д овго змагався Ро- 
зумовський, але нічого вже не можна було подіяти, — 1 0 -го грудня 
(декабря) того ж року вийшов указ про те, щ о Гетьманський уряд 
скасовано.

Розумовський був останній Гетьман України. Йому дадено багато 
земель на Україні і чин Генерал-Фельдмаршала. Останні годи свого 
життя він жив за границею, у Петербурзі і коло Москви у свойому 
селі Петровсько-Розумовському. Тільки аж у 1794 році оселився він 
у Батурині, де й помер у 1803 році.

У потайному наказі прокуророві Вяземському цариця Катерина 
каже так: „Малая Россія", Ліфляндія і Фінляндія — се країни, котрі 
правуються конфірмованими (потвердженими) їм привілеями, і пору
шити їх одразу — негаразд, але й вважати їх за  чужоземні і поводи
тись з ними, як з чужеземними, не годиться, а треба їх порівняти 
з Російськими землями. У Малоросії, як Гетьмана не буде, треба пиль
нувати, щ об і думати про нього забули".

Отак почалося, так і провадилося далі царювання Катерини. На 
Україні, замість гетьманського уряду, була заведена „Малороссійская 
коллегія"; презідентом (головою ) її, з титулом „М алороссійскаго ге
нерал-губернатора", призначений був граф Румянцев.

Указом цариці Катерини у 1764 році скасовано було Гетьманство Знову Ма
на Україні, а замість його заведено знову „М алоросійську колегію", лоросіїс. 
в котрій було чотири Українських і чотири М осковських члени, з гра- нолег*я- 
фом  Петром Румянцевим на чолі. Зараз же Колегії тій звелено було:
1. Зробити перепис і ревізію, бо досі уряд не збірав ніяких податків 
з  України. 2. Не дозволяти вільно переходити лю дям з місця на місце, 
з  земель одного дідича на землю другого. 3. Звернути увагу на те, 
щ о Українська старшина і духовенство ненавидять усе Московське 
і 4 . Пильно стерегти, щ об ся ненавість не ширилась поміж народом
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на Україні, а для того наказано було вдавати, ніби уряд обороняє 
простий лю д Український од йогож таки панства і старшини.

Але заходи сі мало помогли: народ так само вороже, як і попе
реду, дивився на нові порядки, котрі заводив Імператорський уряд.

У 1767 році Катерина надумала скликати до  Петербургу у Ко
місію „для сочиненія новаго положенія“ заступників од  усіх народно
стей Російської держави. В ту Комісію мали бути обрані депутати і на 
Україні.

Багато клопоту завдали ті депутати графові Румянцеву. О дразу 
виявилося, що усі верстви народні на Україні: старшина, козацтво,

духовенство, міщане й се
ляне, по городах, селах 
і хуторах, одностайне сто
яли за автономію Укра
їни —  за те, щ об їм по
вернуто було давні права 
і привілеї, котрі мала Укра
їна за  Хмельницького і 
з ними вона доброхіть по
єдналася з Москвою, як 
рівня з р ів н ь о ю - ті права, 
що з того часу так поні
вечив Московський уряд. 
Д о чого тільки не брався 
Румянцев, щ об вибори 
були такі, як йому хоті
лося! Було таке, що де
кого карав він на смерть, 
та все те не подужало 
спинитиукраїнське „ковар- 
ство і гваволю “, „хваль- 
шиві і республіканські ми
слі", як жалівся він уря- 

і м п е р а т о р и ц я  КАТЕРИНА її. дові. Та Комісія зібралася
в Петербурзі. На засідан

нях її своїми палкими промовами за права і вольності України визна
чався Лубенський шляхтич Григорій Полетика. Проте змагання послів 
і усі їх сльозні прохання до Цариці нічого не помогли і зоставили 
тільки яскравий слід у нашій історії та виявили ті бажання нашої 
людности, котрих не подужали викоренити ніякими утисками навіть 
і до  наших часів. Уряд не звернув на них ніякої уваги і положив собі]: 
„слѣдовать своимъ непреклоннымъ рѣш еніямъ“ та вживати давнього 
свого, випробованого вже, способу. Сей спосіб — поставити одну 
верству людности проти другої. Бачучи, що визвольні думки проки
даються все дужче і свідоміще по-між старшиною і більш освіченою 
верствою Українців, уряд скоріще взявся до реформ, котріб зовсім
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знищили усяку окремішність України. А для того, щ об легче се зробити, 
положив собі привабити старшину на свій бік.

Реформи в Україні почалися з того, щ о у 1775 році було зруй
новано Запорож ську Січ, бо се був безпешний і неспокійний осередок 
вольності. Про сю подію  буде мова далі.

У 1781 і 1782 роках на Гетьманщині заведено було губерські 
установи, однакові з  Російськими. „Малоросійську колегію " і козацьке 
правування було скасовано, і Україну поділено на намістництва: Ки
ївське, Чернигівське і Н овгород-Сіверське; з  Слободських полків ще 
у 1764 році було зроблено окрему Слободську губернію, а з кріпо- 
стів і осель, котрі були на землі Запорож ських вольностей, зроблено 
було Новоросійську губернію. Д о сієї губернії додано було й частину 
власних земель Запорожських.

У 1783 році з козацьких полків зроблено було регулярне (посто- 
янне) військо, так само як і у Московщині, і в сьомуж таки році на 
Україні заведено кріпацтво. Людей, щ о сиділи по землях земельних 
власників, було зроблено їх кріпаками; вони залежали у всьому од 
власників, не мали права переходити на инше місце та покинути ту 
землю, на якій сиділи; повинні були непремінно робити на власника- 
пана кілька день на тиждень дурно. Так почалася на Вкраїні справжня 
панщина.

Московський уряд завів кріпацтво на Україні для того, щ об ще 
дужче забезпечити себе од  усякого розруху і щ об Україна найменш 
одрізнялася своїм внутрішнім ладом од Росії. Хоч вже й раніщ е наші 
селяне чимало залежали од  заможніх дідичів, але лю де вважали себе 
вільними і по-всяк-час мали спроможність покинути нелю бого пана та 
шукати собі кращ ої долі у другого; тепер сього вже не можна було 
більш робити. Попереду й дідичі уважніще ставилися до залежних од 
них селян, або посполитих, як їх тоді звали, бо боялися, щ об вони 
не покинули його та не пішли до другого дідича. А тепер, як лю де 
стали їх живим реманентом, були немовби яка мертва річ, то й вони 
до селян стали инші. Попереду дідичі одрізнялися від посполитих 
(простих селян) тільки своєю  заможністью і їх не цурались, а тепер 
пан став чимсь иншим, чимсь вищим над ними, і усіма силами силку
вався одріжнитись від них, не бути на них схожим a-ні звичаями, а-ні 
мовою, поспішався зрівнятись із російським дворянством та зріктися 
усього рідного, „мужичого". Але, як побачимо далі, хоч як нівечили 
наше панство, проте воно не в-край попсувалося і з-поміж його вий
шли ті борці, котрі зрозуміли правду і вивели свою  Україну на новий 
шлях відродження.

У 1785 році козацькій старшині і шляхті дана була грамота на 
дворянство, заведено дворянські установи, і козацькі ранги переймено
вано у чини. Сим уряд мислив заспокоїти старшину і прихилити її на 
свій бік. Але таке касування давніх звичаїв українських не минуло зо в 
сім таки спокійно, і ми бачимо, що інтелігенція українська обурилась 
і нишком почала шукати, як і в давніщі часи, помочи проти Росії по
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чужих державах. У 1791 році до Берлину приїхав один з видатних 
Українців, Капнист, і клопотався, щоб Прусія подала помочі Україні 
і взяла її під свою руку, як що Українці повстануть за-для визволення 
з-під тяжкого ярма М осковського. Але Прусія ухилилася від того. 
А тим часом Російський уряд пильно йшов до свого, і старшина 
наша — тепер вже російські дворяне — справді по-трохи почала зви
кати до свого нового становища та ще й квапитись на чини та по
сади, а найбільш на добре жалування. Вже в кінці царювання Кате
рини ми бачимо чимало наших земляків, котрі, забувши свій рідний

край, служили у Петер
бурзі по всяких комісіях 
та міністерствах, а де
котрі , як Безбородько, 
Завадовський,Трощинські, 
Тамари, Кочубеї та инші, 
дійшли високих посад і 
мали чималий вплив при 
царському дворі.

За ті часи Катерина 
постоянно з ким-небудь 
вою вала — на те, щоб 
ще більш ою  зробити дер
жаву. У 1783 році звойо
вано Крим, а хана Крим
ського Шагін-Гірея приси
лувано було зріктися свого 
царства. Щ е після остан
нього наскоку Татар на 
Україну, у 1769 p., росій
ське військо, під прово
дом князя Долгорукова, 
вступило в Крим і позай
мало усі значні міста того 

ЗАПОРОЖСЬКИИ ПОЛКОВНИК ПАНАС КОЛПАК. Ханства ДуЖЄ доп ом огл и

в тому поході Запорожці, 
щ о вели перед і про все розвідували, що діється в ворожому війську. 
На чолі їх був Шкурятинський курінний отаман Панас Колпак. Після 
того походу Кримський хан Селім-Гірей утік до Константинополя, і на 
його місце, з допомогою  Російського уряду, настановлено було ханом, 
незалежним від Турецького султана, Шагин-Гірея, про якого вже зга
дувалося.

У 1770 році, коли Запорож ці стояли під Очаковом, познайомився 
з  ними могутній князь Потьомкин, і заманулося йому, -  так, примхи 
ради, — пристати у братчики до товариства війська Запорож ського. 
Про се він удався із проханням до Кош ового Петра Калнишевського. 
Звичайно, він був прийнятий і записано його у товариство Кущів-
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ського куріня, з прізвищем Грицька Нечоса. Сей князь Потьомкин, 
любчик Цариці, чимало рук приложив до того, щоб зруйнувати Січ 
Запорожську.

Після того, як звойовано було Крим, Потьомкина найменовано 
було Новоросійським Генерал-Губернатором. Щ об заселити той край, 
він почав будувати нові городи по степах Запорожських і в Криму, 
котрі після зруйновання Січі були повернуті у казну. Так, за його 
збудовано: Херсон, Катеринослав, Миколаїв і Севастополь.

У 1783 р. звойовано було Очаків і Хаджібей (теперішня Одеса). 
Чимало допомогли в сій справі Запорожці, — ті, що після зруйно
вання Січі не пода
лися у Туреччину і 
з них складено було 
так зване „військо 
вірнихкозаків“, зпер- 
шими своїми кош о
вими Сидором Бі
лим та Х арьком Че
пігою.

Коли вже російські 
порядки були заве
дені по усіх краях,
Потьомкин звернувся 
до Цариці з прохан
ням, щ об вона приї
хала та подивилась 
на свої нові землі.
Дуже бучно і з ве
ликою  ватагою  при
бічників вибралася 
Катерина у 1787 р. 
в дорогу до Київа.
Там її дожидали ве
ликі роззолочені бай
даки, на котрих побудовані були цілі палаци. Сівши на ті байдаки, 
попливла цариця Дніпром до Херсону. У Каневі її стрів Польський 
король Станіслав-Август Понятовський, клопочучись за своє власне 
становище і за становище свого пош арпаного королівства. Далі, біля 
Кодака її стрів Австрійський цісар Йосип II, спільник цариці Катерини. 
З  ним вона у Новому Кодаку зробила закладини великого міста, ко
тре найменувала Катеринославом. Звідсіль вона рушила до Херсону, 
де було вже побудовано кілька кораблів. Се було перше місце, де 
засновано Чорноморський флот, що після переведено до Миколаєва.

П одорож  Цариці у Крим була незвичайна: на береги Дніпра зд а 
лека зганяли народ, і він у празниковому убранні, коли пливли коло 
берега царські байдаки, мусів вітати Царицю, вклоняючись і голосно

КНЯЗЬ ПОТЬОМКИН ТАВРІЙСЬКИЙ
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вигукуючи з усієї сили: „ура!“. Се була для Українців незвичайна но
вина. Тим часом військо стрічало Царицю по всіх городах. Потьомкин 
переодягнув кілька колишніх Запорожських козаків лоцманами на цар
ські байдаки, щоб провести їх Дніпром та через пороги, а кілька сот, 
під проводом одного з тих старшин Запорожських, що не пішли за 
Дунай, Сидора Білого, проводили царський поїзд берегом, виграваючи 
кіньми і дивуючи Царицю та її прибічників своєю одвагою , сміливі- 
стью та прегарною, хвацькою їздою  на конях. Користуючись тим, що 
Царицю козаки дуже вразили, Сидір Білий із другими старшинами по
дали їй у Кременчузі прохання про те, щ об було вернуто Запорожцям 
їх колишні вольності і щоб знову можна було зібрати славне військо 
Запорож ське. Цариця ласкаво зглянулася на те прохання, і справді 
через який час, коли почалася війна з Турцією, засновано було ко
зацьке військо, що прозивалоея „військо вірних козаків". Проїздячи 
суходолом по землях колишніх Вольностей Запорожських, у супро

воді козаків, Цариця, ми
наючи зімовник Білого, 
що стояв у Вербовій балці 
на річці Вісуні (тепер у 
Херсонському повіті, су- 
межно із Кривим рогом), 
подарувала була се місце 
і землю навкруги Білого 
на знак своєї ласки до 
нього; але він не захотів 
прийняти той подарунок: 
ніяково, мабуть, було З а 
порожцеві забірати у вла
сність товариську землю. 
Тоді, замість того, дадено 

йому табатирку, оздоблену дорогим камінням. Коли Цариця верталася 
до Петербургу, то Запорожці, із Білим на чолі, знов проводили її аж 
за річку Псьол. Уся ся подорож  була на те, щоб показати людям, 
яке, мовляв, щастя для Українців од того, що панує над ними Росій
ський уряд, а Цариці показати — як „благоденствують" Українські 
лю де. Але кому треба було той добре розумів і бачив, що воно й 
до чого.

Наслідком подорожі було те, що Цариця захотіла оселити про
сторі степи Запорожські, котрі загарбано було після зруйновання Січи 
та звою вання Очаківських та Буджацьких земель. Для того вона за 
кликала кілька десятків тисяч колонистів з Німеччини. Вони й засіяли 
ті степи своїми колоніями. А щоб Німці охітніще оселяли ті землі, то 
уряд надавав їм багато вільгот. 1 от землі, за які пролито чимало ко
зацької крови, стали власністью чужинців, а ті, що їх боронили і по
ливали своєю  кровью, мусіли поневірятись по чужинних степах, по 
чужих краях за Дунаєм та на Кубані.

----------------- О oQ O  О -----------------
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Про становище Лівобічної України (Гетьманщини) ми вже доволі 
знаємо, — воно було, як ми бачили, не дуже веселе, і утиски уряду 
Російського надто давалися в знаки, Щ е гірше було у Правобічній 
Україні, котру Петро І по Прутській умові мусів був віддати під владу 
Польської держави. Поки, за часів Палія, Поляки боялись козаків — 
чимало їх навіть у Польщу повтікало — доти на Вкраїні Правобічній 
жити було вільно. А тепер вони знов насунули туди і знов почали 
заводити свої старі розпорядки, встановляти свої закони. Щ об засе
лити сей край і землі, 
куди вони знов поверну
лися, пани польські та 
шляхта почали закликати 
людей на свої землі і да
рували їм на тридцять літ 
вільне життя. Увесь сей 
час лю де повинні були 
робити тільки на себе і 
нічого власникові землі 
не платити, — ніяких по
датків. Сила народу з Лі
вобічної України поквапи
лось на сю принаду. Су
нули вони на Правобе- 
ріжжя, і спустошений край 
сей миттю залюднів. По 
степах постало багато сел ; 
через вольності, що д аро
вано було новим посе
ленцям, вони стали зва
тися „слободами". Але ми
нули ті тридцять літ, і 
польські розпорядкизнову 
скрізь проявилися. Під той 
час, як ми бачили, за ца
риці Лизавети, поверну
лися до-дому І Запорожці. ЗАПОРОЖ ЕЦЬ ЧАСІВ КАТЕРИНИ II.
І от селяне, котрим д о 
шкулили утиски панів-Поляків, почали обертатися до Запорож ців, шу
кати собі у них захисту. Такі невдоволені новими порядками люде, 
за приводом козаків з Гетьманщини та Запорож ців, почали купитись 
у ватаги і заходилися нищити та грабувати панські маєтки, нападати 
на панські землі, убивати панів, а з ними й Ж идів-орандарів. Таких 
людей стали звати „Гайдамаками". Чимало їх завелося на Правобічній 
Україні. Чим далі, Гайдамаччина та все дужче і дужче ширилася. Окрім 
Київщини та Брацлавщини, вона обхопила вже й Волинь, і Полісся, 
і Поділля, і навіть Галичину, де Гайдамаків звали „опришками". Чималі
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ватаги сих Гайдамаків збіралися і купились коло своїх ватажків; з них 
за ті часи на Україні вславилися були: Верлан, що орудував у Бра- 
цлавщині, Скорич, Запорож ець Грива, Харько, Іванець, Мамай та Жила, 
а у Галичині — Олекса Д овбуш ; про нього складено багато пісень 
у Галичині, що співають і досі. Довбуш  сей придбав собі великої 
слави у Галичині своєю  добрістью  до бідних, своєю  сміливістью та 
одвагою ; багаті крамарі та Ж иди-окономи, та орандарі боялися його 
й духу, бідні ж лю де любили його і часто переховували його у себе. 
Окрім Галичини, він показувався і у Чорній горі, у Волощині, в Угор
щині та на Покутті. У 1745 році у селі Космачах його вбито: кажуть,

ГАЙДАМАЦЬКИЙ ВАТАЖОК МАМАЙ (стародавній малюнок).

що зрадила його полюбовниця, Стефаниха Дзвінчиха, але його вбив 
Дзвінка, коли Довбуш  прийшов рішати спір.між Д звінкою  а його тестем
о придане. Та з Д овбуш ом не перевелися опришки у Галичині: у 1750 р. 
орудували там Гнат Бою рак, Гриня Мартинчук, Іван Бойчук і другі.

Саме тоді у Польщі, після смерті короля Августа II, було без- 
королівья. Поляки розбилися на партії: одні, так звані конфедерати, 
стояли за  те, щ об королем настановити Станіслава Лещинського, 
а другі встоювали за  Августа III. Поки пани сперечалися та билися 
одні з другими, гайдамаччина все росла та росла. У сварку тих поль
ських партій вмішалися й чужі держави, і цариця Анна Іванівна послала 
тоді у П ольщ у своє військо та українських козаків з Гетьманщини. 
Кончилися і ущухли ті суперечки тільки тоді, як королем став Август НІ.
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Щ об боронитися од Гайдамаків та воюватися із своїми супроти
вниками з ворож ої партії, пани по своїх замках позаводили надвірні 
козацькі полки; у ті полки набірали вони козаків з своїх селян та тих, 
хто йшов у козаки. Поки такий козак служив, він був вільний з усією 
семьєю своєю  од панщини та од  усяких податків.

У одному з таких полків князя Четвертинського у 1734 році сот
ником був Сава Чалий, родом з міщан містечка Комаргорода. Гайда
мацький ватажок Верлан нахилив його на свій бік, і він з своєю  сот
нею пристав до Гайдамаків та орудував з ними проти панів, але вже 
у 1736 році він знов перейшов до Поляків і його настановлено пол
ковником. У 1738 році Чалий перейшов полковником надвірних коза
ків у Немирів, маєток коронного Гетьмана Йосипа Потоцького, котрий 
вславився своєю  лю тістью  до своїх посполитих. Здоганяючи у 1740 
році Гайдамаків, Чалий ускочив із своїми козаками у Запорожські 
землі, поруйнував їх городи на р. Бузі, розігнав запорожську сторожу, 
спалив церкву і пограбував зімовники. Але на другий год гайдамаць
кий ватажок, Запорожський козак Ведмедівського куріня Гнат Голий, 
котрий із своєю  ватагою  ще з 1737 року сидів кошем у Чорному 
лісі, тяжко покарав його за ті його вчинки проти Гайдамаків і Запо
рож ців: саме на Різдво 1741 року він обступив хату Сави у селі Сте- 
пашках і вбив його.

Гайдамацькі напади і наскоки на польських панів тяглися безпе
рестанку аж до 1750 року, коли знов счинилося нове страшне гайда
мацьке повстання. Київське та Брацлавське воєводства трохи не усі, 
як єсть, були в руках гайдамацьких. Гайдамаки взяли і поруйнували 
такі значні міста, як Умань, Винницю, Летичів, Хвастів та Радомисль. 
Але найдужче повстання було у 1768 році, і прозивається воно „Ко
ліївщ иною " (від слова колій, — той, що коле). Тій Коліївщині д оп о
могли поширитися тогочасні обставини у царстві Польському. Окрім 
панського важкого гніту, добавилися сюди ще й утиски, котрі робило 
католицьке духовенство православному лю дові і людям иншої не ка
толицької віри — „діссідентам", як прозивали Поляки.

Таким способом, Гайдамаки почали боротися не тільки проти 
панів, але й за свою віру. Петербурський уряд, котрому лю бо було 
дивитися на всякі непорядки у Польщі, бо од того йому буде краще, 
став допомагати діссідентам, послав своє військо в середину П оль
ської держави, і з його намови та допомогою  склалася так звана 
„Радомська конфедерація", котра й почала обороняти діссідентів. Проти 
неї у місті Барі на Поділлі засновалася друга конфедерація — Бар- 
ська. Конфедерати розпочали лю ту боротьбу, і в Польському коро
лівстві настало справжнє безладдя. Гайдамаки, до котрих приставало 
багато селян, тим часом здобувалися на більшу силу та ще дуже по
чали ширити свою роботу. Чимало допомагало їм і православне ду
ховенство. Ігумен М отронівського манастиря М ельхиседек Значко- 
Яворський брав поважну участь у повстанні православного лю ду на 
Правобережній Україні; найголовніший ватажок гайдамацький Максим
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АРХИМАНДРИТ МЕЛЬХИСЕДЕК ЗНАЧКО-  
ЯВОРСЬКИЙ.

ЗАПОРОЖЕЦЬ МАКСИМ ЗАЛІЗНЯК.

Залізняк часом довгенько 
проживав у М отронівсько- 
му манастирі і з ігуменом 
його був дуже добрий.

Щ е зімою почали по- 
кмічати, їдо багато людей 
з Запорож жя, по одиначці 
і цілими купами, перехо
дили з Лівобічної на Пра
вобічну Україну. Причину 
того стало знати по ве
сні. Двісті Запорожців з ’я 
вилося у маєтку князя 
Л ю бом ирського; до них 
пристало кілька десятків 
тисяч селян, узброєних хто 
що запопав: кому не стало 
зброї, той йшов із косою, 
вилами, ломакою , то-щ о. 
Повстання обхопило усю 
Польську Україну, котра 
тільки й мріяла про те, 
щ об визволитись з-п ід  
Ляхів та знову сполучи
тися із Лівобічною і по
чати спільне життя. Чи 
то ж так давно, за Па
лія, козаки вільно гуляли 
по Правобережжю, а поль
ське шляхетство не нава
жувалося згадати про якісь 
свої права на Україні? Усе 
те ще не вмерло в памяті 
народа, а тяжких поряд
ків польських не ставало 
вже снаги терпіти. Запо
рожці, як бачимо, теж 
спочували повстанню, по
магали і були проводи
рями в ньому. На чолі 
його стає Запорожський 
козак Максим Залізняк, 
справжній Січовик, чоло
вік сміливий, дотепний, 
бувалий у всяких буваль
цях. Він не квапився на
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гроші, коли нападав та грабував панські маєтки, і з охотою  роздавав 
їх тим, хто допомагав йому.

Тепер, коли справді утиски ще дужчі стали, а до того Барські 
конфедерати почали вимагати од народу Українського грошей, харчів, 
паші для коней та иншого, чого їм було треба, та ще, до того, по
кликали собі до помочі Татар, — терпець народові увірвався, і пов
стання схопилося по всьому Правоберіжжю і розіллялося по ньому 
крівавими річками. За кілька тижнів полумья козацького повстання 
обняло усю південну Київщину, Брацлавщину та Поділля. Ш ляхта та

ГАИДАМАКИ ВИСТУПАЮТЬ В ПОХОД.

Жиди кинулися по городах та панських замках, шукаючи захисту; най
більше їх згромадилося в Умані, головному місті в маєтності графів 
Потоцьких. Умань обсипаний бѵв валами та ровами і мав тридцять 
дві гармати, і для оборони — скілька сот жовнірів та кілька тисяч 
надворніх козаків. Не диво, що Поляки та Жиди з переляку тікали 
світ-за-очі, — Гайдамаки не милували своїх гнобителів і для остраху 
у одному місті на крокві спаленого костьолу повісили ксьондза, Ж ида 
і собаку і під ними прибили такий підпис: „жид, лях та собака — усе 
віра однака“. Багато треба зазнати лиха, щ об дійти до такої злоби, 
і тепер ті, що довели людей до сих страшних нелюдських вчинків,
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тремтіли з переляку та шукали захисту за мурами замків, котрі вва
жали міцними.

Залізняк тим часом стояв з своїм табором під Чигирином. Звід
тіль порозсилав він свої універсали — закликав Українців одностайне 
стати на оборону своєї віри, свого краю і за визволення з панської 
неволі. Од московського війська, котрого багато було на Польській 
Україні, він не сподівався ніяких заходів проти себе, бо вважав, що 
й вони прийшли допомагати православним, а з польським військом, 
він певен був, що й сам упорається. Як один чоловік — одгукнулася

ГАЙДАМАКИ СЛУХАЮТЬ КОБЗАРСЬКОІ' ДУМИ.

на його універсали мало не вся Польська Україна, і під його рукою 
зібралося велике гайдамацьке військо, що звало себе коліями. З ним 
він рушив на Лисянку, узяв се місто, перебив усю шляхту, що там 
сховалася, а надворні козаки, котрі мусіли боронити се місто, зараз 
перейшли до його. З Лисянки Залізняк рушив на Умань. Перелякана 
шляхта та Жиди зачинилися в замку, — надіялись на його гармати та 
військо. Залізняк підійшов до містечка Соколівки, взяв його і там ота
борився; проти його з Умані тамошній губернатор (управитель) Мла- 
данович вислав надворних козаків, під проводом полковників Магну- 
шевського і Обуха і сотників: Гонти та Уласенка. По-між уманських
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надворних козаків чимало було таких, що приятелювали з Гайдама
ками. Мабуть, у сю ніч і Гонта бачився з Залізняком і погодився при
стати до  його, бо в душі він спочував тому, чого домагався народ; 
він так само, як і усі, мріяв про те, щ об оновити скасовану на П оль
ській Україні козаччину, прогнати панів і шляхту та знищити унію.

Гонта був родом з села Росош ок (тепер у Липовецькому повіті 
в Київщині), Се був гарний на вроду, добре освічений чоловік. В оє
вода Салезій Потоцький, котрому належав Умань, лю бив сотника 
Гонту і зробив його при собі довіреним чоловіком. Гонта був при 
ньому із своєю  сотнею
і в Галичині, і два роки 
сторожив там у замку По- 
тоцького; за два походи, 
в котрих Гонта був з ним, 
він дав йому грамоти на 
два багатих села: його 
рідне — Росошки і суме- 
жне — Орадовку, — дав 
йому у доживоття. Як ба
чимо, Гонта не мав нія
кого приводу бути невдо- 
воленим, і як що пристав 
до Залізняка, то тільки 
через те, що мріяв про 
визволення ПравобічноїУ- 
країни з - під польської 
влади і католицького гні
ту. Він покладав надії, як 
і Залізняк, що у тому ви
зволенні допоможе Росій
ське військо, котрого під 
той час було багато у 
Польщі.

Погодившись з Зал із
няком, Гонта, а з ним і
другий сотник Уласенко, з усіма уманськими козаками пристали до 
Гайдамаків і прогнали од себе полковників Обуха і Магнушевського, 
котрі втікли за російську границю.

18-го червня (юня) о-південь Гайдамаки з козаками підступили 
до  Уманя і стали здобувати його штурмом. Тридцять годин одбива- 
лася шляхта, але нарешті не встояла проти величезної сили Гайдама
ків, і вони увійшли у город. Два дні вони з козаками лютували в місті. 
Усіх, хто шукав захисту в Умані: панів, посесорів, окономів, ксьон
дзів, уніятських попів та Жидів, вирізали до-ноги, багато згубили жі
нок і дітей.

УМАНСЬКИЙ СОТНИК ІВАН ГОНТА.

23
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За ту страшну різанину вигублено в одному місті Умані не одну 
тисячу душ. Упоравшись із сією справою , Залізняк почав купчити ва
таги і загони селян і, під проводом ватажків з козаків та Запорожців, 
посилав їх у Брацлавицину, Київщину, на Поділля і на Полісся, з на
казом виганяти або вигубити скрізь шляхту і уніятських попів, котрі 
не схотять пристати на православіє.

Тим часом в Умані скликано було раду, на котрій Залізняка про
голош ено Гетьманом України, а Гонту — Уманським полковником. Хто 
його знає, на чомуб скінчилося те народне рушення, як би П оль
ський уряд, переляканий тими подіями, не звернувся за допомогою  до 
цариці Катерини. Катерина з радістью одгукнулася на те, бо те ру

шення було небажане і не-§ безпешне і для самої Росій-

сланий наказ до генерала 
Кречетнікова, котрий на той 
час командував російським 
військом, що роскидане було 
скрізь по Польській Україні. 
Кречетніков як-раз тоді об-

| | і  шов до нього наказ, він ви- 
р  слав до Уманя полк Дон- 
Г ських козаків під проводом 

їх полковника Гурьєва. Пі
дійшовши до Уманя, Гурьєв 
отаборився поруч із табо
ром Залізняка і, вдаючи 
з себе приязного до Гайда- 
маків, присоглашав Залізняка 

ЖІНКА СОТНИКА ІВАНА ГОНТИ. і Гонту пристати до росій
ського війська, щ об разом 

орудовати проти конфедератів. Такі приятельські розмови тяглися 
кілька день, поки до Гурьєва на підмогу не прийшов ще один полк 
піхоти. Тоді він закликає до себе Залізняка, Гонту та старшину ко
зацьку на бенькет, котрий він робив начеб то з приводу того, що на 
поміч їм прийшов ще полк піхоти. Тим часом Гурьєв той наказав 
своїм Донцям частувати як найкраще Українців і, поки вони частува
тимуться, крадькома захопити увесь їх військовий припас і загнати 
далеко в степ їх коні. Коли гості саме добре гуляли, Гурьєв подав 
гасло, кілька узброєних Донців ускочило в палатку і повязали стар
шину, а піхота московська із останніми Донцями ту-ж мить несподі
вано кинулась на безоружних козаків, хапала і вязала їх і забивала 
у кайдани. Де-хто з Українців встиг утікти, але до рук Гурьєва попало
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більш е як 900 козаків і уся їх старшина, — на ранок українського 
табору як не бувало. Гурьев своїми руками дуже побив звязаного 
Гонту, а тоді звелів Залізняка, Гонту і усю старшину бити нагаями 
перед своєю палаткою ; кожному з них одлічили по триста ударів. 
Але сього мало: Гонту бито після того увесь час, поки він був у мо
сковському таборі, ще по тричи на день, а полковник Гурьєв з раді- 
стью показував його шляхті, котра з ’їздилася навмисно до нього, щ об 
на власні очі побачити Гонту. Бідного ж мученика держали у навми
сне за-для того викопаній ямі; усе тіло його було вкрито ранами. 
Жінку і чотири доньки Гонти було схоплено і прилюдно бито їх різ
ками, а потім заслано; син же його утік із сотником Уласенком у Мол
давію. Усе добро Гонти забрав собі генерал Кречетніков. Після кілька
денної такої муки і знущання, Гонту з иншими козаками і посполи
тими (селянами), котрі були з Польської України, оддано Польському

ГУРЬЄВ СХОПЛЯЄ ГОНТУ ТА ЗАЛІЗНЯКА.

урядові, і під караулом одвезено до головної воєнної кватирі поль
ської (вона була в той час у селі Сербах коло Могилева на Дністрі); 
Залізняка-ж, Запорож ців і козаків з Л івобережної України одпрова- 
джено до Київа і, до  суду, замкнено у Київо-Печерській кріпості.

Найстарший начальник польського війська тоді був граф Бра- 
ницький. Судова комісія, котру він визначив, присудила: 700 чоловіка 
повісити по ріжних селах України, а старшину покарати найлютіщими 
карами — „для приміру" —  як одписує Браницький Королеві. Та проте 
він нарешті помилував кілька сот засуджених на шибеницю людей, 
а замість того заслав Тх на роботу у Камінецьку та Львівську кріпості. 
Щ о-до Гонти, то його присуджено ось на яку лю ту кару: перших 
десять день кат повинен був вирізувати що-дня з його спини пасмо 
шкури, на одинадцятий день одрубати обидві ноги, на дванадцятий — 
обидві руки, на тринадцятий —  вирвати серце і на чотирнадцятий —
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одрубати голову і шматки його тіла прибити до шибениць по чотир
надцяти містах України. Браницький зменшив сю кару і звелів стяти 
голову Гонті вже на третій день, а все инше, до чого його присужено, 
робити вже на трупі; дотого  йому одрізано було язика, бо боялися, 
щ об він чогось не виявив. Ось як описують очевидці ту страшну кару. 
„Гонта вийшов з лицем веселим і спокійним... Кат одірвав йому пасмо 
шкури, кров бризкнула, але на лиці Гонта не одмінився. Після того, 
як оддерто було друге пасмо, він промовив: „от казали, що буде бо- 
ляче, а воно й крихти не боли ть!“ Один з товаришів (офіцерів) пан
цирної корогви, котра стерегла Гайдамаків з-вечера перед карою, звер

нувся до Гонти та попро
сив, щ об він подарував 
йому що-небудь на спо
мин про останні хвилини 
свого життя. „Д обре", — 
одмовив Гонта — „нага
дайте лиш міні завтра: я 
вам подарую  пояса". Усю 
ніч товариш  той мріяв про 
золотий пояс і, як вивели 
Гонту на кару, підійшов 
до його і сказав: „пане 
п о л к о в н и к у , дозвольте 
нагадати вам про обіцяний 
пояс". — „Я не забув", — 
одказав Гонта і з погор
дою  усміхнувся, — „пер
ше пасмо шкури, що здере 
з мене кат, нехай буде вам 
за пояс".

Так вмірати можуть 
тільки люде, котрі твердо 
вірять, щ о на їх боці 
правда, що діло їх пра

ведне; так вмірати можуть тільки щирі діти свойого краю, котрі не 
бояться терпіти за нього усякі, хоч би й такі пекельні муки, як ото 
випали на долю  Гонти, — в надгороду їм зостається те, що рідний 
край ніколи їх не забув, як не забула Україна й Гонти, хоч тому ми
нуло вже більш сотні літ.

Щ о до Залізняка і 73 чоловіка його товариства, то ми знаємо, 
що, після суду, їх з Київо-Печерської кріпости заслано до Сібіру, але 
дорогою  у Харьківщині, біля містечка Ахтирки, вони були втікли з-під 
караулу. Та скоро їх знов спіймано, лю то катовано батогами і таки 
заслано на Сібір.

Коліївщина — се останнє вже гуртове народне рушення на Укра
їні за  свободу, за своє визволення з-під чужої кормиги, чужої влади, —
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се був останній прояв довговічньої боротьби самого народу за свою 
волю. Хоч думка і бажання вернути козаччину прокидалися по-декуди 
на Вкраїні і пізніще. — у 1812, 1856 і 1877, і навіть у 1896 і 1904 pp., 
але всі такі спроби робилися не на національному ґрунті, не викли
кали ніякого співчуття, були приборкані і зникали так само скоро, як 
і виникали.

Тим часом Франція і Австрія побачили, ідо Росія самовладно 
порядкує у Польщі. І от, щоб як-небудь одвернути її увагу в инший 
бік, підмовили вони Турцію, щоб вона розпочала з Росією війну. 
Приводом до того був ось який случай. Коли Залізняк та Гонта по
рались в Умані, один загон Запорожців і Українців напав на містечко 
Балту. В Балті одна половина города належала Польщі, а друга — 
Турції. Не розбіраючи, яка польська, а яка турецька сторона, козаки 
перебили там багато народу. Турція розгнівалася за се, і хоч уряд 
Російський і впевняв Її, що він про те нічого не знав — не відав, 
проте Турки посадили в тюрму російського посла у Константинополі. 
Через се Росія й мусіла була розпочати війну. Поки ся війна тяглася, 
Пруський король Фридрих II робив своє діло: бачучи, що в Польщі 
безладдя, щ о російське військо на війні у Туреччині і що усі держави 
у Європі звернули увагу на ту війну, — нишком увів своє військо 
у Польщу і пройш ов з ним мало аж не до Варшави. У Польщі не 
було війська, і останні сили вона витрачала в усобицях та чварах, — 
тим-то вона й обернулася за допомогою  до Франції. Король ф ран
цузький забезпечив її, що нічого лихого не буде з того, що пруське 
військо зайш ло у Польщу, і що Австрія, коли буде треба, допоможе 
Полякам. Коли се й австрійське військо несподівано перейшло поль
ську границю і зайняло Західну Галичину. Обурилися Поляки найбільш 
на свого короля Станіслава, котрого не любили, і хотіли посадити 
його в тюрму, але він якось утік. Ся подія дуже збентежила царські 
двори в Європі, і Прусія ще дужче стала домагатись, щ об зайняти 
польські, сумежні з нею, землі. А як Росія позичила в неї гроші на 
війну з Турками, то вона тепер намагалася, щоб гроші ті було їй вер
нуто польськими землями. Не приставала зразу на се імператориця 
Катерина, — їй лю бо було самовладно порядкувати у цілій Речі По
сполитій (Польщі) - -  і зовсім вона не бажала приймати до спілки су
сідів, та наостанці мусіла погодитись на тому, щ об поділити Польщу 
по-між сусідами. Проти такого шматування повстала була цісарька 
Австрійська М арія-Тереза і навіть задумала була разом з Турцією 
спинити те паювання, та як-раз Росії пощастило у Турецькій війні. 
Тепер на Турцію вже годі було покладатися, — осталася Марія-Тереза 
сама, і через те пристала на той розбір Польщи. Се був перший по
діл Польщи — 5 серпня (августа) 1772 року. По ньому до Росії одій- 
ш л о : Інфляндське воєводство і Біла Русь аж по ріки Двину, Дручь 
і Д ніпро; до Прусії — Вармія і королівські Пруси аж до р. Н отиці; 
до Австрії — частина М алопольщи і Галичини, крім Кракова.
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Чужоземні війська увійшли у зайняті частини Польщи, і сейм 
мусів ствердити той розділ. Але Поляки не могли спокійно дивитися 
на розпад свойого краю і, побачивши, що все лихо йде од  безладдя,
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ГЕНЕРАЛ КРЕЧЕТНІКОВ НА УКРАЇНІ ОПОВІЩАЄ МАНІФЕСТ.

котре панувало у Польщі, замислили завести у себе констітуцію. На 
чолі партії, котра хотіла, щоб Польщ а оновилася, став граф Гнат П о
тоцький, і конституція була ухвалена і ствержена 3-го травня (мая)
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1791 року. Настав новий лад у Польщі, але зараз найшлися незадо- 
волені новими порядками і тим, що на сеймі заборонено було вигу
кувати звичайне у польському сеймі „veto" („не позволяю !". Сим 
одним словом колись кожен шляхтич міг зірвати яку завгодно поста
нову сейму. Сі невдоволені вже на другий год скупилися у конфеде
рацію ; на чолі її стали Фелікс Потоцький та коронні гетьмани Бра- 
ницький і Ржевуський, котрі обернулися за  допом огою  до цариці Ка
терини. Цариця вислала своє військо їм на поміч, а проти них висту
пили: племенник короля Іосиф Понятовський і генерал Тадеуш Ко- 
стюш ко, але російське військо їх розбило. Катерина присилувала ко
роля Станіслава зректися констітуції і пристати до конфедератів. Тоді, 
за згодою  Прусії, зроблено другий розділ Польщи — 23 січня (ян- 
варя) 1793 року, і по ньому Росії досталася решта Білорусі, Поділля 
Полісся і Волинь, а Прусії: Велико-Польща, Куява і М азовія; Австрія 
не брала участі у сьому розборі. Щ об ствердити сей розділ, Росій
ський уповноважений у Варшаві Сіверс повинен був вговорити сейм, 
щ об він його ствердив. Сейм зібрався у Гродні, але що його не пи
тали, не хотів нічого одказувати і завзято мовчав. Тоді Сіверс сказав, 
що не випустить з залі a-ні короля, a-ні депутатів доти, поки вени 
не почнуть говорити. Пройш ло чимало часу. Вже й північ минула, 
вже й перша, друга, третя година, — ніхто ні пари з уст. Тоді якийсь 
депутат з Кракова Анкич промовив: „м о вчать— то знак, що згодні". 
Сеймовий маршал Білінський поставив тоді сеймові таке питання: „Чи 
згоден сейм на те, щ об сеймова комісія підписала сей розд іл?" А як 
знов ніхто нічого не одказував, то було записано так: „Сейм усіми 
голосами зробив постанову, щ об підписати розділ Польщ и". 25-го 
жовтня (октября) 1793 р. постанова ся була підписана. Сейм сей про
звали „німим". Але ще до його постанови генерал Кречетніков розлі
пив скрізь по містах та містечках маніфест Цариці про те, що П оль
ську Україну приєднано до Російської держави. Тим-то, чи говоривби 
він, чи мовчав — було все одно.

Саме тоді у Франції була революція, котра добре таки збенте
жила тогочасних монархів. Відгукнулася вона у Польщі новим повстан
ням, котре почалося у Кракові в березолі (марті) 1794 року під про
водом того-ж таки Тадеуш а Костюшки. Повстання те швидко обхо
пило всю Польщу. Костюшці по-первих поталанило розбити російське 
військо під Рославицями, але Прусія зараз увела у Польщ у 40.000 вій
ська, а Росія вислала своє військо під проводом генерала Суворова 
та Ферзена. Під м. Мацієвичами Костюш ка було розбито і узято у по
лон, а Суворов підступив до Варшави, узяв її і у передмість!’ її Празі 
вибив більш 1 2 .0 0 0  жителів, — не дивлячися, чи старе, чи чоловік, чи 
жінка, — за  те, щ о завзято не піддавалися. Короля Станіслава-Августа 
узято і одпровадж ено у Гродно. Там він зложив свою корону і про
бував аж до смерті Катерини. Імператор Павло І перевів його до Пе
тербургу, і він там жив аж до смерти, а Польщу спільники поділили
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по-між себе у-третє по Петербурських умовах, що складені були 3-го 
січня (января) 1795 р.

Так кончилося політичне життя Польщи. Оглянемось тепер, що 
сталося після тих розділів з приєднаною до спільників Україною. Як 
бачимо, вона упала до рук Російської та Австрійської Імперій. А чи-ж 
краще стало життя лю дям? У Австрії, як і у Росії, в той час най
більшу силу мала шляхта та поміщики, і як не стало Польського уряду, 
то панству ще вільготнійше стало, бо тепер їх взяла під свою руку 
державна та поліцейська власть. Сього й у Польщі не бувало! Помі
щик тепер мусів бути сам „поліцмейстером44 у своїх маєтках, як мов
ляв імператор Павло. А коли пана обороняли та стерегли і воїнські 
команди і усяка адміністративна власть, то він собі жив зовсім без- 
пешно і не мав ніякої потреби вважати на те, що підвладні йому 
крепаки чогось ремствують там. Ш ляхта, котру порозгонили були Гай
дамаки, тепер верталася знов на Україну весела, і скрізь у обох дер
жавах їй до помочі ставала адміністрація (начальство), а коли треба, 
то й військо. Правда, за цісаря Іосифа II (царював він од 1780 до 
1790 p.), у Галичині було зроблено де-які полегкості крестьянам і хоч 
трохи приборкано свавільство поміщиків, та не на довгий час, бо пісня 
смерті Іосифа знову вернулися старі порядки. У Росії, за Павла І, ко
трий був невдоволений довгим царюванням Катерини і з радістью 
нищив усе, що вона позаводила, теж сподівались полегкостів, і Царь 
справді навіть хотів вернути на Україні гетьманство і козацький устрій. 
Та сі заміри його не справдилися, бо він процарював тільки 5 год 
і у 1801 р. його задушили прибічні царедворці, невдоволені на нього 
за  його палку, нетерплячу вдачу, а як коли, то й немилосерді та не- 
помірковані вчинки. Проте на Правобережній Україні власть панська 
над кріпаками була така велика, що a-ні в Галичині, a-ні у Східній 
Україні — колишній Гетьманщині — ніколи не бувало. Російські уря
довці (чиновники), котрі заступили усі посади на Лівобережжі, були 
дуже невисокого розбору; хабарі, підкупство і сваволя -  були всьому 
голова. Горді пани польські та шляхта були тому раді, і за наймен
ший непослух який кріпаків, страшенно їх карали та гнітили, бо панам 
не було кого боятись, коли й справники і инша полиція була куплена 
їми. Тільки після нещасливого, польського повстання у 1831 році уряд 
трохи припинив панську сваволю та присилував панство, щоб воно 
зглянулося на кріпаків і зробило де-які, — незначні, правда, -  по
легкості. Отак, як бачимо, Українському лю дові не стало легче од 
того, що власТь над ним перемінилася, а скрізь стало багато тяжче 
життя, бо панська власть над кріпаками стала ще міцніща. І стогнали 
сердешні лю де од гніту того і у Галичині, і на Поділлі, і на Волині, 
і у Київщині, і у колишній Гетьманщині та по колишніх вільних сте
пах Запорожських.

■ooQoo----------
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Тим часом Січ Запорож ська дож ивала останні свої дні. 1 те, що Послідні 
Запорожці допомагали Гайдамакам у Коліївщині, і те, що постоянно часи Сїчя 
змагалися вони за власну землю та за те, що уряд Російський само- Запорож 
владно заселяв їх землі усякими чужинцями; сварки з-за землі з тими СЬН01- 
чужинцями, а на Сході — із Донськими козаками за те, хто має право 
ловити рибу на річці Кальміусі; скарги Запорожців на ті неправди та 
нагадування про універсали Гетьмана Хмельницького і инші, — усе 
те допекло урядові у Петербурзі, і там положили — скасувати Січ 
Запорожську, бо здавалося, що тепер славного війська Запорож ського 
зовсім вже й не треба. Крім того, бентежило уряд ще й те, що от є 
гака вільна, з власними своїми порядками, воєнна республіка, котра 
зовсім не вважає на ті порядки, що заведено по всій великій дер
жаві; до того ще, се бурхливе і невгамовне товариство кожну мить 
могло вистачити 15 і більш тисяч вояків, — кожен з них вартий де
сятьох, — і може наробити великого клопоту. Сього дуже боялися 
у Петербурзі і почали ото вигадувати усякі провини та шкоду од З а 
порожців, таке навіть, що ніколи його й не бу вал о ; дорікали, напри
клад, Запорожцям за те, що по їх статуту не можна було ніколи же
нитися, тоді коли таке саме у чужинців дуже вихваляли і навіть д а 
вали чималу грошову допомогу товариству Мальтійських Лицарів, ко
трі мали такий самий статут, як і наше славне Низове Лицарство, та 
тільки Мальтійське не здобуло собі ні тієї слави і не зробило стільки 
користі рідному краєві, як Запорожці. О дно слово, як схоче дужий 
зробити з чорного біле, то й зробить. Се добре розумів Кошовий 
отаман Петро Кальниш і, як чоловік розумний, добре бачив, що час 
настав инший; що одколи кончилася постоянна війна та наскоки на 
Татар і Турків, а часом і Ляхів, одне рибальство та ловецтво не про
годує товариства; окрім того уряд нахабно одбірав Запорожські Воль- 
ності (землі), то й сьому лихові треба було якось запобігти; жити так 
у Новій Січі (на р. Підпольній), як жили Запорожці раніш по инших 
своїх Січах, не можна було. То Кальнишевський і став оселяти землі 
Запорожські виходцями з України, котрих, багато приходило на Запо
рожжя з Полтавщини, Київщини, Чернигівщини, Поділля, Волині, на
віть із Галичини, і через кілька вже років степів Запорож ських не 
можна було впізнати: де колись висока тирса хвилю вала на пекучому 
сонці, тепер простилялися роскішні лани, поорана віковічна цілина д а 
вала великі врожаї, — і навіть склалася у Запорожців така при казка:
„Як був кошовий Лантух (у 1750 р.) -  не було чого всипати у лан
тух, а як став кошовим Кальниш, то з ’явилися паляниця й корж і книііГ.

Чутка про те, що в Петербурзі замиш ляю ть щось недобре проти 
Січи, дуже збентежила Запорож ців, і до Петербургу зараз вирядили 
послів: писаря Антона Головатого, Сидора Білого й Лонгина Мощен- 
ського; доручили їм клопотатися про землі й вольності Запорожські, 
а для того дали їм : універсали Богдана Хмельницького 1655 року, 
Білоцерківські умови 1667 р. і випис з констітуції сейму 1717 р. та 
инші; окрім того доручили скаржитись на генерала Воєйкова, тодіш-
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нього Новоросійського губернатора, котрий багато чинив кривди З а 
порож цям; до всього того, посли повезли з собою  подарунки усяким 
особам, ідо можуть у пригоді стати: шалі турецькі та перські, килими, 
Дамаські тканини, вина, дорогого овоіду, хутра, бочки цедрового 
соку, наливок, меду і такого иншого; ковбас, сала, баликів, шамаї, 
рибця, уславленої Дніпрової щуки зімової свіжопросоленої, україн
ських коней з дорогими сідлами черкеськими та у чабраках, а дотого 
повезли ще й грошей. Але все се мало помогло, і посланці одписали 
на Запорож жя з Петербургу так: „Тут добре вміють брати, але од- 
мовляються щось робити, бо, мовляв, ніхто нічого не знає і помогти 
у нашій справі нічого не може. Чутка йде, що хотять поділити наші

ОСТАННЯ РАДА НА ЗАПОРОЖ ЖІ.

землі по-між Петербурськими великими панами, як писано у Писанії: 
„1 розділиш а ризи його і меташа жребій".

Бачучи, що зверху не дуже приязно дивляться на Запорожців, 
менші урядовці давай і собі насміхатися з їх посланців. Так, на обіді, 
котрий Цариця звеліла справити Запорожським послам, їм подали до  
страви ложки з такими великими держаками, що чоловікові ніяк не 
можна було донести їх до рота. Тоді Січовики почали годувати ними 
один одного, самі з того глузуючи. Якісь два поважних царедворці, 
проходячи поміж столами, зупинилися і один з них спитав у другого 
по ф ранцузьку — бо думав, що козаки сієї мови не второпаю ть:

—  „І де сей дурний народ родиться?"
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— „Звісно, у їх дурацькій хохландіГ — одказав 'другий. Близчі 
Запорож ці, почувши таке, переморгнулися по-між себе і почали го
лосно, щ об ті пани чули, таку розмову:

— Ой-ой-ой, брате мій, та й панів же тут яка сила!
— Та все які великі, та розумні! — одказав другий.
— І де вони тільки родяться?
—  Звісно, де: у Петербурзі та Москві.
—  А де вм іраю ть? — спитав перший.
— Вмірають у Сібіру та К амчатці! — одказав другий. Сим він 

натякав на те, щ о панство се хоч і велике, та не має волі й краплі, 
так щ о навіть не може сказати сьогодня, що спіткає його завтра або

РУЙНОВАННЯ СІЧИ.

де він опиниться на завтра. Закрутили пани носами, почувши таке, 
та й пішли геть.

Тим часом на царській раді ухвалено було скасувати Запорожжя 
і зруйновати їх кубло — Запорож ську Січ. Справу сю доручив По- 
тьомкин генералу Петру Текелію і князю П розоровському, щ об вони 
як найшвидче, але потаєнці, взялися до діла. Текелій повинен був 
облягти Січ, а П розоровський тим часом рушити з великим військом 
у Запорож ські паланки і позаймати їх московським військом. На той 
час у Січі, так само, як і по паланках, було не багато народу. Нічого 
не сподіваючись, — бо ще й посли їх не повернулися з Петербургу, — 
Запорожці розійшлися по великому просторі своїх степів на хазяйські 
роботи, на рибальство, на лови, то що. Коли се на Січ, де під той
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час було тільки 20 гармат та не більш як 10.000 Січовиків, насунуло 
і облягло її з усіх боків, як-раз на Зелені свята (4 юля 1775 року), 
величезне московське військо. У тому війську було: 8 полків конниці, 
17 ескадронів пікінерів, 10  піхотних полків, 2 0  ескадронів гусарів і 13 
полків Донських козаків, а усього — більш як 40.000. Три дні про
стояв Текелій навколо Січи, і коли йому прислано звістку, що князь 
Прозоровський зайняв уже усі паланки Запорожські, він послав по
сланця у кіш і запросив старшину до себе в гості. Кошовий отаман

КАЛЬНИШЕВСЬКОГО ВИВОЗЯТЬ З  УКРАІНИ.

Кальниш, або Кальнишевський, як його писали, зібрав на раду курін
них отаманів і запитав:

— А що, панове отамани, робитимемо? Москаль у гості нас 
кличе. Чи підемо, чи ні? Чи віддамо Січ-мати москалеві, чи не від
дамо ?!

Козацтво Запорож ське дуже збентежилося. Воно обурене було 
тим, що їх крадькома і несподівано облягли та зламали усі договори 
і вольності їх.

Вони счинили страшенний галас і з запалом вигукували :



— 365 —

— Я к?! Ламати присягу?... Однімати наше кревне, — те, за що 
ми, батьки й діди наші, кров лили?... Та нехай Текеля приведе ще 
стільки війська, то ми до-ноги їх вибьємо, як мух передавимо ! Чи то ж 
можна віддавати Січ-мати, наше славне Запорож жя, за спасибіг Мос
калеві?! Та не буде сього ніколи! Поки світ-сонця — не буде!

Але уміркована частина старшини бачила, що нема чого й ду
мати про те, щ об оборонитися од  далеко більш ої сили М оскалів; до 
того перечула вона вже про те, що така сама сила Москалів зайняла 
усі їх паланки, де зосталися їх жінки, діти, добро. Тим-то вони й не 
приставали на те, щ об давати опір М оскалям; дотого-ж  ще й Січовий 
архимандрит, отець Володимир Сокольський, почав прохати, щоб не 
проливали крови христіянської та з надією на Бога покорилися його 
волі. Отаким способом насилу вгамували більшість завзятих Січовиків,

МОГИЛА КОШОВОГО ПЕТРА КАЛЬНИШЕВСЬКОГО.

і старшина пішла із хлібом-сіллю до Текелія, бо сподівалася, що по- 
кірством запобіжить якої ласки од уряду. Текелій прийняв їх ласкаво, 
але незабаром арештував і одпровадив до Петербургу. Про долю  сих 
засланців ми знаємо ось що. Кош ового Петра Кальнишевського заслано 
у Соловецький (на Білому морі) манастирь, і там його замуровано 
у казематі (льоху), без вікон і дверей, -  тільки маленька щілина була, 
кудою йому подавали їсти. Там він, не бачучи світа бож ого, прому
чивсь 12 год, і тоді тільки перевели його у другий каземат і д озво 
лили деколи, під караулом, ходити до церкви, але розмовляти з ним 
не можна було; аж уже за царя Олександра І у 1801 році, його ви
зволено. Але він тоді, вже сліпий і недужий, не схотів кидати мана- 
стиря і, проживши там після визволення ще два роки, вмер 23-го ли
стопада (ноября) 1803 року, на 112 році свого життя.

Військового писаря Івана Глобу заслано на Сібір, і там він помер 
коло 1790 року у Білозерському манастирі. Військового суддю Павла
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Головатого заслано у Тобольський манастирь, і не дозволено було 
виходити навіть і до церкви. Полковників: Чорного, Кулика, Пелеху 
і Порохню, Курінного отамана Головка і багато иншої старшини За- 
порожської засадж ено по ріжних кріпостях та казематах, і там вони й 
кончили своє життя.

Військову скарбницю, військові зімовники, усе хазяйство та гурти 
старшини було взято у казну; військові отари, табуни теж було туди 
повернуто, а потім роздаровано поселенцям-Грекам та Арнаутам, що 
оселили запорожські землі коло Керчи. Січ і всі куріні, а по паланках 
усі зімовники, — усе було зруйновано до-щ енту; Січову церкву по
грабували Донці, а частину її багацтва і ризницю взято у Петербург 
до  князя Потьомкина. Землі Запорож ські нахабно пограбовано і по
ділено. Потьомкин забрав собі безліч землі, — де й скільки х о т ів ; 
князю Вяземському подаровано 1 0 0 .0 0 0  десятин коло колишньої Чор- 
томлицької Січи, князю П розоровському — 1 0 0 .0 0 0  коло Катерино
слава, графові Каменському — 19.324 десятини, графові Браницькому — 
21.614, генералові Стрекалову — село Грушівку і до  неї більш як
30.000 десятин; ще й иншим панам московським пороздавано багато 
зем л і; яка-ж була нероздана, та зоставлена за урядом, і він незабаром 
став оселяти на тих землях колонистів, — зазвав їх з Німеччини, Греції 
та инших країв. Колонистів тих закликали, дарували їм чужі землі 
і давали великі вільготи, а козаків та селян, котрі позоставалися по 
селах Запорожських, скоро повернули у кріпацтво до тих панів, що 
їм досталися ті землі.

Текелій цілий тиждень сидів у свойому таборі, котрий тісно обля
гав Січ. Запорож ці побачили, що допомогти свойому лихові нічим не 
можна, і надумали, як вони казали, „убрати Текелю у ш ориа : вони 
пішли до його і стали прохати, щ об він дозволив їм вийти з Січи на 
рибальство. Текелій дозволив. Запорож ські човни, повні Січовиків, 
покинули Січ-мати і, тільки їм одним відомими протоками та гирлами, 
майнули у море. Поки Текелій розібрав, що його обдурено, то на Січі 
зосталося тільки чоловіка з 20 — 30 слабих та старих Січовиків, 
а останні вже пливли по морю, роспустивши свої паруси і стали 
проти Тілігула, коло Одеси, поки здобули від Турецького султана д о 
звіл заснувати Січ на Дунаї. Туди вони скоро й подалися на своїх 
чайках, під проводом свого походного отамана Ляха, а частина їх зо 
сталася на Тілігулі, постановивши собі куріні на Пересипу. Запорож ці 
сі були, таким побитом, першими осадчими будучого великого торго
вельного города Одеси. Кажуть, що усіх Запорожців, що подалися до 
Турецького султана, було більш як 40.000, хоч погромщики Січи на
лічують їх тільки 1 0 .0 0 0 , бо їм користнійше було лічити як найменше 
тих, що встигли проскочити по-між їх пальцями.

Але покинемо на який час сих вольних синів Запорожжя і верне
мося до тих товариш ів славного війська Низового, котрі зосталися 
у Російській державі. Старшини, щ о не були заслані, були перейме
новані у армейські чини Російської армії, а декотрі з них перейшли
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у гражданську службу. Положили — з тих Запорожців, що осталися, 
зробити два пікінерські полки, (піше військо із списами); одначе вільні 
сини степів ні за  щ о не хотіли перевертатись у москалів, і зосталися 
жити по своїх степах, -  тільки дуже мала частина була віддана у Хер
сонський та Полтавський пікінерські полки.

Не багато часу проминуло, як уряд побачив, що поспішився із 
скасуванням славного війська Запорож ського, — він зрозумів, що не- 
безпеш но було оставляти таке військо у руках свого супротивника. 
І от імператориця Катерина II у 1779 році звернулася до Турецького 
султана і радила йому: або щ об він вернув Запорож ців, котрих обі
цяла вона зрівняти у правах із усіма своїми підданими та забути ми
нуле, або щоб він одсунув їх далі од  Російської границі. Але Запо
рожцям так добре жилося під Турком, щ о ніхто з них на се не по
квапився ; так само ніхто не відгукнувся і так само вмер на берегах 
Дуная маніфест Катерини 1788 року, котрим дарувалася амнестія (про
бачення) усім, хто вернеться з-за  Дунаю. А як ніхто на те не одгук- 
нувся, то почали заводити козацьке військо з тих Запорожців, що зо 
сталися в дома. У 1784 році Потьомкин доручив колишньому писарю 
війська Запорож ського Антонові Головатому і старшинам Харькові 
(Захарові) Чепізі, Сидору Білому і Легкоступові зібрати Запорожців, 
котрі захочуть служити в козаках. Скоро на поклик старшини стали 
збіратися Запорож ці у Бериславі і, як ми бачили, у 1787 році, тоді як 
Цариця їхала до Криму, коло неї і Потьомкина був конвой з Зап о
рожців. У 1787 році розпочалася війна із Турцією, і Потьомкин дору
чив Білому зібрати як найбільше козаків. Де-хто з тих Запорожців, 
що перейшли до Турків і жили по Очаківських степах, відгукнулися 
на сей поклик і вернулися, а ті, що пішли за Дунай, і на сей раз не 
хотіли кидати своєї нової Задунайської Січи. У Бериславі зібралося 
вже більш 12 тисяч Запорож ців, і Білий перейшов з ними у Прогної, 
колишню Запорож ську паланку на Кінбурнській косі, а звідтіль став 
кошем у Василькові, на лівому березі Бугського Лиману. Військо се 
стало зватись „Вѣрное войсько Запорож ское“. 27-го лю того (февраля) 
1787 року Сидора Білого стверджено Кошовим отаманом сього вій
ська, Антона Головатого — військовим суддею , Івана Підлесецького — 
військовим писарем і Олексу Кобеняка — військовим осавулом. Вій
сько було поділене на куріні, як колись і Запорожське, і йому було 
дадено клейноди: велику військову білу корогву і малі прапори (хо- 
руговки) для курінів, Кошовому отаманові — булаву, а курінним — 
перначі; військові дадено печать з написом: „Печать Коша Войска 
Вѣрныхъ К озаковъ"; на ній було вибито: Запорож ець із мушкетом — 
у одній руці, та з прапором, із хрестом по середині — у другій. Окрім 
курінів, військо було поділене на кінних, котрих було 2.829 чоловіка, 
і піших — 9.681 чоловік. Військо мало свої човни, галери, чайки та 
байдаки і дуже допомагало на морі російському флотові у ту війну.

Якось у місяці травні (маї) турецький ф лот підійшов до  К ош а,— 
саме в той час, як Січовики були у церкві, і почав кидати бомби
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у Січ. Запорожці дождалися поки скінчиться служба, а тоді вийшли 
з церкви, озброїлися і кинулись до своїх човнів, щ об напасти на Тур
ків. Але Турки не прийняли бою  і подалися до Очакова. Через тиж
день Суворов, котрий стояв тоді табором на Кінбурнській косі, дав 
наказ, щ об козаки на своїх човнах допомогли принцові Носсау-Зінгеру, 
що командував Російським флотом. Кошовий з усіма козаками, чов
нами та чайками підійшов до російського флоту, а згодом допоміг 
Принцові прогнати Гассана-Пашу з його кораблями; але Паша знов 
вернувся з усім своїм флотом з-під Очакова і розпочав лю те бойо
вище. Тут Запорожці виявили свою надзвичайну одвагу і войовничий 
хист: на своїх чайках вони сміливо, не дивлячись на страшенний во
гонь, підпливали до турецьких кораблів, зчеплялися з ними, вилазили 
на них і билися, як леви. Нарешті турецький флот був до-щенту р о з
битий. Але не деш ево ся побіда досталася козакам: чимало їх було 
вбито і поранено, а по-між ними й Кошовий отаман Сидор Білий був 
тяжко поранений і через три дні помер. На Його місце було обрано
і стверджено Кошовим отаманом Харька Чепігу. Се було його Запо
рожське прізвище, а справжня фамилія його була Куліш.

Саме тоді Потьомкин обома берегами Бугу наступав на Очаків. 
Новий Кошовий з усім військом козацьким, — крім того, що було на 
чайках коло принца Носсау, під проводом свого полковника Мокія 
Гулака і 18 чайок, під проводом Головатого, що були при Потьом- 
кину, -  подався через село Корениху і далі через Аджигіол до Оча
кова, і там вони стояли до осени. Як Кабудан-Пашд із своїм флотом 
покинув острів Березань, на котрому він поробив міцні кріпості і де 
був чималий склад пороху та харчів, Потьомкин звелів козакам узяти 
сей острів. Не легко було се зробити, але Запорожці, під проводом 
Антона Головатого, вибили Турків з берегових батарей, зайняли їх, 
повернули гармати, що там були, на кріпость, і почали обстрілювати 
її із тих батарей і з своїх чайок, і таким побитом узяли той острів. 
А через місяць усі козаки штурмували вже Очаків разом з москов
ським військом і допомогли узяти сей міцний турецький город. За усі 
сі події військо „вѣрныхъ козаковъ" було перейменовано на „Військо 
Ч орном орське"; окрім того козакам подаровані звойовані турецькі 
землі по-над Чорним морем од  Бугу до Дністра, Кінбурнську косу 
з  озерами і Єнікальський та Таманськй округи. Чорноморці з охотою  
почали оселювати сі землі і поділили їх на паланки, котрі назвали : 
Подністрянська, Березанська, Кінбурнська і Таманська ; кошем-же вони 
стали у селі С лободзєї (Тираспольського повіту над Дністром).

Д альш а доля Чорноморського війська була така. У 1791 році 
скінчилася турецька війна; в Яссах зроблено було згоду. Вертаючись 
з Ясс, несподівано помер Потьомкин, котрий останні годи свого життя 
чимало допомагав Чорноморцям. Та тільки він не встиг виклопотати, 
щ об за  ними затвержено було ті землі, котрі дано їм було; після-ж 
його смерті землі ті у Чорноморців забрали, а їм зоставили тільки 
невеличкий острів Тамань. Але на ньому не можна було оселити усе,
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чимале тепер, військо. Зажурилися Чорноморці, і весною 1792 року Чорно- 
послали до Петербурга своїх депутатів, з Головатим на чолі, щ об морці. 
вони поклопоталися про землю. Аж літом повернулися сі депутати 
у С лободзєю . Тут їх стрів Кошовий Чепіга із старшиною. Не дуже 
веселі звістки привезли депутати. Грамотою 30-го липня (юля) Ч ор
номорському війську дадено на-віки Кубанську землю із островом 
Таманью, а землі по-між Бугом і Дністром вони повинні були поки

нути. Військові пожалу- 
в а н о : корогву, срібні лі- 
таври і дві срібні сурми. 
Кошовому отаманові — 
дорогу ш аблю , а усім ко
закам — хліб-сіль на д о 
рогу. На другий год Ч ор
номорці перебралися на 
Кубань, і там на Пречи
сту 1793-го року засну
вали на р. Кубані новий 
кіш, котрий названо Ка- 
теринодаром, а по зайня
тій землі побудували сло- 
боди-куріні, і подавали їм 
такі самі назвиська, які 
мали колишні куріні на 
Запорож жі.

У 1794 році Ч орно
морці з кошовим Чепігою 
ходили походом у П оль
щу і помагали штурму
вати Варшаву. У 1794 р.
Харько Чепіга помер у 
Катеринодарі, і його по
ховано з великою пош а
ною, Кошовим отаманом 
царь Павло І настановив 
Антона Головатого, але 

КЛЕЙНОДИ ЧОРНОМ ОРСЬКОГО ВІЙСЬКА звістка СЯ ДО ЙОГО не дій- 
У КАТЕРИНОДАРІ. шла, бо він як-раз в той

час був із Чорноморцями 
у поході на Персів; там він тяжко занедужав і 12 -го січня (января)
1797 року помер. З того часу Чорноморське військо не мало вже Ко
шових, обраних з-поміж козаків, а до  них назначався Наказний отаман 
з російських генералів. На землях війська Чорноморського оселилося 
багато народу з України, і воно значно поширилося. У 1860 році його 
приєднано було до війська Кубанського; при тому північні землі їх 
перейшли під гражданське управління, а значну частину козаків пере-
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селено на південь, близче до Кавказу, і там до них на Сході прилу
чено було кілька осель великоруських козаків.

----------о О О ° -----------

Запорожці Тепер вернемося назад і подивимось, щ о сталося із тими З ало
за Дунаєм, рожцями, котрі подалися за Дунай. Пропливши по Георгієвському 

гирлу Дуная (Гедріле-Багазі) аж до Браїлова, вони піддалися султа
нові. Султан оселив їх по гирлах Дуная у Буджацькому Санджаку; 
тут у Буджаці вони й оснували свій кіш. Султан ствердив усі їх воль- 
ності і не втручався до їх розпорядків, котрі осталися такі самі, як 
були у них і на Запорож жі. Усе військо поділене було так само на 
38 курінів, котрі мали такі самі назвиська, що й на З ап о р о ж ж і; Ко
шовому султан дав однакові права з господарями Молдавії та Воло
щини, і Запорож ці повинні були виставляти тільки 1 .000  чоловіка вій
ська, як того заж адає Султан. Але не довго довелося їм сидіти у сво
йому новому коші, бо опинилися вони сусідами із так званими „Не- 
красовцями" (Липованами), — Донськими козаками старообрядцями, 
котрі втікли сюди з Дону і оселилися тут ще за Петра 1. Почалися 
між Запорожцями та Некрасовцями сварки та лайки. Скінчилися вони 
на тому, щ о Запорож ці виперли їх з їхніх осель, забрали їх землі 
стали новим кошем у Сеймені, а звідтіль, у 1812 році, перейшли 

у Катерлез на березі моря, а ще звідтіль — у Дунавець, котрий од- 
били у Некрасовців і заснували там Січ. Вона простояла аж до 1828 
року. Кошовим у той час був Самійло Калниболоцький. Д обре жи
лося тоді козакам під Турком. Тим-то, хоч і запрош ував їх Російський 
уряд вернутися, вони не мали на те охоти; військо їх усе більш ало, 
бо Українці, після того як на Україні настало кріпацтво, почали тікати 
за  Дунай, „на Запорожжя, як із віків бувало", як колись тікали від 
усякого насильства і гніту у Дике Поле і на Запорож ж я. Урядові Р о
сійському од  того була чимала шкода, і він, як ми бачили, звертався 
до Турецького уряду, щ об той або вернув Запорож ців силком, або 
одсунув їх од  границі.

Ой пише Москаль та  до кошового -  а йдіте до мене жити,
Ой я дам землю та  по прежньому — а по Д ністер границю,
Ой брешеш, брешеш, ти вражий Москалю — а ти хочеш  обманити:
Ой як підемо ми у твою землю, ти будеш  лоби голити.

Але нічого того не робилося, бо Турки вважали Запорож ців за 
дуже добрих вояків, котрі ставали їм у великій пригоді у їх війнах, 
а надто у війнах із Росією , бо тут вони найкраще могли, що треба, 
розвідати. Гарноб жилось Запорожцям, та одне завдавало їм туги та 
мучило, — щ о доводилось їм не за себе і свою віру битись із ворогами, 
а битись поруч з Турками-бусурменами і христіянами і надто з право
славними, як от Болгарами, Сербами, Греками та Москалями.

Ой наробили та  славні Запорож ці та  великого жалю:
Що не знали, кому поклониться — та  котрому царю.
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Ой поклонилися турецькому — під ним добре жити,
А за  все добре, за  одно недобре — що брат на брата бити.

От через те-то, як Чорноморці із Російським військом стали на 
границі, то де-які Задунайці по одинці й перебігали до  Руських; таких

ЧОРНОМОРЕЦЬ ПЕРШИХ ЧАСІВ.

перебіжців зараз залічували до  Чорноморського війська. Коли була 
війна із Турками (у 1806— 1812 pp.), то  головнокомандуючий Росій
ською  армією  генерал Міхельсон знов послав „одкритий пригласитель- 
ний лист" у Задунайську Січ та закликав козаків переходити до Русь-
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ких. Іван Г убатаХ вед ір  Бучинський присогласили на те чоловіка з 500 
і вивели їх з Туреччини. З тих козаків склалося Усть-Буджацьке військо, 
котре після війни було скасоване, і частину його, а з ним і військові

ЧОРНОМОРЕЦЬ 1842 РОКУ.

клейноди, корогву, печать, бунчук і пернач, одпровадж ено у Чорно- 
морья, а другу — повернено у казених поселян і оселено у Бесарабії. 
Згадати треба і те, що року 1785 вісім тисяч Запорожців перейшло до 
Австриї і цісар Иосиф II позволив їм стати кошом в Банаті над до-
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ліш ною  Тисою . Але довго вони ту не побули і розійшлися, одні вер
нули до  Туреччини, другі до  Россії.

Внутрішнє життя Запорож ців за Дунаєм a-ні трошечки не одмі- Внутрішнє 
нилося од  того, як жили вони на Дніпрі: рибальство, лови і походи, життя 
як і там ; одно тільки, щ о більш е стало жонатих Січовиків, бо з у Кра-Запорожцш 
їни часто приходили втікачі із жінками і записувалися у військо. Та
ким побитом коло Січи з ’явилися села, де жили жонаті козаки; такі 
села були: Райя біля озера Кругляка, Кара-Ормен, Беш-Тепе, Катерлез,
Іванча, а так само рибальські оселі у Торгові, Вілкові та на острові 
Леті. Ж онаті Запорожці за Дунаєм звалися „райя". Ся райя — усе ви- 
ходці з України — раніш не мала ніякої ваги у військових справах та 
порядках, а через те у війську були стародавні споконвічні звичаї за- 
порожські. Колиж їх набралося дуже багато, то вони почали повер
т а т и  на раді, і з того, як побачимо, вийшло недобре для війська.

Готуючись до війни з Турками, Російський уряд, через свого ко
менданта города Ізмаїла, ген. Тучкова, послав у Задунайську Січ за
клик до Запорож ців, щ об вони вернулися з Турції; до  того він д о 
дав, щ о ті козаки, котрі вернуться, здобудуть собі усякої ласки та 
вільгот. Кошовим тоді був Василь Незамаївський. На раді старшин, 
де писарь читав ті запросини, він рішучо заявив так: „Тікати?! Як 
його тікати?! Багато народу запропастимо: Турчин виріже. Ні, нехай 
хто заводив, той і виводе, а я не б у д у ! Підождемо до Покрови, а там, 
як виберуть другого К ош ового, то той нехай і робить се діло".
І справді, на Покрову 1827 року Незамаївський ні за-щ о не захотів 
оставатись Кошовим на далі, і довелося вибірати нового. На раді 
якийсь Улас із райї виступив із такою  п ром овою : „Годі вже Запо
рожцям верховодити! Багато вже вони становили Кошових, -  гайда, 
поставимо і ми, мужики, свого, от хочби й кума мого, Платнірівського 
Курінного отамана Йосипа Гладкого!" Райя перемогла н арад і, і Глад
кого обрано було Кошовим. Він зараз завів нові порядки. Щ об йому Гладкий 
не заважали старі Запорожці, котрі були иньших думок, він зараз по- Кошовии. 
назначав курінними отаманами молодих козаків. Старі Запорожці, як 
от і Василь Незамаївський, не мали охоти тікати з Туреччини, де жи
лося усім доволі добре, але райя —  ті, щ о не дуже давно покинули 
свій рідний край, —  не могли так скоро забути його і призвичаїтись 
до  нового життя; вони поквапились на те, щ о усі їх провини забу
дуть та ще й обіцяю ть їм усякі вільготи, то й заманулося їм як най- 
скоріщ е вернутись у свій край. З  таких був і сам Гладкий. Син бід
ного козака з Полтавської губернії, Золотонош ського повіту, з села 
Мельників, де батько його Михайло був сільським головою , Йосип 
оженився рано і, маючи вже четверо дітей, загуляв, покинув жінку 
і діти і пішов чумакувати. Але скоро ми бачимо його бондарем у Одесі; 
звідтіль він через щ ось мусів був тікати до  Керчі, а далі ще кудись, 
аж поки не опинився з а  Дунаєм. Тут пощастило йому : його обрали 
у-перед Курінним, а далі й Кошовим отаманом.
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Тим часом султан Турецький готувався до війни з Росією ; він 
вислав своє військо до Дунаю і звелів, щ об до Сілістрії вийшло 

Зрада 13.000 Запорожців. Гладкий зібрав 2.000 козаків з тих, що иншого 
Гладкого, були духу, як він, повів їх до Сілістрії і там став як-раз на Великдень.

Прийшовши до візіря, він сказав, що привів йому 2.000 чоловіка, а за 
останніми вернеться до-дому і скликатиме їх по плавнях, а тим часом

переведе Січ і райю з Дунавця в Адріанополь, щ об, бува, як прий
дуть Москалі, не поруйнували Січи і не вигубили багато народу. Візірь 
повірив йому і пустив його, а він, вернувшись до Січи, забрав церкву 
Січову, увесь скарб, клейноди і усякі фірмани (султанові укази) і гра
моти, сів із своїми однодумцями — козаками на байдаки і поплив 
Георгієвським гирлом повз Катерлез у море. Усього з ним було чо
ловіка 500. Увійшовши у Кілійське гирло, вони пропливли ним до 
Ізмаілу. Там їх стрів комендант Тучков, котрий і привів Кош ового та 
його товаришів, Задунайських козаків, до царя Миколи І. Гладкий по
клав до ніг Цареві військові клейноди та грамоти і з товаришами 
своїми прохав царської ласки. — „Бог Вас простить, рідний край про
щ ає і я прощ аю ", — промовив Царь.

Саме тоді московське військо шукало місця, де-б перебратись че
рез Дунай. Гладкий, щ о добре знав усі плавні Дунайські, визвався 
показати місце, де переправа буде найлегша. Царь з охотою  доручив 
йому сю справу. Коло Ісакчи через усі плавні, від Дунаю аж до бе
рега, простягся невисокий горбочок; про нього не знали Турки, але 
добре знали козаки, бо там у плавнях вони постоянно рибальчили. 
Д о  сього місця переїхало московське військо через Дунай човнами і, 
під проводом Запорожців, сим горбочком дійш ло до Турецького бе
рега. Як скінчилася переправа, Царь сів на запорож ський байдак; на 
стерні на рулі сидів Гладкий, а на зеслах пятеро Курінних отаманів 
та семеро старшин. Обдививши се місце, де перейшло військо, царь 
Микола, дуже задоволений, вернувся на тому-ж байдаці, подякував 
Гладкому і наградив його полковницьким чином; окрім того йому 
і усім старшинам дано було Георгієвські хрести.

Щ о-ж сталося із тими Запорожцями, що їх покинув Кошовий 
Гладкий у Туреччині? Довідавш ись про те, що Кошовий і кілька сот

Печать
війська

Чорномор
ського 1792.
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Запорож ців утікли і передалися Москалеві, візірь звелів зараз ареш ту
вати тих 2.000 козаків, котрі були у Сілістрії; од  них одібрали зброю  
і одпровадили у-перед до  Адріанополя і там хотіли були покарати на 
смерть, але потім посадовили у тюрму і що-дня по триста чоловіка 
посилали на кріпосну роботу. Про те содержували їх добре і роботою  
не обтяж али; з Адріанополя перевели їх до  Константинополя на 
такі-ж самі роботи. Як скінчилася війна, почали міркувати про нову 
Січ. На Дунаї Турецький уряд не хотів зоставляти Запорож ців і радив 
оселити їх у Салониках. Але вони не приставали на те, бо там, хоч 
і земля і рибальство 
були гарні, так бу- 
ло-ж далеко од  Укра- 
їн и ^  к о ^  своїм^ х

татися на Дунай, се- І1ІПГП1(РЛП ,
w  ІМ ПЕРАТОР МИКОЛА І.литися тут, кленучи

свого К ош ового за
те, що послухали його і через те на-віки втеряли свою  Січ. „Занапа
стив, —  казали Запорожці, — козацтво, обдурив нас Гладкий". І досі 
у Д обруджі є чимало потомків наших Українців, котрі не перемінили 
a-ні своїх звичаїв, a-ні своєї рідної мови, і живуть у Тульчі, Ісакчі, 
Суліні і навіть трапляються у Галаці.

З  початку сієї війни, ще у 1828 році, з останків Усть-Дунайського 
козацтва і з усяких людей, котрі приставали до  його, а найбільш із 
збігців та бурлаків і навіть циган, складено було нове військо ко
зацьке і найменовано його „Дунайське" Після війни йому дали були
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землі у Буджаці (Акерманському повіті). Князь Воронцов, котрий був 
в той час Новоросійським генерал-губернатором, чимало клопотався 
про козаків. Кіш, або головна кватиря того війська, був у Акермані. 
У 1855 році Дунайське військо перейменоване було у „Новоросійське", 
а у 1868 р. зовсім його скасовано.

Гладкий із тими козаками, що їх вивів з-за Дунаю, увесь час 
допомагав Москалям на війні і, як ми бачили, став їм у великій при
годі. Як же Російське військо зайняло Дунайську дельту (гирла і плавні), 
то він разом з Москалями прийшов у Січ на Дунавці і знов почав 
скликати до себе козаків. Чи багато пристало до нього людей, не 
знаємо, але у 1830 році усі козаки Гладкого вийшли з-за Дунаю  і осе
лені були коло А зовського моря між Бердянськом Маріумполем; про-

ГЛАДКИЙ З  СТАРШИНОЮ  П ЕРЕВОЗЯТЬ ЦАРЯ МИКОЛУ ЧЕРЕЗ ДУНАЙ.

зивалися вони „Азовське військо". Гладкий, вже з чином генерал- 
майора, настановлений був Наказним отаманом того війська. У 1849 
році він покинув службу, бо у війську його не дуже любили, хоч він 
і отаманував там коло 20 літ. Пішовши в одставку, він оселився на 
свойому хуторі в Катеринославщині, і у 1866 році там і помер, маючи 
79 літ життя.

Як Російське військо зайняло Кавказські береги, то найстарший 
командір Чорноморського ф лоту адмирал Л азарев порадив, щ об За- 
порож ська флотілія (судна) стерегли Кавказські береги од  турецьких 
контрабандистів (перевозчиків), котрі підвозили Черкесам усе, щ о треба 
їм для війни з Руськими. Ся служба випала на долю  Азовцям; з них 
зроблен о  „баркасну команду", котра на своїх баркасах стерегла береги 
Кавказу од  Сухуму до Анапи. Окрім того, на суходолі се військо брало 
у.часть у Кримській війні в роках 1853— 1856 , але через те, щ о воно 
не було справжнє велике козацьке військо, а тільки невелика жменя
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козаків, то у 1865 році його скасовано, клейноди і скарб передано 
у Чорноморське військо, частину козаків оселено на північному Кав
казі, коло Анапи, а другу — повернено у простих селян.

------------------ О О О О  ® —

в н у т р і ш н і й  у с т р ій  і к у л ь т у р а .

Кож да держ ава потрібує багато часу і праці, щ об виробити собі 
добрий і відповідний для себе устрій, щ об кождий єї горожанин знав, 
які його права і які обовязки, що, як і куди треба і вільно робити, 
Чим той устрій лучший, тим держава сильнійша, але, як сказано, до 
вироблення доброго  устрою треба багато часу, треба праці і спокою. 
Україна XVII і XVIII віку не мала часу на таку працю, вона вела без
настанну боротьбу о свою  независимість, о те, щ об могла сама со 
бою  управляти, а не мала як і коли подумати об тім, щ об тая управа 
була добра і корисна і для всіх справедлива. Д лятого нам нині тяжко 
говорити про внутрішний устрій України від часів Хмельницького, бо 
багато в тім питанню є  нерозслідженого й непевного, а часом навіть 
дивного. От так дивує нас приміром питання, яка властиво власть була 
в українській державі, найвисшою властию, чи козацьке військо, чи 
народна рада?

Заступником війська був Гетьман, але його вибирала рада — 
отже в нім зєдинялися властиво дві силі — воля народу і сила вій
ська козацького. Рада, се відгук віча, нїби теперішний парлямент. 
тільки, щ о до парляментів вибираю ть послів, а там збиралася уся 
громада. На раду старшин приходили старшини генеральна і полкові, 
на раду козацьку козаки, на чорну раду йшов кождий, хто хотів.

Виговського й М ногогрішного вибрала рада старшин, Самойло
вича й Мазепу козацька рада, а Брюховецький став Гетьманом з волі 
чорної ради.

Всі три ради не мали свого терміну, вони збіралися тоді, як було 
треба, отже Україна не мала певної і сильної верховної інституциї на- 
родньої. В тім лежала велика хиба і се було одною  з головних при
чин є ї слабости. Д о  абсолю тизму, т. є. до  необмеженої власти геть
мана народ не хотів допустити, сам трівкої законодатної інституциї, 
як тепер парлямент, не витворив, отже як властиво мала Українська 
держ ава кріпко держ атися?

Гетьмана, вибраного на котрійсь з  рад, затвержував до  часів 
Богдана Хмельницького, польський король а по Хмельницькім царь 
московський. На знак затвердження гетьманови доручувано бунчук, 
булаву, коругов і літаври. Богдана ніхто не затверджував і він був аж 
до  Зборівської угоди Гетьманом з волі народа.

З  тих потверджень йш ло для України багато лиха. Ті, що хотіли 
стати гетьманами, заздалегідь запопадали ласки у московських воєво-
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дів, що стояли з військами по Україні, їздили до Москви (як при
міром Данило Апостол), торгувалися, один другого перебігали, а те 
все діялося кош том самостійности й поваги українського народа.

Потверджений Гетьман був начальником війська, головою  суду 
й адміністрації.

Навіть польські й московські війська на Україні ішли йому під
руку.

Гетьман адміністрував краєм, видаючи універсали, які списувано 
в гетьманській канцеляриї і розсилано з підписом Гетьмана і з його 
печаткою. (На зеленім полі козак з мушкетом через плече). Він роз
давав також землі і се була дуже важна функция, котра підносила 
його власть і робила з його дуже важного чоловіка.

ЧОРНА РАДА.

Після Мазепи, земельні грамоти, т. є. письма, котрими Гетьман 
надавав комусь землю, стверджував московський центральний уряд.

Д о Гетьмана належало також право збирати податки. Були се 
переважно оплати торгові й промислові. Фінанси велися погано. Не 
було осібної каси гетьманської, а осібної державної, тільки гроші 
йшли в суміш. Перший Мазепа додумався до  того, щ об перевести ре
форму скарбу, а переведено єї аж за Данила Апостола. Тоді й настано
влено над грішми осібного урядника, генерального підскарбія, по ни
нішньому — міністра скарбу (фінансів).

Гетьман рішав також в деяких важних судових справах. Д о нього 
належало потвердити присуд смерти, або ні. Словом — він мав таку
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власть, коли не більшу, як нинішні монархи і значіння його було та
кож не меньше, хоть значіння залежить звичайно від чоловіка.

Гетьман, як і вся козацька старшина, не брав пенсиї з держ ав
ного скарбу, тільки удержувався з маєтків, котрі приписані були на се.

В Правобережній Україні до Гетьмана належало ціле староство 
Чигиринське і містечко Обухів з округою ; в Лівобережній Батурин 
з дооколичними селами, Гадяч з округою  і теж велика Ш ептаківська 
волость на півночі Чернигівщини. Д оходи з них і були Гетьманам за 
мість жалування. Помалу Московський уряд зробив з Гетьмана слух
няного урядовця, котрий прислухався до бажання уряду, а не народу, 
і Гетьман, спираючись на уряд Московський, почував себе незалежним 
од  народу, — ми бачимо, що не раз навіть обіраю ть Гетьмана не по 
своїй охоті, а з примусу.

СІЧ НАДДУНАЙСЬКА.

Коло Гетьмана було чимало урядовців — Генеральна старшина, 
У Г е н е р а л ь н і й  с т а р ш и н і ,  з титулом „Вельможних“, були: 
Г е н е р а л ь н и й  о б о з н и й ,  — по теперішньому „начальник 

Ш табу". Він завідував усією  арматою (артілєрією ) військовою, горо- 
довою  і кріпостною. Під час походу він повинен був поставити на 
кватирі військо, ставити обоз та укріпляти його. В ті часи обоз треба 
було обкопувати валами та ровом, і сим завідував Обозний. Тим-то 
вся армата була під його рукою. Арматня наука на Україні стояла 
тоді дуже високо, і в Глухові та Батурині були свої людвисарні, де 
виливали гармати. (Перший подбав о се Мазепа. Гармати виливано 
з гербом і іменем Гетьмана).

Генеральний обозний так само, як і инші козацькі урядовці, за 
мість жалування мав „рангову маєтність", так звалося село, або кілька 
сел, котрі були одписані якомусь урядовцеві. На Генерального об о з
ного одписувалася рангова маєтність у 400 дворів.
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Далі йшов Г е н е р а л ь н и й  в і й с ь к о в и й  п и с а р ь ,  — те, ідо 
тепер кажуть канцлер. Він мав найбільшу силу на раді старшин; він 
був начальником Генеральної канцелярії, в котрій були старші та мо
лодш і канцеляристи. В канцелярію йшли лю де освічені, — такі, щ о 
кончили Київську Духовну Академію. Знаком власти писаря була пе
чатка та каламар (чорнилиця). Через руки писаря переходили усі най- 
важнійші державні справи і документи : гетьманські універсали, зно-

П О РТ РЕТ СТАРОГО КОЗАКА.

сини з урядом Московським чи Польським і з чужоземними державами, 
поки Гетьман мав право зноситися з ними.

Г е н е р а л ь н і  с у д д і  (двох — мабуть тому, що оден не годен 
був дати ради тількій праці). Вони по черзі бували за  предсідателів 
в Генеральному суді. Се був найвищий суд на Вкраїні, і на нього по
давати апеляції не можна було. В сей суд подавали апеляції з сотен
них та полкових судів. Були й такі справи, що просто йшли в Гене
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ральний суд: справи земельні, з городськими магистратами, то що.
І писарь і Генеральні судді мали свої рангові м аєтності: п и сарь— 400 
дворів, судді — по 300.

Г е н е р а л ь н и й  П і д с к а р б і й  — міністер фінансів. Завідував 
він Генеральною скарбовницею і скарбовою  канцеляриєю і глядів усіх 
прибутків і видатків державних. Заведено сю посаду пізно, — аж за 
Гетьмана Данила Апостола.

Г е н е р а л ь н и й  в і й с ь к о в и й  о с а в у л .  Се мов теперішній 
„старший чиновник особих порученій“. Завідував він усіма військо
вими справами на Україні. Усі полковники були йому підвладні. їх 
було при Гетьманові один, а опі
сля двох. Осавул мав рангову маєт
ність на 2 0 0  дворів.

Щ е були два урядовці, котрі 
мали право засідати в Генеральній 
раді, — се Г е н е р а л ь н и й  в і й 
с ь к о в и й  х о р у н ж и й  і Г е н е 
р а л ь н и й  б у н ч у ж н и й .  Вони бу
ли потрібні тільки для церемоній:
Хорунжий носив хоругов на пара
дах і в поході, а Бунчужний носив 
бунчук (кій з кількома кінськими 
хвостами, привязаними до нього).
Обидва сі уряди були й при пол
ковникові та сотникові, — тільки 
бунчуки у них були менші.

Коли Мазепа задумав завести 
свою українську шляхту, він завів 
ще так званих бу  н ч у к о в и х  т о -  
в а р и ш і в. Се була тільки почесна 
сторожа коло Гетьмана.

Г е н е р а л ь н и й  а р м а т н и й  о т а 
м ан  був начальником усіх пушкарів.

Отсі усі урядовці, з Гетьманом разом — Генеральна старшина — 
і були центральний (осередковий) уряд на Україні. Далі йдуть полко
вники і полкова старшина, бо ціла Українська територия ділилася на 
провінциї, як нині ділиться в Росії на губернії, а в Австриї на повіти. 
За польського уряду на Україні було 6  до  8  полків. Від Хмельниць
кого далеко більше, бо 2 0  до 30.

Після Зборівської умови установлено було 10  полків на правому 
боці Дніпра, а 10  на лівому. На правому були: Чигиринський, Чер
каський, Корсунський, Канівський, Білоцерківський, Уманський, Каль- 
ницький, Подольський, Брацлавський і Паволоцький. В Лівобережній 
були полки: Переяславський, Ніжинський, Київський, Чернигівський, 
Прилуцький.
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П о л к о в н и к і в  вибірав увесь полк, але й сю виборну посаду 
Московський уряд (після Мазепи) скасував і почав полковників сам 
настановляти. Полковникові були підвладні усі справи військові, зем
ські, судові і поліційні у свойому полку і уся полкова старшина. Клей- 
ноди полковницькі схожі з гетьманськими: хоругов, бунчук і, замість 
булави, пернач, — се теж булава, тільки не кругла, а з листків якого- 
небудь металю. Пернач носив полковник завжди з собою  на війні 
і дома, коли виходив куди, як полковник. Крім того, у кожного пол
ковника були ще невеликі перначі залізні або м ідн і; їх давав він, за 
мість пашпорта, тим людям, котрим доручав якусь справу.

П о л к о в и й  о б о з н и й  — завідував полковою  арматою  і пуш
карями.

П о л к о в и й  с у д д я  завідував судовими справами полкового, 
а після гродського суду.

П о л к о в и й  п и с а р ь  — начальник полкової канцелярії.
П о л к о в и й  х о р у н ж и й  — носив полкову хоругов.
П о л к о в и й  о с а в у л  — їх було по двох у полку, се ніби ота

мани полкові.
П о л к о в и й  к а н ц е л я р и с т  — їх було 10— 16 чоловік у полку.
Кожний полк поділявся на сотні, немовби на повіти : в полках 

було їх не однаково: 10— 20, а часом 20— 24. Деякі з полків вистав
ляли по кілька тисяч козаків.

С о т н и к  був старший у сотні; завідував усш а справами своєї 
сотні. Сотників було стільки у полку, скільки було сотень.

О т а м а н  с о т е н н и й  — другий після сотника, немовби поліц
мейстер у сотенному місті. Він був заступником міщан.

О с а в у л  с о т е н н и й  — третій після сотника.
Х о р у н ж и й  с о т е н н и й  — однаковий з осавулом.
П и с а р ь  с о т е н н и й  — завідував сотенною канцелярією.
Поодинокі села в сотні мали свого осібного урядовця — К у- 

р і н н о г о  о т а м а н а .  Се те, що тепер голова, війт, солтис або ста
роста по містечках і селах.

Крім того, були ще з н а ч к о в і  т о в а р и ш і  при полках — се те, 
щ о Бунчукові при Гетьмані, та ще були В і й с ь к о в і  т о в а р и ш і  — 
вони займали низчі уряди у сотні.

От які посади були у війську козацькому і на Україні.
Окрім кінних козацьких полків, були ще полки піші, що звалися 

с е р д ю к а м и ,  і полки о х о ч е к о м о н н і  або к о м п а н і й с ь к і .  У тих 
полках були такі самі посади, щ о й в козацьких реестрових полках. 
При боці Гетьмана, щ об його стерегти, була окромна невеличка ва
тага, що звалася п р и д в о р н а  к о р о г в а .

Тепер поглянемо на суд і урядовців в ньому. Вони теж були ви
борні. Найвищий суд на Україні був — Генеральний суд, де, як вже 
згадувалося раніще, зас ідали : Г е н е р а л ь н и х  с у д д і в  двох, у п о в-
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н о в а ж е н и х  о д  п о л к і в  — десять і п и с а р ь  Г е н е р а л ь н о г о  
с у д у  — за секретаря.

Потім був Г р о д с ь к и й  с у д . Головою  в ньому був полковник, 
суддею  — Полковий суддя, п и с а р е м  Г р о д с ь к и м  був Полковий 
писарь.

Далі — П і д к о м о р с ь к и й  с у д . Суддею в ньому був: П і д к о 
м о р і й — один, к о м о  р н и к і в  (помічники Підкоморія) двох і П и 
с а р ь  п і д к о м о р с ь к и й  — за секретаря.

Нарешті — З е м с ь к и й  або П о в і т о в и й  с у д . З е м с ь к о г о  
с у д д ю  вибірали з шляхти української з того повіту, в котрому був 
Суд; З е м с ь к и й  п і д с у д о к — все одно, що тепер член суда; З е м -

ДНІПРОВИЙ ПОРІГ НЕНАСИТЕЦЬ.

с ь к и й  п и с а р ь  (секретарь) і В о з н и й  — те, що тепер судовий при
став. Окрім того, по всіх сих судах було чимало канцеляристів і під
канцеляристів.

Усі судові посади оплачувалися з тих справ, що до них вступали. 
Найвища судова установа на Україні був — Генеральний суд; вище 
вже за нього був Гетьман. Д о Гродського суду належали карні справи, 
або як їх тепер звуть „уголовні"; до П овітового, або Земського суду, 
належали справи земельні, про права і грошові. Низчий од його (не
мов наш волостний) був суд Підкоморський. Як бачимо, була се вій
ськова орґанізация краю, добра для воєнного часу, але невигідна в час 
миру; бо не все знати було, яка справа куди належить круг ділання 
урядників і права горожанина не були докладно сформуловані.

Ш ляхта українська була з старшини і дідичів (дідичами звали 
тих, що держали землю) і з тих чужоземних дворян, котрі здавна осіли 
на Україні. По статуту Литовському вони мали такі привілеї:

Шляхта.
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1 . Мали право вибірати на всякі виборчі посади, а так само й 
вибірати короля;

2. Мали волю  продавати, застановляти або дарувати, кому захо
чуть, своє майно земельне, котре досталося їм або через наслідство 
або через вислугу, або куповане;

3. Вільні були од постоїв і усякої повинності натурою;
4. Ніхто не мав права одняти од них їх посади і позбавити їх 

шляхетства по-за очі;
5. Ніхто не мав права заарештувати їх без суду;
6 . Мали право їхати, куди завгодно і в чужі краї, окрім ворожих;
7. Усі шляхтичі, од  найзаможніщого до найбідніщого, були рівні 

В українськім суспільстві шляхтичі не мали окремого політичного зна
чіння, тільки перед польською  держ авою  вони хіснувалися такими ве
ликими правами. Були се дуки, котрим і в українськім військовім устрою 
було лекше виплисти, чим бідному козакови. Через те між визначними 
козаками було так богато шляхтичів, як ось Хмельницький, Мазепа, 
Виговський і тільки иньших.

Міщани. Міщанами звалися жителі полкових і сотенних городів. Вони ви
бірали собі заступників — міських отаманів, котрі давали їм і суд 
і порядок. Але було чимало городів, як от Київ, Ніжин, Чернигів, Пе
реяслав, Стародуб, Погар, Мглин, Козелець, Остер, Новгород-Сівер- 
ський, котрі мали здавна Магдебурське право. Міщани в сих городах 
мали свого війта і Магістратський суд. Війти отсі брали участь у ви
борі гетьманів і гетьмани звичайно ствержували права міст магдебур- 
ських. Д о гетьманів відкликувалися засуджені судом магістрацьким.

Про міщан не має чого багато оповідати, хоч часом і міщанам 
мимохіть, а часом то й по волі, доводилось брати участь у справах 
козацьких, — тоді їм з ними й терпіти доводилось однаково. Проте 
життя їх було спокійніще од  инших людей, і вони могли спокійніш 
собі крамарювати чи ходити коло ремества, хліборобства і такого 
иншого.

Про участь міщан в борбі о віру і о культуру, про їх брацтва, 
друкарні і т. д. була вже осібно мова.

Та головним станом українського населення було к о з а ц т в о .  
Наші козаки, се ніби польська шляхта. Належати до козацтва було 
й вигідно і почесно. Тому ьк найбільше людий перлося туди. Число 

Козаки, козаків було всіляке. З початку польський уряд призначав їх тільки 
6.000 чоловіка. При Хмельницькім число се зростало. Після Зборів, 
ської умови реєстр козацький установлено на 40.000 чоловіка, а по 
Білоцерківській в 20.000 родин. Та Хмельницький до кождої козацької 
родини приписував єщ е сімї підпомічників, бо мовляв, одній родині 
не легко виставити козака до війська. Козаки хіснувалися всіми пра
вами свобідних горожан.

Посполиті. Хто не попав в козацький реєстр, оставав п о с п о л и т и м .  І для 
посполитих людий добився Хмельницький особистої свободи. Як ко
трий з них мав досить власної землі, то й був собі своїм власним
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паном. Для того то народ і йшов так радо на кріваві бої з П ольщ ею , 
щоб добитися тих прав, яких під П ольщ ею  для селянина не було.
Там селянин був цілком безправним. Але згодом  і на Вкраїні ставало 
селянам гірше, а то через землю і через те, щ о сусідні держави,
Польщ а й Росия втручувалися до  нас і хотіли поневолити селянина 
гак. як він був у них поневолений, щ об не було ріжниці ї щ об пани 
усюди однако могли мати свої маєтки й однако панувати. А наше, 
українське панство, наша козацька старшина почала й собі також 
заводити то польські, то московські порядки і притісняти хлопів.
Звідси йшли всякі непорозуміння. Народ знеохочувався до  своїх панів, 
і вже не слухав їх поклику, як колись за Хмельницького. Так примі
ром було за Мазепи. Мазепа був добрим політиком, славним госпо
дарем і чоловіком дуже дбалим о культуру, але до селян він не був 
уважливим, за те рад був піднести високо [українське панство. Тим 
то й нарід не ставився на його поклик, коли він задумав зірвати 
з Москвою, та вибитися на волю. Думав він, що народ піде на тую 
борбу так охочо, як за Хмельницького, та помилився.

Закріпощення селян йшло з попитом на землю. Як селянин хотів 
землі, то брав єї, чи від Гетьмана, чи від кого там, не зважаю чи, щ о 
за тую землю треба було відробляти тому, хто землю давав, або 
платити дань. Зразу той відробок був малий, аж за Самойловича дій
шов до двох днів в тиждні.

Коли правий беріг зруйновано, народ тікав на лівий і брав зе
млю на тяжких умовах. Се й викликало панщину. Але все таки наш 
селянин, під українською управою , був не вміру свобіднійший від се
лян в Польщі та в Москві — головно через те, що йому вільно було 
перейти з місця на місце та як не тут, то там шукати собі лучш ої долі.
А в Польщі селянин був приписаний до рілі і робили ним як това- 
риною.

Аж у 1763 році цариця Катерина завела справжнє кріпацтво: 
вона заборонила селянам переходити од  одного пана до другого, 
а пізніще завела всякі кріпацькі порядки, які були в М осковщині, 
всяке право панів до  селян і тоді вже українському селяньству ніде 
не було ні добра, ні волі.

Духовенство на Україні було самостійне. Воно ніби підлягало Духовен- 
царгородському патриярхови, але властиво само собою  рядило, а гро- ство. 
мадяньство обсаджувало свобідним вибором важнійші духовні місця.
Тільки вже за Самойловича московське правительство зробило так, 
що митрополит київський, голова української церкви піддався москов
ському патриярхови, а царгородський патриярх мусів на те згодитися.
З тої пори московська духовна зверхність взяла щ о-раз більше при
тісняти нашу церкву, заказуючи друкувати по українськи книжки, на
глядаючи школи і пильнуючи, щ об не було ріжниці між московською, 
а українською церквою.

Патриярх Филярет видав 1672 року указ, щ об ніхто не купував 
ніяких книжок українського друку (тоді казали литовської печати). То-
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гож року спалено в Москві євангеліє Транквиліона-Ставровецького 
і Катехизіз Зизанія Тустановського. 1672 р. вийшов наказ, щ об дома 
українських книжок не держати, тільки, щ об їх „отдавати воеводѣ" 
і т. д. Д ійш ло до того, що навіть не вільно було по українськи ви
говорю вати слів Служби Бож ої та сьпівати пісень. Тим способом хо
тіла Москва оберегтися від еретицьких думок, котрі з заходу могли, 
не дай Боже, через Україну до Москви замандрувати і, щ о головнійше, 
через церкву хотіла вона московщити український народ (дабы ника- 
кой розни и особаго нарѣчія не было). Установлено навіть осібного 
цензора для книжок друкованих на Україні, а такий цензор не хотів 
навіть букваря дозволити друкувати.

Серед такого гнету важко жилося українському священьству. 
Його переслідувано, нівечено осьвіту, понижувано.

Колись залеж ало воно хіба від громадянства, яке удержувало 
церкви та обсадж увало церковні місця духовниками, а тепер московські 
духовні власти взяли їх у руки на спілку зі старш иною, що чимраз 
більше підкопувала автономію народу і так, як в Польщ і магнати, хо
тіла запанувати над усім.

Запо- Запорож ж я, як і раніш, жило незалежним вільним життям і було
рожжя. притулком для усіх, кому важко жилося на Україні. Але після того, 

як Січовики, за Гетьмана Апостола, повернулись з Алешок і знов під
далися Російській державі, життя їх надто п о гір ш ало : їх землі пороз- 
даровувано було виходцям з Сербії, Болгарії та М олдавії — за те, 
щ о ті виходці помагали колись Петрові І у його походах на Турцію. 
Сварки за  ті землі з тими чужинцями не переставали, і Запорожці 
скаржились на них Московському урядові. Але се мало щ о помагало, 
бо найбільш е такі справи кончалися не на їх користь, а уряд ще 
більш гнівався на Січовиків, — він почав дуже неласкаво дивитись на 
них, як на дуже неспокійних людей.

Запорож ська Січ в половині XVIII століття була поділена на 38 
курінів: Кущовський, Попсвичівський, Васюринський, Іркліївський, 
Щ ербиновський, Титарівський, Ш куринський, Куренівський, Незамай- 
ківський, Рогівський, Корсунський, Калниболоцький, Уманський, Дере- 
вянківський, Нижнє-Стеблівський, Верхнє-Стеблівський, Джереліївський, 
Переяславський, Полтавський, Мишастівський, Минський, Тимошівський, 
Величківський, Левушківський, Пластунівський, Дядьківський, Брухо
вецький, Ведмедівський, Платнірівський, Пашківський, Батуринський, 
Канівський, Криловський, Донський, Сергіївський, Конелівський, Іва- 
нівський і Кисляківський.

Земля, або „Вольності Запорож ські", поділена була на 8  пала- 
нок: Кодацька паланка — у Катеринославському повіті, Самарська — 
у Новомосковському пов., Орельська — у Павлоградському і Катери
нославському пов., Протовчанська -  у Павлоградському, Новомос
ковському і Катеринославському пов., Інгульська — у Херсонському 
і Александрійському пов., Прогноїнська — на Кінбурнській косі про-
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тив Очакова, Кальміуська — в Александрійському і Бердянському пов., 
Бугогардівська — в Ананьївському і Єлисаветградському повітах.

На границях Запорож жя стояла постоянно сторожа Січовиків: 
у Переволочні — од  Гетьманщини, в Бахмуті — од  Слобожанщини, 
на р. Кальміусі — од  Донців, у Микитина перевоза против О чакова — 
од  Татар, на р. Гарді — од  Поляків.

Старшину Запорож ську усю вибірали.
С т а р ш и н а :  Кошовий отаман, Військовий суддя — він же й 

скарбівничий; Військові: писарь, обозний, осавул, булавний, хорунжий, 
бунчужний, перначовий, довбиш , пушкарь, тлумач (перекладчик), ша- 
фарі (збірщики на перевозах та инших місцях), кантаржий (доглядав 
за військовими важницями і збірав ралець, або платню на Січовому 
базарі), канцеляристи;
Курінні: отамани, хо
рунжі ; полковники до 
паланок, писарі до па
ланок, осавули до  па
ланок, канцеляристи до 
паланок.

Усіх посад на Запо
рожжі було 149. Окрім 
того ще був отаман Сі
чової школи, де вчи
лися, кош том Січови
ків, діти Запорож ців.

У Січі була церква 
Покрови, 14 церков по 
паланках, 2 походні цер
кви і Самарський ма
настирь. Усі вони були 
підвладні тільки Київ
ському Межигорському 
манастиреві і не зале
жали од  митрополитів; 
ігумен М ежигорського 
Спаса настановляв до  Січової церкви священників, а біле духовенство 
по паланкових церквах висвячував єпископ Кош ової церкви святої 
Покрови, котрий почитався зверхником усього духовенства Запорож - 
ського.

У сьому періоді, як і раніш, освіта на Україні була не аби-яка: Освіта, 
у кожному селі при кожній церкві була своя ш ко л а ; у ній вчили чи
тати і писати дяки, що виходили з  Київської Академії та українських 
Семинарій. Середню, як тепер кажуть, освіту давали Чернигівська 
і Харківська Колегія та Семинарії, а вищу — Київська Академія.

У Чернигівській, наприклад, Колегії, тільки третя частина дітей 
була з духовного стану, а дві третини було там дітей старшини, ко-

25*
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НиТвська
Академія.

зацтва, ремісників і селян ; у Київській Академії вищу освіту здобу
вали не тільки Українці, а були учні і з-за границі. За Гетьмана Розу- 
мовського, перед смертью Імператориці Лизавети, у Батурині мав бути 
заснований університет, але з новим царюванням се діло залишено, 
а далі не то університет, а й школи потроху попереводились на Укра
їні, а через те й народ втеряв освіту і лю бов до  неї. А яка лю бов 
Українців до освіти була у ті часи, про се свідчить не один чужинець. 
Теплов, котрий був при Розумовському, пише, що якби було засно
вано університет в Батурині, то там би не бракувало ніколи учеників,

як у Московському та 
Петербурському універ
ситетах : „П ро охоту 
лю ду М алоросійського 
до науки не має чого 
й казати, — пише він — 
бо на Україні здавна 
заведені ш коли, без 
жадної помочі од  уря
ду, а учеників, хоч вони 
не мають за вчення ні
яких нагород (привілеїв 
або чинів), не тільки не 
меншає, а все більше 
та більше стає“. Д ру
гий сучасник Ш афон- 
ський (теж російський 
у р я д о в е ц ь )  С В І Д Ч И Т Ь :  

„про Українців мусимо 
по правді сказати, що 
вони дуже охоче йдуть 
у науку: не тільки діти 
заможних, а навіть і най- 
бідніщих міщан та ко
заків з доброї волі до 
школи ідуть“.

Головним вогнищем 
осьвіти була Київська Академія. Вона за Гетьмана Мазегіи відродилася 
і д о  половини XVIII віка була головною  ш колою  не тільки для ду
ховного, але й для світського громадяньства, ш колою  „всьому суспіль
ству нашому благопотребною , де сини малоросийські в науках свобі- 
дних маю ть наставленіє". На взір київської Академії засновувано 
школи в Чернигові, Переяславі, Харкові і по иньших містах, навіть 
в далекій Московщині.

Великим оборонцем київської Академії був митрополит Рафаїл 
Заборовський, котрий побудував нові будинки, церкви і бурси. Між 
учителями бачимо там тоді Довгалевського, Ю рия Кониського, Ми-
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хайла Козачинського, а між учениками, пізнійшого славного україн
ського ф ільозоф а Григория Сковороду й росийського письменника 
Ломоносова. Учеників бувало до 2.000.

Але всеж таки була се школа, 
де головно вчили богословських наук, 
тому й хотіли світлійші Українці за- 
ложити світський університет, на взір 
заграничних, в Батурині, тільки Мос
ква не дала на се дозволу. Такий уні
верситет що йно пізнійше отворено 
в Харкові заходом  Українців, та вже 
без українського характеру.

Київська Академія стала у вели- 
кій пригоді Московській д ер ж ав і; з неї 
вийшли такі діячі і письменники, як 
Феофан Прокопович, Стефан Явор- 
ський, Георгій Кониський та и н ш і; всі 
вони залишили після себе коштовні 
твори і мали чималий вплив на ТОГО- МИТРОП. РАФАЇЛ ЗАБОРОВСЬКИЙ. 
часні події.

Спутане цензурою українське письменьство не могло свобідно 
розвиватися. Тільки такий „Синопсіс" міг свобідно розходитися, а 
книжки справді гідні, надихані почуттям правдивої лю бови вітчИни 
мусіли скриватися в рукописях. Не одна з  них так і минулася. З ціка-

Генерального підскарбія Якова Ан
дрійовича Марковича. Зоставив після себе 
записки -  він записував що-дня усякі 
події од  року 1716 до 1767; Генераль
ного хорунжия Миколу Даниловича Ха- 
ненка, правнука Правобічного Гетьмана 
Михайла Ханенка, залишив нам: 1 . „Діа- 
ріуш або Журнал, щ оденна Записка слу- 
чающихся при дворі Гетьмана оказій 
і церемоній" і 2 . „Дневник Генерального 
хорунжого Миколи Ханенка з 1719 по 
1723 р. і з 1727 по 1753 р. Окрім того, 
Бунчуковий товариш  Петро Симоновський 
написав „Коротке описаніє о козацьком 
М алоросійськом народі".

Л ю б о в  д о  України та ненависть д о  
український деп утат  1767 p., автор є ї  ВОрОГІВ І гнобителів  буди л а „ІСТОрия 

»істориі Русів«. Русів", котру приписувано К ониському,

а котра бул а властиво твор ом  Григория П олетики, українського д е 
путата з  1767 року.

вих письменників зн аєм о:
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З XVIII віку маємо дуже цікаві твори драматичні, щ о причини
лися немало до  відродження нашої літератури. Такі драми як „Милость 
Божія Украйну отъ  неудобь ношмыхъ обидъ лядскихъ черезъ Б ог
дана Зѣновія Хмельницкого свободивш ая" (написана 1728) будили 
споминй давної слави і зачіпали сучасні живі справи. Драма Георгія 
Кониського „Воскресеніе мертывхъ", застановлялася над положенням 
селян підданих, а інтермедії т. є. побутові комічні сценки, писані жи
вою  мовою , виводили живих людий, своїх і чужих.

Штука. Не зважаю чи на прикрі й небезпечні часи — українська штука
розвивалася чим раз красше, а тогочасні єї памятки дивують нас ще й 
нині своєю  красотою .

Виглядає так, як колиб тая штука росла разом зі зростом укра
їнського панства, а той, що був того панства найбільшим оборонцем, був

заразом  і найпильнійшим о- 
пікуном штуки і культури на 
Україні. Маємо на гадці Геть
мана Мазепу, котрий пильно 
закладав школи, бував на 
іспитах та на виставах ш кіль
них драм, будував церкви, 
іконостаси, та монастирі і ви- 
посажував їх образами, різь
бами і книгами великої ар
тистичної вартости. Д о нині 
остало по Україні споро от- 
сих памяток Мазепиної ще- 
дрости і замилування до 
штуки, хоть як знаємо, мос
ковський уряд після битви 
під П олтавою  пильно ни
щив усе, що нагадувало 
Гетьмана ізмінника. Д о нині 
остала по Мазепі чудово від

новлена Київська Лавра з камяною огорож ою , яка дивує око глядача 
величиною і викінченням. Д о нині стоїть там розкіш на свята брама, 
твір високої вартости архітектонічної. Д о нині цілий ряд величавих 
церков і соборів по цілій Україні нагадує память великого любителя 
української осьвіти і культури і останнього видатного Гетьмана України.

З образів і різьб тогочасних, розсіяних по всім усюдам видно, 
як високо стояло у нас тоді мистецьтво і як поширена була потреба 
творів штуки.

Під Поль- Гірше представляється українська справа під Польщ ею . І там, 
щею. у Львові, Перемишлі та по монастирях виростають гарні будівлі, при

міром катедра святого Ю ра у Львові, і там богаті міщани будую ть 
собі гарні мешкання та прибирають їх дорогоцінними портретами, 
образами та хатною обстановою , але сьвідомість українська, але по-

ЦЕРКВА СВ. МИКОЛАЯ В КИЄВІ 
збудована М азепою.
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чуття окремішности і воля самозавідування ниділи тут щ о-раз гірше. 
А щ о признакою україньства і обороною  його була українська, пра
вославна церква, так Польський уряд звернув у той бік свої зусилля, 
щ об підірвати останній корінь української самостійносте

М итрополит Иосиф Ш умлянський іш ов у тому ділі під руку поль
ському урядови.

Сойм польський 1676 року під карою смерти заборонив право
славним Українцям виїздити за границі краю та до  патриярхів своїх 
повертатися з справами віри, брацтва віддано судам польським а 1700

ГРИГОРИЙ СКОВОРОДА.

року проголош ено урядово унію. Держався тільки Манявський Скит 
старої, православної віри.

Польський уряд думав, щ о унія перетягне Українців на Поляків. 
Та воно інакше стало. Правда, що богато панів з унії перейшло пі- 
знійше на латиньство, але тії слабосилі і хиткі характери булиб се 
і без унії зробили, для народуж живого і сильного грецько-католицька 
віра, або як також кажуть, унія, стала пізнійше такою ж  українською 
вірою , як колись було православе. Д о нині в Галичині греко-католик, 
значить звичайно Українець, а римо-католик — Поляк, до нині там 
віра є одною  з признак народности.
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На борбі унії і православія минуло XVII і XVIII століття також 
Українцям на Угорщині, які там і нині живуть у великім националь- 
нім занепаді під мадярською кормигою, може гіршою єщ е від ляць- 
кої та московської.

Так ми бачимо, що лю бов до  освіти і письменьства та до сво- 
йої культури, мимо тяжких політичних умов, все більш почала шири
тись, і хто може сказати, якогоб розвитку вона дійшла, якби життя 
України йшло своїм природнім шляхом і якби вищі верстви людности 
Української не одчахнулися були од  свого народу, не поласились на 
те московське дворянство та осталися на віки вірними синами свойого 
краю  і народу! На жаль, ганяючись за особистою  вигодою , за-ради 
власної користи, вони на довгий час спинили таки той розвиток, але 
тільки спинили, а не вбили — і саме тоді, коли вмер той старий на
прямок, на руїнах його воскресла нова доба — відродилася знову 
Україна. Починається новий період — нового Українського життя, що 
чим далі, то все дужче росте і шириться, не вважаючи ні на які пере
ш коди та перепони на свойому шляху.

Ш абл я  Мазепи



ТАРАС ШЕВЧЕНКО.
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ПЕРІОД ПЯТИЙ.
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Р О С И И С Ь К О - а в с т р і й с ь к и й .

ротягом XVIII століття збулося поневолення Українського на
рода. Висше бачили ми, як від полтавського бою  росий- 
ський уряд старався усякими способами підкопати самостій
ність України, як зменьшувано власть гетьманів, присилано 

росийських воєводів в українські землі, як випроваджувано з України 
козаків на війни в далеких землях, або на всякі тяжкі роботи.

В кінци 1775 року збурено Січ — гніздо козацької волі.
Року 1780 заведено в Гетьманщині таку саму губерніальну управу, 

як була в Росиї. Скасовано малоросийську колегію, генеральний суд, 
генеральну і полкову управу і Гетьманщину поділено на три намісни
цтва: Київське, Чернигівське і Новгород-сіверське. Року 1783 козацькі 
полки перемінено на росийські, полковникам дано чин бригадирський, 
иньшій старшині лиш ено волю, або йти собі у відставку, або всту
пити до  росийської служби, а з козаків утворено осібний стан сво- 
бідного селяньства. Иньших селян перетворено в хлопів, як у Росиї. 
їм заборонено переходити з місця на місце і таким чином видано їх 
на поталу панів, котрі тільки й дбали про те, щоб з селянина витя
гнути як найбільше сили для роботи на панських ланах і щ об йому 
за се нічого не дати.

Тоді також зрівнано міста українські з московськими, а 1786 року 
відібрано українським монастирям їх маєтности, і визначено їм за те 
платню з держ авної каси.

Між тим упала Польща. Упала вона з власної вини, бо не вміла 
рядити собою , бо шляхта за богато брала для себе, а нічо не хотіла 
другим дати, бо замість упорядкувати свій власний, польським наро
дом заселений край, вона захланно сягала по українські землі і замість 
кріпко держатися Балтийського моря, перлася над море Чорне. Війни 
з Хмельницьким та з гайдамаками підтяли єї до решти. І так 1772 р.
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Австрия, Росия і Пруси порозумілися і забрали від Польщі — Росия 
пограничні землі Білоруські, Пруси землі коло Балтийського моря, 
а Австрия Галичину.

Д о того Австрия заняла 1774 року Буковину, покликуючися на 
те, що тая країна належала колись до Галичини.

По тім розборі Польщ і деякі з Поляків схаменулися і хотіли пе
реводити всякі реформи, хотіли надати краєви конституцию. Але то 
було вже за пізно. На конституцию не годилися ті пани, що нічо 
більше не знали, як тільки жити з хлопської праці, вони підняли пов
стання проти реформам, (так звану торговицьку конфедерацию ) і від
далися під опіку Росиї. Росия казала скликати новий сойм, а той ска
сував конституцию і віддав Росиї Київщину, Поділе, значну частину 
Волині та Білоруських земель. Але Поляки підняли за се проти свого 
короля 1794 року повстання, а тоді Росия і Пруси розібрали Польщу 
до  решти.

Року 1815 уставлено той поділ так, як він нині є.
В тих землях, що дісталися під Австрию, т. є. в Галичині і в Бу

ковині, Австрия зачала заводити добрі порядки. Цісарева Мария Те- 
реса і єї син цісар Йосиф II дбали о добро своїх підданих і хотіли 
добути селян з панської неволі.

Мария Тереса обмежила кріпацтво, дала деякі ирава селянам 
і захистила іх перед самоволею панів. Вона звернула також свою 
увагу на український народ і щоби йому дати мудрий провід, зало- 
жила у Відні духовну семинарию для Українських священиків. Єї син 
Иосиф II зніс крепацтво, дітям селянським відчинив вступ до шкіл 
і залож ив у Львові духовну семинарию та університет з українською 
викладовою  мовою . Але український народ, давлений цілими століт
тями панським ярмом та неволений Польщ ею , не вмів скористати з тих 
прав і незабаром, коли змінилися часи прихильні для Українців і на
стали иньші, прихильнійші для Поляків, він знова попав під польську 
насилу, з котрої що йно тепер вибивається остаточно на волю.

Гірше діялося тим Українцям, що попали під Росию. Там не 
тільки покасовано гетьманщину і козаччину, але заведено крепацтво, 
т. є. неволю селян саме тоді, як цісар Йосиф II зносив се крепацтво 
в Галичині. Народ терпів, а коли вже не було сили стерпіти того 
гнету, то він кидав усе рідне і тікав за Дунай і на Кубань, хоч воно 
було й далеко. Але по дорозі їм були колишні Запорожські землі, 
котрі забрало собі панство. Панству тому треба було якось оселю 
вати ті землі, і от воно стало приймати тих втікачів, що світ-за-очі 
тікали од  своїх панів. Приймаючи таких втікачів, Новоросійське пан
ство давало їм притулок у себе, обороняло їх од поліції, котра за те 
брала добрі хабарі, а бідні втікачі, щоб мати хоч будь-який спокій, 
робили за  те на тих панів і, як не втікали од них ще далі, то робилися 
їх кріпаками.

Непомітно для України проминуло царювання Павла І і Олексан
дра І. За Павла І повернуто де-щ о з того, що було перед Катериною,
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як Генеральний суд і иньші установи. Причинився до того Олексаандер 
Безбородько, довірений царя, а український гтатриот. Але по смерти 
Павла, Олександер І став заводити на Україні ті порядки, щ о були 
за його бабки Катерини II. За Олександра І у 1812 p., коли на Росію 
насунув Наполеон І з Французами та иншими спільниками, у П олтав
щині, Київщині та Чернигівщині набрано було кілька козацьких пол
ків і одпровадж ено у армію. Д оля тих козаків була невесела: до-дому 
вони верталися з походу обідрані і голі. Те, що на війну з Францу
зами узято було козацькі полки, подало Українським лю дям надію, 
що буде знову заведено колишні козацькі порядки та скасовано крі
пацтво. І лю де заворушилися, але заворуш илися не скрізь і не одразу 
по всій Україні, а так де-не-де, — то тѵт, то там, — то скоро той 
рух був приборканий. Крім того, за  О лександра І, з  царського наказу, 
Аракчеєв, найблизчий до Царя генерал, позаводив на Україні воєнні 
поселення. Такі поселення заведено було в Слобідській Україні та 
у Новоросії. Се були села, в котрих оселювали Москалів; дісціплина 
по них була така сама, як і у війську; так само воєнно-поселенці по
ділялися на полки і роти, мали своїх офицерів, котрі жили по тих 
селах, навіть діти їхні, — прозивалися вони „кантоністами", — одбу
вали військову службу. Тільки й одріжняло тих поселенців од  справ
жніх москалів, що вони, крім муштри, були хлібороби та жили не по 
казармах десь по городах, а в хатах із своїм семейством по воєнних 
поселеннях. У 1837 році позаводили такі поселення ще у Подолії, 
а у 1838 році і в Уманщині. Були вони аж до  1857 року, коли царь 
Олександер II скасував їх, бо вони дорого коштували і не справдили 
тих надій, що на них покладали. І досі ті великі села з широкими, 
рівними, як на шнурочку, вулицями, з високими церквами, нагадують 
те, щ о було, та минулося.

У 1848 році спалахнула велика революція у Західній Європі; од- 
гукнулася вона і в Австрійському царстві. 13-го березоля (марта) 
у Відні, столиці Австрійській, після крівавих розрухів на вулицях, то 
дішній цісарь Австрійський Фердинанд І мусів був завести в своїй 
державі констітуційний лад. Констітуція ся хоч і не довго продерж а
лася (у 1851 році вона була скасована), проте для Галичини була дуже 
корисна: через неї 16 квітня (апріля) 1848 року скасована була пан
щина, себто примусова праця селян на панських ланах, щ о особливо 
в Галичині, під насилою польської шляхти, далася українському селя- 
нинови добре в знаки. На памятку знесення отсего тяжкого обовязку 
скрізь по галицьких селах побудовано памяткові хрести і день 15 мая о б 
ходять ту немов радісне свято знесення панщини. Тогож, 1848 года, 
Ф ердинанд І зложив свою корону, і цісарем Австрійським зробився 
Франц-Йосиф І, котрий царю є і досі.

Та хоч панщина була й скасована, проте доля селянська у Гали
чині не багато краща стала: великі податки, обмаль власної землі, 
малі заробітки, деш ева плата, народня темнота — довели до того, 
що через скільки років Галичане, не знаходячи собі ніякого рятунку
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або способу, щоб допомогти собі, мусіли були шукати кращ ого 
життя далеко за Окіяном і, як побачимо далі, їх чимало вже є тепер 
у Америцї.

Революційні події у Австриї та Угорщині дуже налякали Австрий- 
ський уряд і він обернувся за допом огою  до  Російського імператора 
Миколи І. Микола І з радістью одгукнувся на те і послав своє вій
сько в Угорщину допомагати Австрийському урядові проти його ре
волюціонерів; він сподівався, щ о як і йому доведеться коли шукати 
помочи, то він знайде її у Австрийського цісаря. Проте, як через шість 
літ почалася Кримська (Севастопольська) війна, то Австрия не згоди
лася допомагати Росії, і вона осталася сама і в тій війні мала великі

втрати. Ся війна одразу вия
вила усе, що було негаразд 
у російській армії, усі непо- 
рядки у внутрішніх справах та 
управлінню і кончилась вона 
тим, що Севастополь, після
11 - місячної оборони, узяло 
спільне військо Французів, Ан- 
гличан та Турків. Росія мусіла 
була замиритися на тяжких 
умовинах, котрі складено було 
і підписано у Парижі. По тих 
умовах забрали од неї частину 
Бесарабії, а крім того вона му
сіла зректися права мати свої 
воєнні кораблі та кріпості у 
Чорному морю.

Царь Микола не стерпів та-
ц і с а р ь  а в с т р і й с ь к и й  Ф РАН Ц-йосиФ  і. К01 тяж к°і втрати й образи

і вмер ще до кінця сієї війни. 
Згода була підписана вже молодим імператором Олександром II. Че
рез ту війну видніще стало те безладдя та неправда, що панували 
в державі. На се звернув увагу й Царь. Він справедливо розміркував, 
щ о старі порядки не можуть далі бути і казав про се так: „Краще 
зробити реформи зверха, ніж дожидатись, поки зачнуть їх робити із 
низу", — себ-то, що треба урядові самому узятись та позаводити 
нові кращі порядки, а не дожидатись, поки почне се робити сам на
род. І справді, скоро після війни, 19 лю того (февраля) 1861 року, на 
віки було скасоване у Росії кріпацтво, потім заведено земство, нові 
суди і виборніх мирових суддів. Почалося нове життя й на нашій 
Україні.

Тепер вернемося назад та поглянемо, як відродилася Україна 
і що здобула вона з того часу аж досі. А як ся нова пора в житті 
Українського народу однаково обнімала й Галичину і Україну і нове 
життя переливалось з однієї в другу, то ми й розглядатимем його



— 397 —

разом, у обох частинах нашого краю. Про життя та праці наших пись
менників ми ширше не говоримо, бо хто захоче більше про них довіда
тись, той обернеться до історії наш ого письменства. Ми зараз спиняємося 
на них для того, щ об показати ту велику вагу, яку мали вони в новій 
історії наш ого краю. Дякуючи сим працьовникам на ниві письменства, 
історія наша не скінчилася разом з політичним життям України, а ті 
діячі на ниві науки та письменства на своїх плечах винесли усі важкі 
її удари, не переставали будити народню свідом ість: хто ми й що ми є? —

ІМ ПЕРАТОР ОЛЕКСАНДЕР II.

не давали їй загинути, хоч і як захожувалися та старалися наші во
роги. І на Україні і в Галичині боролися та боряться й досі завзято 
великі і малі діячі народні за кращу долю  свого народу, і зброя їх — 
не меч або гармата, а духовна сила та безмежня лю бов до свого на
роду, до  рідного краю. Про сю боротьбу і буде у нас мова далі, 
щ об кращ е можна було зрозуміти життя Українського народу за 
останні часи.
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При кінці XVIII віку на Україні, як ми бачили, одна за одною  
скоро наступали великі реформи (переміни), котрі у-край перевернули 
та понівечили усе стародавнє життя. Народ запрягли у кріпацьке 
ярмо, і він не бачив собі просвітку; заведено було нові городські та 
сільські установи, нові суди із чужою, незрозумілою м овою ; усякі 
урядовці, щ о наїхали на Україну та позаймали нові посади, не розу
міли мови і не знали звичаїв того народу, що приїхали ним порядку
вати. Панство, здобувш и собі дворянський чин, одвернулося од свого 
народу, стидалося своїх звичаїв, своєї мови; школи, котрих було так 
багато на Україні, знищено, бо тепер вони були небажані для панів: 
панам краще було, як їх кріпаки будуть темні та неосвічені; духовен
ство на Україні, втративши свою автономію, опинилося під началом 
митрополитів, -  здебільш ого, за  останні годи, з Великоросів, і вони 
нещ адно винищували усе українське в Київській Академії та й скрізь, 
де тільки могли, і тим по-малу вони одірвали духовенство од його 
народу, бо стало воно народові чуже; у Галичині-ж, при кінці XVIII 
віку, духовенство було без міри темне та неосвічене, бо за гроші 
можна було купити священство, хочби й зовсім неписьменному ч о л о 
вікові. Ясно, що такі пан-отці не мали ніякої сили у своїй парохії і їх 
ніхто не поваж ав; польські-ж пани просто знущалися над ними, ка
зали їм робити панщину і не раз карали їх самовладно канчуками. 
Чи-ж могли вони піддержати свій народ у тяжку годину? Чи-ж міг 
і народ у таких пан-отців шукати собі помочи та поради? Отак в ту 
добу усе ущухло, усе завмерло. Народ покинула його інтелігенція, 
не могло його вести бідне духовенство; так він і не розумів, що з ним 
робиться, терпів і мовчав; від вищих він перестав вже чути свою рі
дну мову і потрохи став призвичаюватись до того, міркуючи собі так, 
що мова його — мова мужицька; що для панів, або й так людей 
трохи вищ ого стану, вона не годящ а. Так воно діялося і на Україні, 
і у Галичині, — була тільки та одміна, що галицьке панство вживало 
польської мови, а українське — московської. Сих мов, замість своєї 
рідної, окрім панства і духовенства потроху стали вживати і крамарі 
і городяне та навіть і селяне, котрі пожили який час по городах. І так 
воно велося доти, поки на Заході Європи не заходилися Славянські 
народи прокидатися од  сну до нового життя. Перші прокинулися Чехи, 
за ними Серби, Поляки та инші Славяне, а з ними й Українці. Немов 
новий вітер повіяв на Славянській землі і навіяв лю бов до свого на
роду, до  його життя, мови, до його минувшини. Спочатку захожу- 
ються коло того поодинокі лю де; потім їх стає все більше і більше, 
вони починають приставати до  гурту, нарешті пристає до них і увесь 
народ, і тоді вже вони добиваю ться усі разом прав на самостійне 
культурне життя. Таке саме почалося і на Україні. Розпочалося з по
одиноких людей, котрі почули своїм серцем лю бов до свого рідного 
слова, до свого народу.

Нотля- Батьком нового українського письменства був І ван П е т р о в и ч  Ко-
ревський. т л я р е в с ь к и й  (з Полтави). Він перший почав писати чистою народньою
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українською мовою ; в році 1798 з ’явилася на світ його „Енеїда*. Се 
ніби весела казка вірш ом про те, як Еней, по збуренню  Трої блукав 
по сьвіті, шукаючи собі нової вітчини; а на ділі се великий образ 
життя на Україні по збуренню Січи та по скасованню гетьманщини. 
Отеє життя змалю вав Котляревський так живо та жваво, щ о люди 
не могли начитатися його Енеїди, а читаючи єї, привикали також до

Jt. _

ПАМЯТНИК КОТЛЯРЕВСЬКОГО В ПОЛТАВІ.

тої народньої української мови, якою  вона написана і яка з тої пори 
стала літературньою мовою . З  того часу зачинається нова пора в житті 
України.

Правда, і перед Котляревським були письменники, котрі оберта
лися часом д о  рідної мови, але оберталися вони до  неї дуже рідко, 
та й то мішали її з  чужою мовою , російською або польською. Такий
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письменник був і славетний Г р и г о р и й  С к о в о р о д а ,  перший український 
ф илософ, — тоб-то чоловік , щ о хоче всьому найпершої причини 
дійти. Він складав пісні і байки, але мішаною мовою . Він був вчите
лем у Харьківській Колегії і мав великий вплив на сучасне громадян
ство. Дякуючи йому та Василю Каразіну, у 1850 році у столиці Сло
бідської України, в Харькові, заснований був університет, котрий ро
биться осередком, до якогось часу, духовного життя України. Тут з ’я
вляються один за другим українські діячі і письменники, як Петро 
Гулак-Артемовський, Григорій Квітка-Основяненко, відомий своїми оп о
віданнями з сільського життя; тут у Харькові вперше з ’являється жур
нал, писаний українською і російською мовами, виходять альманахи 
(збірники); з 1819 року починаються видання збірників українських

народніх дум та пісень — Цер- 
телева, Лукашевича, Метлин- 
ського; у 1818 році вийшла 
перша граматика української 
мови (наука, як по українському 
говорити й писати) Павлов- 
ського; тут починає свою д і
яльність славетний історик у- 
країнський Микола Костома
ров, автор опису війн Хмель
ницького і багато иньших тво
рів про минувшість нашого 
народа.

Тим часом ся, так звана 
доба славянського відродження, 
у 1820— 1830 роках захопила 
й Галичину. Там ще у 1784 р. 
імператор Йосиф II заснував у 
Львові університет і визначено 
було кілька професорів, щ об 
вони українською мовою  ви
кладали науку. Незабаром і в 

Австрії знову перемінилося на гірше: пани знову взяли велику силу 
і понівечили усе добре, щ о робилося за-для селян. Але-ж через який час 

Шашневич. у Львівській Семинарії склалося потайне товариство, з М а р к і я н о м Ш а ш -  
к е в и ч е м ,  Я к о в о м  Г о л о в а ц ь к и м  та І в а н о м  В аги  л е в  ич ем  на чолі, 
і воно поклало собі боротися проти спольщення Галичини, а для того 
задумали вони видавати книжки, друковані народньою  українською 
мовою . Перша книжка, котру видали вони у 1837 році, звалася „Ру
салка Д ністрова". Незабаром власті її заборонили, де кого з членів 
того гуртка засудили у тюрму і гурт той порозгонили. Але після 1848 
року заступники Української лю дности зібрали „Головну Руську (Укра
їнську) раду", котра стала на сторожі прав свого народу і вела за-

МАРКІЯН ШАШКЕВИЧ.
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взяту боротьбу за його самостійність*). В той час проявилося перше 
видання (1840 року) „Кобзаря" Тараса Ш евченка — найбільш ого 
нашого поета.

Тарас Григорович Ш евченко родився 25 лю того (февраля) 1814 Тарас 
року у селі Моринцях, Звенигородського повіту, у Київщині і був Шевченко-, 
кріпак пана Енгельгардта. Малим зостався він сиротою , пас вівці та 
свині, ходив вчитись до пьяного дяка, потім до маляра, поки пан не 
зробив його покойовим козачком. Як він підріс, то його віддано у ма
лярську науку — упе
ред у Варшаві, а потім 
в Петербурзі. У Петер
бурзі, через свого зе 
мляка Сошенка, позна
йомився він з україн
ським п и с ь м е н н и к о м  
Гребінкою, з славетни
ми російськими пись
менниками Жуковським 
та Григоровичем, з ху
дожниками Брю ловим 
та Венеціановим. Усі 
вони зацікавилися д о 
лею талановитого па
рубка і склавшись, ви
купили його у пана за 
2.500 карбованців у 1838 
році. Після того Ш ев
ченко поступив до Ака
демії Художеств у Пе
тербурзі.

З сього часу починає 
він писати свої вірші, 
котрі мали і досі ма
ють такий величезний 
вплив на людей, так 
вражаю ть своєю  щи- 
рістью, красою і силою,
так ваблять до себе та змуш ують оглянутись і замислитись кожного 
над тим, яких ми, справді, батьків та чиї діти? Поезія (вірші) Ш ев- 
ченкова зробила таке велике діло, яке тільки й може зробити справ
дешній велитень мисли і слова. У 1845 році Ш евченко приїхав до 
Київа, де тоді вже працював ще один з видатнійших наших письмен-

*) У Галичині уживають слово »Руський« зам ість слова »Українець«, Гали- 
чане зовуть  себе Русинами і Руськими, так як і наші Українці часто звуть  себе  
Руськими.

26
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ників, Пантелеймон Куліш; сюди переїхали з  Х арькова Максимович 
та Костомарів.

Кирило- Тут Ш евченко, разом з Кулішем, Костомаровим, Білозерським, 
Меѳодіев. М иколою Гулаком, Панасом Марковичем, Пильчиковим, Навроцьким 
Братство. та иншими заснували у Київі, котрий вже мав в той час універ

ситет ще з 1834 року, таємне товариство, щ о звалося „Кирило- 
М еоодієвське братство". Усі спільники того товариства були Українці, 
котрі щиро любили свій народ, свою Україну і положили спільними 
силами доходити правди та добра свойому народові та иншим наро
дам Славянським. Вони мріяли про те, щ об завести федеративний 
устрій в Славянстві, — щ об кожен Славянський народ, а між ними 
й Український, жив собі самостійно, ио своїй волі, вибіраючи собі на-

ЗАСІДАННЯ КИРИЛО-МЕѲОДіеВСЬКОГО БРАТСТВА.

чальство по своїй уподобі; щ об не було так, що один народ панує 
над другим, але щоб жили кожний вільно і тільки були у братерському 
сою зі між собою  — спільними силами собі помагали й боронили оден 
одного. Вони бажали поставити свій народ нарівні з другими Славян- 
ськими народами, котрі повинні були увійти у ту спілку, і домагалися, 
щ об не було неволі між людьми, щ об не було кріпацтва та пан
ського права над селянином; щ об не було полегкостей для них, а тя
гарів для других; щ об що мужик, що дворянин, що купець — було 
все одн о ; щ об усі мали рівні права; щоб кожній вірі і народності 
була воля вірити так; як хто хоче, а не силою привертати до якоі- 
небудь в ір и ; щ об вільно було друкувати всякі книжки чи газети, всякі 
думки висловляти, і щ об за се не можна було людей карати. Таку
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роботу взяв на себе той гурт молодих, щирих людей. Але святу їх 
роботу було скоро припинено: якийсь студент з Київського універси
тету, Петров, підслухав одного разу, що говорилося в товаристві і д о 
ніс про те жандарам. Зараз братчиків арештували, посадовили по 
тюрмах, а потім позасилали по ріжних містах. Так, Куліша заслано 
у Тулу, Костомарова у Саратов, а Ш евченка покарано найтяжче — 
оддано його у салдати без строку і заборонено йому писати, або ма
лювати; заслано його уперед до Оренбургу, а потім у Ново-Петров- 
ську кріпость, над Каспійським морем. Тільки у 1857 році, вже за царя 
Олександра II, коли за Ш евченка почали клопотатись високі особи, 
його нарешті визволено. Як бачимо, Київу на сей раз не пощ астило

ШЕВЧЕНКО НА ЗАСЛАННЮ.

зробитись осередком духового розвитку України, і та робота, що так 
жваво розпочали були молоді Українці, була припинена на самому 
початку.

У Галичині в той час, як констітуцію було скасовано, теж під
упав народно-політичний рух, проте там з весни 1848 року почала 
виходити перша Українська газета „Зоря Галицька", доволі гарною 
українською м овою ; того-ж  року скликана була у Львові „Головна 
Рада", котра повинна була пеклуватись про Українську народність 
у Галичині; такі самі ради засновано було і по повітових городах: 
у Стриї, Коломиї та инших; склався був гурток людей, щ об видавати 
українські книжки, — звався він „Галицько-Руська Матиця". Але не всі

26*
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Галицькі Українці стали на праву путь. У Галичину почав наїздити 
професор М осковського університету Погодін, і от послухавши його 
та ще де-кого з Галичан, прихильних до російських порядків, частина 
Галичан одцуралася своєї рідної мови, вважаючи її за „хлопську" — 
почали говорити, що вони ті самі лю де, що й Великоруси. „Нема Ру
синів (Українців), — казали вони — а є Росіяне!" Вони почали пи
сати й друковати книжки якою сь мішаниною — не то московською 
мовою , не то церковною. Сієї нісенітниці не то у Росії ніхто не вто-

СЬВІТЛИЦЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА.

ропає, а навіть і самі ті, що писали. Такі лю де є ще й тепер у Гали
чині, і прозивають їх „москвофилами"; за них тягне^руку Російський 
уряд і усім їм допомагає. Але багато завинила ту також] і польська 
насила. Люди доведені польською господаркою  до розпуки, мимохіть 
поверталися в другий бік, до Росиї, думаючи, що там їм] краще бу- 
лоби. Нарешті у 1866 році в Австрійському царстві заведено консти
туцію. Усім народам, а між ними й Галицьким Українцям, дано рівне 
право, свободу віри, слова, печати. Для справ,- котрі] належать до 
всієї держави, заведено Державну Раду (Думу) у столиці Відні, а для
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справ поодиноких країв — Сойми. Один такий Сойм заведено у Львові, 
а другий — у Чернівцях і там виборні депутати порядкую ть своїми 
справами. Але львівський сойм став скоро, не галицьким, а польським 
соймом і наші посли галицькі мусять не мало витрачувати сил, щ об 
гідно заступати свій народ і обороняти його права. Кожде придбання 
галицьких Українців, чи ш кола, чи своя мова в уряді, чи що, кош тує 
їх багато труду і заходу.

При кінці 1850-х і на початку 1860-х років братчики Кирило- 
М еоодієвського братства, бувши в той час уже на волі, почали з ’їзди- 
тись до Петербургу і почали там гуртуватися. Там було жити вільніще, 
як в иншому якому місці, і туди на якийсь час і переносять свою

ПОХОРОН ТАРАСА ШЕВЧЕНКА.

роботу Українці. Тут починають вони видавати книжки, а у 1861—62 pp. 
розпочали перший український що-місячний журнал „О снова". За ті 
часи багато з ’явилося українських письменників: Як знаменита своїми 
оповіданнями з народнього побуту, особливо з життя кріпаків, Мария 
М арковичева (Марко Вовчок), а дальш е байкар Л еонід Глібів, поет 
Степан Руданський, Д. М ордовцев, О. Стороженко, Ганна Барвінок 
(жінка Кулішева), О. Кониський, Я. Щ оголів, Л. Свідницький і инші. 
Вони починаю ть видавати тут свої твори, — появляються українські 
букварі, граматки, щотниця (арихметика) і другі книжки для шкіл. Ку
ліш заводить власну типографію  і починає друкувати у ній старі й 
нові українські книж ки; з друкарні тієї вийшли його „Записки о Ю ж- 
ной Руси" і повість з часів Руїни „Чорна Рада", твори Котлярев
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ського, Марка Вовчка та инші. Костомаров почав видавати свої пи
сання про українську історію, Куліш писав про українське письмен
ство. Вперше тоді виходила українська наука на ширшу дорогу. Те
пер, коли правительство взялося само до того, щоб визволити кріпа
ків, багато Українців взялося за працю для свого народу, взялися д о 
помагати, щ об те визволення було як найкраще зроблено. Для того, 
щ об селяне знали свої права, заходилися писати книжечки про закони 
та порядки державні. Щ об між народом була більша освіта, допоми
налися, щ об наука в школі була мовою  українською -  рідною, щ об 
дитина її розуміла. Заводили школи і для дорослих — такі, де можна 
було вчитися вечорами та у неділю робітникам та слугам негіисьмен-

-

МОГИЛА ШЕВЧЕНКА КОЛО КАНЕВА.

ним, і в них вчили по українськи. Але не минуло й два роки після 
визволення кріпаків, як уряд припинив всяку роботу на користь наро
дові. Багато українських діячів було заслано, книжки, писані україн
ською  мовою , заборонено було друковати, — тільки й дозволено 
було видавати невеличкі оповідання, та й то цензура дуже присіку
валась до них.

26-го лю того (февраля) 1861 року у Петербурзі помер Тарас Гри
горович Ш евченко, не діждавши кілька день, щ об почути про волю 
для свого народу, за якою  він так тяжко побивався і так гірко про
ливав свої святі сльози. З великою пош аною  тіло його одвезено на 
Україну, як він того бажав, і тут, над Дніпром, недалеко Канева, по
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ховано на високій могилі. Хрест, що стоїть над ним, видко з-далека. 
Він до-віку буде сяяти на Україні, будити свідомість в Українському 
народі та додавати натхнення й охоти працьовникам.

З початку 1870-х років знов оживає національний рух на Україні, 
і осередком його стає Київ. Тут визначаються такі вчені, як В олоди
мир Антонович (історик), Михайло Драгоманів, П. Чубинський, П. Жи- 
тецький, В. Науменко, Михальчук і и н ш і; тодіж  таки починає працю 
вати й відомий усій Україні її музика — композитор Микола Лисенко, 
а в українському письменстві здобуваю ть собі слави — Іван Нечуй- 
Левицький, Панас Мирний, Олександер Кониський, Михайло Стариць- 
кий, Олена Пчілка. У Одесі з ’являється Марко Кропивницький, сей 
батько українського театру. Він складає труппу (товариство артистів), 
пише пьєси (драми й комедії), їздить по Україні і виставляє свої та

МОГИЛА ШЕВЧЕНКА (з далека).

чужі пьєси. В його труппі були такі славетні артисти, як Марія Зань- 
ковецька, Карпинська (Затиркевич), брати Тобілевичі (для театру вони 
прибрали прізвища: Садовський, Саксаганський і Карпенко-Карий), 
з них — Карпенко Карий зробився видатним драматургом і написав 
багато пьєс для українського театру. У ті часи було заборонено ви
ставляти українські пьєси в Правобічній Україні, через те Київ та гу
бернії Київська, П одільська і Волинська не могли бачити свого рід
ного театру. Аж у 1887 році Марко Кропивницький, побувавши із 
своєю  труппою у Петербурзі, зацікавив українським театром навіть 
царя Олександра III, і тоді Кропивницький виклопотав дозвіл робити 
свої вистави скрізь по Україні.

Як вже говорилося, у початку 1870-х років почала відживати 
українська література (письменство), утиски цензури трохи було по- 
мягчали, та знов не на довгий час: вже у 1876 році несподівано вий-
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Указ ш ов новий закон, котрим заборонялося видавати всякі книжки, писані 
1876 року.українською м овою , окрім віршів та оповідань, заборонено було 

привозити їх з-за границі, заборонялося виставляти що-небудь укра
їнською  мовою  та співати українських пісень (пізніще, у-початку 
1880-х років зроблено було полегкість і дозволено робити українські 
вистави, тільки щ об неодмінно поруч виставляти й Льєсу російською 
мовою ). Ося заборона на українські книжки була аж до року 1906 — 
рівно тридцять літ. — Не можна було ніякої доброї книжки по- 
українськи видати — чи про Україну та українську історію, чужі 
землі, чи про природу, чи про господарство, чи про хворобу яку, — 
рідко яка за десятки літ якимсь дивом прискочила; не можна було 
на українську мову перекладати якісь писання з чужих мов, — навіть

ПЕРША УКРАЇНСЬКА ТРУППА М. Я. КРОПИВНИЦЬКОГО.

Святе Письмо; не можна було видавати ніяких книжок для дітей — 
щ об не звикали до рідної мови, або для шкіл — щ об по-українськи 
не вчились. Оповідання й вірші дозволялося тільки такі, що для за 
бавки годящі, а в котрих була яка поважніща думка, або що про 
Україну, чи про порядок громадський або державний, або щось на 
панів та на властей, то не позволяли. Д о того всього, заборонено 
було друковати книжки та инше що по-українськи „кулішівкою" — 
правописом, котрим почав писати П. Куліш (сей правопис от і в нашій 
книзі), а силували, щ об скрізь писати все „общепринятим" правописом 
(„ерижним"), як у нас його звуть, через букву „ЬІ“, котру неодмінно 
треба було писати замість нашого ,/И“). Се було дуже не з руки, бо 
російським правописом не можна до-ладу написати все те, що ми 
вимовляємо.
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З року 1881 усі сі утиски трошки, хоч дуже не багато, полег
шали були, і у Київі зараз (у 1882 році) почав виходити ідо-місячний 
журнал „Кіевская Старина"; в ньому й почали працювати наші тала
новиті письменники та вчені. Проте, одного сього журнала, котрий 
переважно мусів друковати статті писані російською, а не українською 
мовою, було мало. Через те наші письменники і вчені почали свою 
роботу українську переносити за-границю до Галичини. Львів, таким 
побитом, як колись у XIII віці, знову робиться осередком духового 
життя усієї України. Туди переїздить професор київського універси
тету Михайло Драгоманів, а пізніще — Михайло Груш евський; наукова 
робота їх там, за-границею, мала і має тепер величезну вагу для

БУДИНОК ТОВАРИСТВА ІМЕНИ ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ.

України. Там таки-ж, у Львові, засновано було ще у 1873 році, за
ходом Олександра Барвінського і Олександра Кониського, „Товариство Товари- 
імени Ш евченка", котре на початку 1890-х років перетворюється ство імени 
у „Наукове Товариство", на взірець європейських Академій Наук. Н а Шевченка, 
чолі його стає професор Львівського університету Михайло Грушев
ський. Він жваво і палко почав працювати, і за короткий час поста
новив се Товариство на таку височінь, що з неї воно своїм світлом 
засяяло по всій Україні і звернуло на себе увагу європейських вчених.
На науковому полі працюють в Австриї отсі найвидатніщі вчені та 
письменники, як І. Франко, професори Горбачевський і Пулюй 
(з Праги), К. Студинський та О. Колесса, Хв. Вовк, В. Гнатюк, І. Вер- 
хратський, Томашевський, Рудницький і Левицький. Вони видали ба-
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На Буко
вині.

гато наукових розслідів про Україну і Український народ. Товариство 
імени Тараса Ш евченка видавало девять літ що-місячний журнал „Лі
тературно-Науковий Вістник", котрий тепер, як полекш ено в Росії цен
зуру, виходить разом і у Львові і у Київі, видає науковий ж урн ал : 
„Записки Наукового Товариства імени Ш евченка" і багато иншого. 
Крім згаданих галицьких вчених, за останні десятиліття в Галичині 
і на Буковині вславилися поети та письменники, ідо добре знаю ть 
і описують народне життя: Ю рій Федькович, Кобринська, Кобилян- 
ська, Стефаник, Мартович, Семанюк, Лепкий, Ковалїв, Бордуляк, Ма- 
ковей та инші. А в росийській Україні тим часом здобули слави на полі 
науки й письменства— Борис Грінченко, Михайло Коцюбинський, Леся

Українка, А. Кримський, Дніпрова 
Чайка, В. Самійленко, А. Грабов- 
ський, Грицько Григоренко, М. Чер- 
нявський, Модест Левицький, В. Вин- 
ниченко, С. Єфремов, В. Доманиць- 
кий та ще багато других. З артистів- 
малярів найславнійші: Труш, Нова- 
ковський, Красицький, Сластьопа; 
з різьбарів: Гаврилко й Паращук; 
з музиків, крім Лисенка, Людкевич, 
Колесса, Ніжанковський, Вахнянин, 
Січинський; зі сьпівців: Крушель- 
ницька, Мишуга й Менцінський. Усе 
се свідчить, що вже з 50-х років 
минулого століття українська інте
лігенція помалу вертається до свого 
народу. На жаль, прикрі, тяжкі об
ставини за останні часи не дали всім 
сим кращим людям нашим розгор
нути свої могутні крила.

Так само і Буковина, завдяки 
невтомимим заходам проф. Ст о ц ь -  
к о г о ,  посла В а с и л ь к а  та других 
патриотів, а розбудж ена піснями 
Федьковича та Воробкевича, збуди

лася зі сну. Виборено там українські гімназії, кілька катедр на уні
верситеті, повні права української мови по урядах, осьвідомлено се
лянина читальнями й вічами, а добробут його скріплено всілякими 
товариствами економічними, спілками та артелями.

Тільки угорська Україна спить сном непробудимим, а всякі заходи, 
щ об єї розбудити, розбиваю ться об гнет мадярського уряду, котрий 
хоче конечно винародовити славянські народности.

Д обробут селянського лю ду і на Україні, і в Галичині, що-року 
ставав гірш ий; людей більш ає, землі стає дуже мало, заробітків нема, 
нема де роздобути, чого треба, а через те лю де мусіли шукати собі
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кращ ого життя і виселятись з своєї батьківщини. Раніще почали пе
реселятися над Чорне море, на Кубань, у Таврію та на Кавказ; а якЕміґрация. 
тут стало повно, то подалися до Оренбурської губернії, у Сібір, Бар
наульську землю (царські землі у Томській губернії), на Амур та в Усу-

ТО ВАРИ СТВО  АСЕКУРАЦИЙНЕ »ДНІСТЕР« У ЛЬВОВІ.

рійський край. Сі місцевости найбільш оселені Українцями, надто 
з Правобічної України; Лівобічні і Галичане — ті шукають собі при
тулку в Америці: там їх налічують вже більш як пів міліона. Вони

БУРСА TOB. ПЕДАГОГІЧНОГО У ЛЬВОВІ.

мають там великі колонії (осади) свої у Сполучених Ш татах, в Ка
наді та Бразілії. Окрім хліборобства, вони найбільш роблять по шах
тах. Духовий розвиток їх іде все вперед: вони вже впорядкували 
у себе видання українських часописів (газет), засновую ть книгозбірні,
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„Просвіта' 
у Львові.

читальні і на далекому Заході не забуваю ть ні своїх звичаїв, ні рід
ної мови і з-за Окіяну пильно слідкують за  тим, що діється в сво
йому рідному краї. Запобігаю ть лихови спілки, (артелі), котрі невси
пучо організує Микола Левицький. Та останніми літами еміґрация наша 
з Галичини слабне, а то тому, що в Галичині стає нашим лю дям дещ о 
лекш е дихати. Селяне розкупили та поділили між себе багато маєтків 
панських, перестали пити, позичаю ть гроші в своїх інституциях, а не 
в жидів на лихву і закладаю ть всілякі спілки. Там є тепер велике то 
вариство асекурацийне (страхове) „Дністер" у Львові, що має кілька

міліонів маєтку, є український 
земельний Банк, щ о випускає 
свої власні папері, котрі йдуть 
в світ як гроші, є  велика по
зичкова каса в Перемишли і 
багато, багато иньших таких 
товариств скрізь по містах та 
селах в цілій Галичині. Крім 
того є товариство господар
ське, яке дбає, щ об селянин 
краще господарю вав та луч- 
ше продавав товар і збіжє, є 
молочарські спілки, є початки 
свого власного промислу. Ба
гато коло того всього заслу
жилася львівська „Просвіта", 
яка видала сотки книжок, за- 
ложила тисячі читалень, та у- 
рядила багато віч по всім краю. 
Д ва роки тому скликала вона 
перший економічний конгрес 
т. є. великий учений з ’їзд  до 
Львова, а того самого року 
відбулася перша українська ви
става в Стрию, де галицькі У- 

країнці мали нагоду похвалитися тим, щ о доси для власного свого 
добра і розвитку зробили.

Ш коламиж журиться Товариство педагогічне і товариство „Наша 
ш кола44 у Львові. Вони удерж ую ть кілька приватних, себто не урядо
вих а народних гімназий, як ось в Рогатині та Яворові, кілька семи- 
нарий, в котрих вчиться молодіж  на народних учителів та багато всі
ляких иньших шкіл. В однім 1910 році видано на тії школи пів мі- 
ліона корон, зібраних дрібними датками від українських урядників, 
професорів, попів, та від селян, котрі що раз більше та краще розу
міють вагу рідної школи. Д оказом  того селянин Телевяк, щ о ціле 
своє добро дав на українські ґімназиї. Крім того закладаю ть Українці 
бурси, себто такі великі доми, де молодіж шкільна може деш ево, або
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й даром  проживати, щ об ходити до  шкіл. Декотрі з таких бурс, як. 
ось бурса товариства Педагогічного у Львові, дає захист кількасот 
ученикам.

По всіх більших містах Галичини та на Буковині побудовано на
родні доми, в котрих містяться українські товариства і в котрих є салі 
на вітчити, віча, збори, на забави та на вистави українського львів-

ЮЛІЯН РОМАНЧУК.

(С татуя  в салї засідань Українського клюбу у віденському парляменті).

ського театру, щ о їздить з місця на місце, розбуджую чи лю бов до  
народньої штуки.

Коли мова про театр, то згадаймо також і те, що уЛ ьвові і в Чернів
цях є висші школи музичні імени Миколи Лисенка, де плекають україн
ську музику. Закладаю ть також у Львові висшу школу торговельну 
(українську), а в Перемишлї є вже здавна висший інститут, в котрім кіль
касот дівчат виховується на образованих і сьвідомих жінок-Українок. 
Крім тих приватних шкіл є також 5 державних ґімназий з українською 
викладовою  мовою, є кілька катедр українських на львівськім університеті 
та багато народних шкіл, де вчать дітий своєю  рідною, українською 
мовою. Того всього добився народ своєю  власною працею, власними

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


— 414 —

жертвами а при помочи своїх послів до сойму і до парляменту у Ві
дні. Українських послів в австрійськім парляменті є тепер 28 і вони 
заступаю ть перед урядом і держ авою  український народ, домагаючися 
для нього рівних прав з другими народами Австриї. Тепер іде борба 
о власний український університет у Львові, себто о найвисшу школу

для тої півторатисячі студен
тів, що мусять вчитися по чу
жих університетах. Багато єщ е 
належиться українському наро- 
дови в Австриї, але то, що він 
там досі добув, ставить його 
в ряди висококультурних на
родів і дає запоруку славної 
будучности. А запорука тим 
безпечнійша, щ о народна ро
бота опирається в Галичині не 

РОЯ РЕМІСН. МОЛОД. ЛЬВІВСК. »СОКОЛА« на одиницях, а на широких на
при науці впоряду. родних масах, котрі згуртовано

в читальнях, касах, спілках, а 
„Соколи“ останніми часами також в „Січах“ і „Соколах", т. є. товариствах ґім- 
і „Січи“ . мастичних і пожарних. Д о тих „Січий“ (заснував їх Др. Трильовський 

з Коломиї) і „Соколів" (головою  „Сокола" є професор Боберський 
у Львові) належить тепер 50.000 парібків і дівчат, котрі вправляються

СІЧОВИКИ ПРИ ВПРАВАХ НА СІЧОВІМ СЬВЯТІ,

в муштрі, розвиваю ть силу тіла та вчаться, як на випадок пожару 
гасити його та ратувати людське добро.

По-між інтелігенцією на Україні тим часом все більш е і більше 
виявляється самосвідомість, національний рух шириться, і се добре 
виявилося було у 1903 році на Полтавському святі, коли одкривали
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у Полтаві памятник батькові українського письменства, Іванові Котля
ревському. ЗО серпня (августа) 1903 року на свято се з ’їхалося до 
Полтави сила народу. Тут були заступники од  усіх країв України, 
з  Галичини і Буковини, — зібрались і вчені, і письменники наші.

Тяжке життя по селах, д о р о г і земля, важкі заробітки за останні 
роки, нещаслива війна з маленькою Японією, котра побила велике 
російське військо, — усе се привело до того, щ о й уряд росийський 
зрозумів, що далі бути так не може. І от 17 жовтня (октября) 1905 р. 
було проголош ено царський маніфест, котрим усім у державі дарува- Маніфест 
лася: незайманість особи, свобода слова, свобода віри, свобода пе- 1905 р. 
чати, свобода збіратися, а для того, щ об завести кращий лад у дер
жаві, ухвалено було скликати у Петербурзі так звану „Державну Думу", *

СІЧОВИЧКИ З  ПЕЧЕНІЖИНА ПРИ ВПРАВАХ.

з заступників од усього народу. Велика радість настала тоді в дер
жаві, і пригнічене слово, не криючись, радісно залунало по всій країні, 
закликаючи людей до боротьби з старим ладом і його оборонцями. 
Але та радість, те невпинне бажання кращ ого життя і визволення 
з-під гніту старого ладу, те бажання скоріще упитися здобутою  во
лею, не довго панували, і страшні кари посипалися, як із мішка. Проте 
скасування цензури — для наш ого краю, для України, зробило велике 
д іл о : у Лубнях, Одесі, Київі, Харькові, Катеринославі, Могилеві — 
Подільському, навіть у Петербурзі і Москві, почали виходити часо
писи (газети), тижневі та що-місячні журнали, писані наш ою рідною 
мовою . Хоч багато з них скоро було заборонено, про те ті, що оста
лися, маю ть великий вплив на селян і все громадянство, і культурна 
їх робота незабаром дасть такі жнйва, яких ми ще не бачили.
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Державна 27-го квітня (апріля) 1906 року і 20-го лю того (февраля) 1907 р.
Дума, скликано було першу і другу Державну Думу у Петербурзі. Обидві 

вони скоро були розпущені. Вони нічого не встигли зробити — поклали 
тільки нові підвалини новому життю, що з того часу починається 
для Росії, а з нею й для нашої України, бо те, що минуло, не могтиме 
вже вернутися ніколи. Цікаво те, що в обох Думах, як і в Комісії, 
щ о скликала була у 1767 році цариця Катерина, українські посли ви
словили таке саме бажання автономії для рідного краю. Партія (гро
мада) Українців в Думі була чимала — в першій Думі було 80 чоло
віка членів., а в другій — 42, з усього числа 500 послів. На чолі Укра
їнської громади в першій Думі стояв „Український Парламентський 

'К луб", з Ш рагом, Ш еметом, Чижевським та Біляшевським на чолі, 
а в другій Думі в „Українській Думській Громаді" перед вели посли: 
Рубіс, священик Гриневич, козаки Сайко і Хвіст. „Українська Парла
ментська Громада" у другій Думі видавала газету для селян „Рідна 
Справа", в котрій сповіщалося про те, що робиться в Думі та в Укра
їнській Громаді. В третю думу, скликану на нових законах, нарід не 
міг вислати самостійно вибраних послів і тепер українська ■ справа в З 
Думі представляється гірше, чим в 1-шій і в 2-гій.

Полегкості, що настали після 17 жовтня 1905 року, дали засну
вати українські просвітні товариства „Просвіти", котрі засновано вже, 
на зразок Львівського „Товариства імени Ш евченка", у Одесі, Київі, 
Каменці-Подільському, Катеринославі, Катеринодарі, Чернигові, Мико
лаєві і Житомирі. Вони по своїх статутах (уставах) мають — ширити 
самосвідомість серед Українського люду, нести освіту у народ по най
дальш их кутках, де живе він, а для того — видавати і ширити де
шеві, корисні для людей, книжки, заводити книгозбірні, влаштовувати 
читання і таке инше. Товариства сі повинні зробити те велике діло 
для свого народу тепер, що колись випало було на долю  церковним 
братствам. Хоч обставини життя тепер і не ті, але праця їх однаково 
евята й велика. За остатні часи робота просвітних Товариств припи
нилася через лихоліття у державі і через неприхильний настрій пра- 
вительственних сфер до україньства, але мине якийсь час, і Товари
ства сі стануть на твердий грунт та зроблять те велике діло, якого 
дож идає од  них ЗО мільонів Українського народу.

• оООо*
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Григорій Полетика (з п о р т р е т у ) ........................ . . . . .  . 389
Церква св. Миколая в Києві (з ф отограф ії) . . .  .......................390
Григорий Сковорода (рисунок К в . . . ' ) ............................ .....  . ............................  391
Цісарь австрийський Франц Йосиф І. (з ф отограф ії) ............................................. 396
Імператор Олександер II. (з І. вид. Іст.) . . . .  . . . . . .  397
Памятник К отляревського в Полтаві (з ф отограф ії) . . . . . .  399
Маркіян Шашкевич (з портрету М. Ів а с ю к а )........................................  . . . .  400
П. Куліш (з іллюстрованого видання »Чорної р а д и « ) ..................................  . 401
Засідання Кирило-М ееодиєвського братства (з образу К ури ласа)....................... 402
Шевченко на засланню (з образу О. Куриласа) . . ............................................. 403
Сьвітлиця Тараса Шевченка (з ф отограф ії) . . , . . . .  404
Похорон Т араса Шэвченка (з образу О. Куриласа) . . 405
Могила Шевченка коло Канева (з ф отограф ії) . . . , 406
Могила Шевченка — з далека (з »Київської Старини«) 407
Перша українська трупа М. Кропивницького (з І. вид. Іст.) . 408
Будинок товариства імени Шевченка у Львові (з ф отограф ії) . . 409
Проф, Др. С т. Смаль Стоцький (з ф о т о г р а ф ії) ............................  . . . .  410
Товариство асекурацийне »Дністер« у Львові (з ф отограф ії) . 411
Бурса товариства педагогічного у Львові (з ф о т о г р а ф і ї ............................................. 411
Товариство »Просвіта« у Львові (з ф отограф ії) . . . .  ............................ 412
Юліян Романчук (різьба Т е р е щ у к а ) ...............................................................................  , 413
Роя ремісничої молодіжи львівського »Сокола« (з ф о т о г р а ф ії) ..................................414
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»Січовички« з Печеніжина при вправах (з ф о т о г р а ф ії) ...................................................415

-------- О0 О --------

К а р т и :  Східня Европа перед X. століттєм . Українські землі за  князів. Східня 
Европа з початком XIV. століття. Велике князівство литовсько-руське. Україна
в XVII. століттю . Лівобережна Україна поділена на полки. Плян Січи. Запо- 
рожські землі. Теперішна територия українська.

Нові кліші і карти географічні зроблено в заведенню  Яблонського в Кракові.

Огор.


	Іктаѳм

	МИКОЛА АРКАС.

	ПЕРЕДМОВА

	ДО ДРУГОГО ВИДАННЯ.

	ВСТУП.

	—	з —


	ПЕРІОД ПЕРШИЙ.

	І.	Зовнішня історія Української зешлї.

	II.	Життя громадське.

	ill. Побут та культурне життя.


	ПЕРІОД ДРУГИЙ.

	—	зо —

	2.	Життя громадське.

	3. Побут і культура.



		sfc	


	ПЕРІОД ТРЕТІЙ.

	УСТРІЙ, ПОБУТ І КУЛЬТУРА.



	ПЕРІОД ЧЕТВЕРТИЙ.

	польсько-московський.

	ПЕРІОД ПЯТИЙ.

	Зміст книжки.

	Образи і рисунки.





