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І. Про наш край і народ.
Наші люде вайиають ве.1ІИКі краї: в один бiR над Чорне
море, в другий на Кавкан, над Кубань, в третїй над Припеть
та Бyr і в гори Карпатські, аа росийську границю все живе
наш народ, наші люде. 3довж буде того краю верстов більше як
тисяча, а вшир верстов ва 500, на 600. Більша частина нашої

аепї в Росийській державі:

tубернn Київська, ПодїЛьська та

Волинська, Черниriвська, Харківська та Полтавська, Херсонська
та Катеринославська, й ивьші околиці, де живуть ваші люде
(в ХОЛ.ЩИНї, ва Бесарабії, в Таврії, на Кубані, та по других
місцях). Але є ще чимало нашого народу також і ва росirйською
границею, в Австрії: більший край, що аай.ають тах наші .1ІІОде,
аветь ся Галичина, а великим городо)( Львовом, а поменьший Буковина, там же KOJIO Галичини, де город .Чернівці; і на Угорщинї
під горuи Карпатськиm, де городи Ужгород (УНІвар) і Мукачів,
теж наші люде. Всього буде нашого народу більше як 30 міліоніВ,
а того в Росії більше як 25 міліонів. А багато роаійшли ся
а свого краю далекими світами, живуть у Сибірі, в Туркестанї,
в Америці цїлими селами, або й по кілька, по кількадесять сіл,
та тих сюди не JIЇЧІПІО. Бо говоримо про край, де ваш народ
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Край сей тепер ввем:о Україною, а народ Українцями. 3а

давніх часів віп авав ся Русь, а люде РУСИНИ; так і досі
звуть себе здебільшого наші JIЮде в Галичииї та на Угорщииі Русини, РуснакИ. Русею, як побачпо ще, аваля ся всї аежлі,
що

належали

аа

давних часів до Київської держави,
U

те

ся

наава
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переишла и на инпn

_ .

кра1,

та череа

_ .

не ТІJIЬКИ украшсыt,'

ТОIlУ

що вони до Київської держави належали: Русею почали авати ся
і ті краї, що коло Москви, ті JIIOде, що звуть ся у нас :Моска
JШМИ або "кацапажи", і Біла Русь, або ЛИТВПНИ, як у нас їх
авуть. 3годом, для вj,дмїпи, почали авати ваші краї Малою Русею,
або Малороссією, а московські краї ВеЛВRороссією, а нас
Малоросами, але наші JIЮде тої наави не прийняли. ІІроаивали
Москалі наш народ "хахлаIlИ", то_у що наші люде на головах
тоді носили чуби, а :Москалі той чуб авали XaxJIOI~ але се було
тільки пріавище, а не і_я, як і наші люде авуть Москву
кацапами. А тепер уже пр~яло CSI однакове імя ДШІ всього
нашого краю й усього нашого народу - Україна, Українці: так
авуть себе наші люде чи в Київі, чи в Харкові, чи в ПОJIТаві,
чи в Одесї, чи в ГаJIIIЧИНЇ. Наава ся добра, стара, треба її дер
жати ся. А авідки вона пішла, се поті. побачимо.
Такий великий край, як отсі українські аеІІО, не :може
бути однаковий, не однакове в вім ~иттв, не однакове й госпо
дарство. Бливmе до Чорного моря, де кіста: Одеса, Херсон,
Таганрог, Катеринослав, 6"lисавет - та1l степ рівний, води мало,
ліса не.а, аемля родить добре,. коли вміти коло неї ходити,
зеllЛЇ багато й окрім хліборобства багато ще й тепер випасають
товару й овець; коло Дюпра і на схід від нього (коло Кате
ринослава, Кривого Рога, Ювівки) в аемлї багато вшва і КUЯ
ного вугля, тому Й багато фабрик і ваводів. ее край полу:
дневий, степовий. 3а НИ1l на північ край середній - де Пол
тава, Харків, Нїжин, Черкаси, Вивниця, КЗ3fінець: тут уже не така
рівнина, в й балки й горби, і гори, хоч не дуже високі; багато
води;
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врожапна,

люде

живуть

густо,

а годують ся 8 хлїборобства. Далї від Київа і дальше, де
Черниriв, Моаир~ Пинськ, Володимир, Берестє, Холм, - то край

-5лісовий: води багато, подекуди й занадто тоі води та болота,
ае_ля недобра (пісок), люде й тепер не 1І0ЖУТЬ вижити 8 хлібо
робства, а давній ше і того меньше: ЖИJIИ більше 8 бжiJIьnицтва,
ловили рибу, 8піря .. На заходї високі гори Карпатсьхі, де люде
живуть і досі найбільше 8 випасу овець та в lIЇCOBoi роботи.
На полудневий схід, над _орем ще більші гори Кавказькі. Над
саМИJl· мореж люде ПРОМИШJIяють
найбjльше рибальством та
переВ080Jl.

Так от, Ka~, не може бути й однакове людське життє
в таRИХ ріжницях. Инанm~ господарять, инакше живуть, кнакше
вбирають ся в Карпатських горах, инaкmе над :морем, инакше
серед лісів та БОJlота над П рппетю ; ивакше в херсонських сте
пах. Инакше трохи вбирають ся й трохи инакше го~оря.ть люде
ів Харківщини, Слобожане, як на них кажуть, инакmе ПОJl
тавці, инакше Поліщуки 8 лісових країв, инакше Подоляне,
а инакше люде в гір. що 8ВУТЬ ся Гуцулами, Бойками й ЛеJl
ками: в горах люде ще рідше між собою стрічають ся, ще 1Іеньше
переймають що небудь одні. від одних, ніж на долах, на рів
нинї, - тожу Й більші ріжниці; часо){ найбливще село, ва горою,
має й иньші ввички, й иньші слова, й инакше вбираєть ся.
Та про те все то наші люде, один народ і один край.
При слухати ся до МОВИ, придивпти ся ДО життя й почуєш,
ЩО бливший Галичцнин ПО:Ітавцеви, як Поляк, як Чех; близший
Слобожании ПОДОЛЯНIIНОВИ, ніж Москаль або Серб. Хоч і ті
ближші собі як Нїмець або Францув, бо то все Славяне, народи
одного коріня, але наші люде з рjжних країв Україниблившї
собі, ніж якийсь ииший славянський народ, то все У краінцї,
один народ украіпскПЙ.
В життї нашого народу й нашого краю були TaKj переміни,
що або влучали тїснїйmе якісь частини нашого краю, або Р08лучали. От Галичина тепер належить до иншоі держави, й внші
порядки, инші вакони в ній, ніж на Поділлі. Але півтораста літ
тоху і Галичина, і Поділлє, і Київщина належали до 110 льщі
і були в вих порядки однаковіщі, а ПOJlтавщина належала тоді
до Росії, й порядки були в ній инакші, а Буковина була тодї
під Туреччиною. Такі в_іни приходать і переходять, а народ
востаєть ся. І як ширить ся жіж народом: освіта, свідом:ість,

-6починаєть ся ліпше, сильнїйше життє, то Й ріжні части народу
й краю стають близшlПlИ до себе, більше довідують ся одні про
одних, переймають одні від одних, і ріжницї В житті, в звичаях
та мові меньmають, вигладжують ся, і люде з ріжних кінців
краю чують живійше, що то один народ, і помarають собі більше
до кращого життя. Тав: повинно бути і у нас на Україні, і· буде
певно. А ДЛЯ того кождо:му повинно бути цікаво знати про свій
край і народ, про його теперішнє життє і старовину, се-б то історію. Сказав один розумний ЧО.ііовШ аа давних часів,' що хто
не внає своєї ІИнувпшни, своєї історії (бо історією зветь ся
оповіданнє про давнїйше життє) , то так як би до смерти аоста'вав ся дитиною. Так, як дитина не внав скааати про себе
нічого, .чия вона і звідки, ані про те, що дїєть ся і дїяло ся
навколо неї, так і чоловік, що не знає нічого про свій край
і народ, про його :минулі сть і теперішнє життє, виrлядає як та
дитина. Не личить то чоловікови розумному і роз судному . Треба
знати теперішнє життє свого краю та народу, а щоб розуміти,
як воно складало ся і як його дальше вести, доконче треба
знати його минулість. як писав Тарас Шевченко:
Все розберіть, тай спитайте
Тодї себе: Що :ми?
Чиі сини, яких батьків '!
Ким, за що закуті?

2.

Про найдаВНїйші часи.

Народ наш живе на )Т країні вже дуже давно. Тисячу двісті

або триста літ тому (600 або 700 літ по Різдві Хрпст{>вїм),
жили вже наші люде жало не по цілій У країні, як і тепер.
До того часу, перед тим як народив ся Христос і ПО
Христовім Різдві, з яких тисячу літ, у степовім краю, блиаше до
Чорного моря, жили народи одного коріня з теперішнїми Пер
са~п, що кохали ся в худобі, в конях і 8дебільшого кочували
по степах а худобою, живучи в ша'грах. 3ваJIИ ся вони С RИТИ,
Сармати, Алани. По них '110 полишили ся R етепах наших високі

-71I0ГИJIИ, насипані над їх царяu: та ватажкаJ(И; нащадків іх не
лишило ся в наших сторонах, тільки на Кавкааї зостав ся народ
8 того хорінн, 8веть ся Осетинами.
Під той час, як сі народи жили в степах над Чорним
морем,

народи

славинського

•

•

кортя,
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предки,

сидїли дальше від МОРЯ, в краю лїсові., та й у тім - середнім,
між Шсо. і степами, і множачи ся а часом:, посували ся все
далі на південь. Степові народи в часо. ставали слабnП, ставало
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меньше,

а даш

u

и

_

ЗОВСlI

. . .

порозганяли

ІХ

НОВІ

орди турецького

та угорського коріня, що почз",п сунути в Чорноморські степи
з Азії по Різдві Христовім. Були то Гуни, Авари, БОJIгари*),
Угри. Вони не ві ставали ся жити в нашиХ степах, а йшли далі
в Дунайські краї, тільки порозганяли в наших степів попереднї
народи. Стеnи стали м:~o що не порожні, бодай часа1lИ порож
НЇІІИ стояли, і тоді стали наші люде осідати тут, і так засіли
lІайже всю теперішню Україну, аж до 1ІОрЯ Чорного, Авовського
і до Дунаю.
Простору було досить, і люде осідали зрідка, хуторами.
Кожний рід осїдав окремо і жив собі осібно. Жили почасти
в хлїборобства, а також випасали худобу, ловиJIИ рибу Й звіря
в лїсах, в бжільництві кохали ся дуже, особливо в лісовій сто
роні: бжоли води.lIИ СЯ В видовбаних в дереві' дуплах, як утих,
так і ви.ували.
3е1UЯ довго була недїлена, агосподарили
спільно великими сїм:ями: сини не ділили ся, жили раном, а по
рядкував господаРСТВ01l котрийсь старший віком, або котрий
060РОТИіЙШИЙ. Ще недавно бували на Україні такі великі, не
ділені сію, душ чаСОll по 20 і 30 в одній, що lІали спільне
господаРСТБО.

Вірили, що є такі боги, що правлять свіТ0., і особливо
шанували тих, від нких надіяли ся добра в господарстві: бога
Перуна, що посилає грім і блискавицю, сонце - зване Даждь

б о r 0]1, бога В о л о с а, ЩО пильнує худоби. ЇМ МОЛИ-1JИ СЯ Й жерт
вували ріжну страву, але не було до того анї церков, ані свя
щеНИІ\ів (жерців), а справляв ті молитви кожний ва свій рід.

*) Сї Болгари, осеJШВШИ ся: за Дунав)[ між СлаВЯ:НSJlИ, ПРШІJlЛИ потім
і сл8.ВЯJlСЬКУ мову і з~imали ся з там:оmпїми Славина.и, а ті приняли їх Їмн.

-8Як сонце повеРТaJIО на весву, коло теперішнього Різдва, свят
кували прихід нового року, се й досі задержало ся ва
Рівдво, на Новий рік, як вечерJllOТЬ серед снопів, бажають собі
доброго врожаю, посівають верно. на щастє;

усе отсе позоста

ваЛ0 ся ще з тих давніх, ~aввїx часів, як ще наші люде не були
христіяважи. Прихід весни стріч8JIИ веснянкам:и, а на поворіт
сонця З літа ва осінь було свято Купала, що й досі справляєть
ся .Їж наІІПІІИ людыlи. Ще й тепер пauтають і ".ертвецькиЙ
великдень", так сажо стародавнє CВJITO предків наших - день
ПОJlерmвх. Тодішні люде вірили, що душа не в_ирає з чоловіко.,
а далі живе та. са:м:е, де жив по:кійиик. Ховаючи небіжчика,
мали й:ожу в ЖОrиJIУ страву й всякі річи, потрібні до прожитку;
се все аакопували, або п3Jшш разо. а покійнико:м:, клали в миску
або rлечик, і засипали ае_лею.

Для rpОІадських справ сходили ся ·старші з родів чи сї.їв

•

на нараду - авало ся се в і ч е; таж порндкували й рішали, що
тр'Єба. Були подекуди старшини, звані князя_и, але вони не .али
веЛИRоі сили, бо всякі справи рішала ГРОІада, віче, а князі
ІУсіJШ ,гро_ади СJIухати ся. Війська не було, а як треба було
боронити ся, то хто був дужий, вбирав ся в тим, що мав чи
з списом, чи а .ече., на коні, чи піший, і ЙШЛИ боронити ся,
чи воювати ся. Для оборони ставили гор оди; десь серед ліса,
чи болота, або на високі. шпилі сипали вали, копали рови,
щоби ворог не Ііг приступити. В небезпечний час туди збирали
своє _айно, жінок і дїтей і БОРОИИJlИ СЯ від ворога. Досі від
тих городів поаоставало ся багато r о ро дищ. В спокійні часи ті
rороди здебільшого стояли порожні, а lUOде жили собі по хуто
рах. Тільки в декотрих городах вавсіди мешкали люде, особливо
3 aJlОЖНЇЙШЇ , баrатші, купці ДЛЯ бевпечности; туди приїздили
й чужі купцї на торги та ПРИВО8ИJIИ товари.
Так жили собі предки ваші довго окремо. Кождий знав
тільки свою околицю, свій город: _али своїх старших, 'а иньпri
люде до них не належали. овали СЯ ріжни:м:и іменами: в тепе
рішній Чернигівщинї та Полтавщині люде ввали ся Сїверяне,
вайважнїйші городи у них були Черниriв, Новгород Сіверський
і Переяслав. Люде коло Київа авали ся ІІоляне, а вемля та
двала ся ще ивакше Руською землею. Ті, що сиділи над

І

-9Тетеревом

і

що на Волинї,

Случю, в великих лїсах, авали ся Дер е в ля не. Ті,

-

Дулїби. Одного спіJIЬНОГО і_я не мали, бо ЖИJIИ

окрем:о, і спільної управи не було.
а саме як, варав побачимо.

Аж

пїанїЙше

се стало сн,

з. Про КиУвську державу.
3по1fїж усіх YRраїнських міст найбіJIьше й найславшише
був Київ. Здавна, в непамятвих часів, ще RОЛИ люде не внали
вмїна або міди, а робили собі списи чи сокири в каміня, жили
не в хатах, а по печернх, видно, ЩО тут ЖИJIО баl'ато людей.
А се тому перед ycїJI, що тут сходили ся дві великі ріки:
Дніпро і Десна. Над рікою легше було прогодувати ся чи
рибою, чи ввіриною. Рікою ївдили JIЮде, куди треба, сухих
доріг тоді було не багато, і пими ївдити не так БУ-1l0 JIerKO
й беапечно. То)(у й ва українських часів під КИЇВ01l були най
більші оселі, найбільше людей багатих, торговельних: сюди най
більше приїидили й :купці в чужих країв ів усяким: :крамом.
Сп багатим і торговельним людям треба було охорони:
були сусіди ласі на їх кра:м: і богацтво, що при нагоді раді були
пограбувати їх добро, чи в доровї, чи В самім: Київі, як не було
доброї сторожі. Тому сї :київські люде, осоБJIИВО вІіачнїйші, більші,

ввані б ояра1lИ, вдавна почали держати собі длл охорони людей
си.7Іьних, відважних, військових. Далї то більше, і в часом
так вібрало сл чим:алевьке вНісь:ко в Київі, що боронило 1Іісто
від сусідів та ходило в купцями, ЯК вони вевли свої товари
в чужий край, а старшmr над тим військом був київськИЙ.княвь.
Та обороною не кінчало ся. Київське військо - дружина,
як воно авало ся, не тільки боронило свою околицю від ворогів,
але й сажо нападало на сусїднї аемлі, віддячуючи ва іх напади,
або просто шу.каючи вдобичі. В тодішних часах військо й жи
ВИЛО ся головно тим, що пограбувало або кааало собі дати ва
ВИКУП, щоб не грабувати.
Щоб прогодувати свою дружину,
киі'вські княві й бояре ІОДИJIИ на сусідні волости й вемлї, на
бирали таж всякої идобичі, а як ті відпрошували ся, то кавали

-
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собі давати що року данину "аа пр": що вони сажі не будуть
їх грабувати й иньшим не дадуть. Часом, що правда, такі по
ходи не кінчали ся щасливо. Про київського :князя Ігоря опо
відали таке: він дав свойо:м:у воєводі Свинельдови вбирати дань

3 Деревлян і в Toro
IropeBoro полку стали

тримати

свііі

полк,

але вояки в самого

казати, що ті Свинельдові вояки вбирають
дуже багато всякого добра а Деревлян, поспраВЛЯJIИ собі гарну
одежу й абр·ою, а вони ходять голі, тай стали радити Іго
реви, щоби 'він ів пижи пішов до Деревлян, щоб і собі зібрати
дань. Ігор послухав і пішов, кааав ДереВJIянам давати ще й собі
дань; ті не мали як боронити ся дали і у-друге, хоч по
переду дали вже були Свинельдови. Та Ігореви в Toro ще більше
розгоріJIО ся серце, як побачив, що мають що дати; він відіслав
свою дружину до дому, а сам а малим полком пішов іще похо
дити :між Деревлнн та полупити їх. Тодї зібрали ся Деревляне
на віче й кажуть: "Нема тому краю! Треба вробити тому кня
аеви кіllець! Се нк вовк унадить ся у стадо: як не вбити, так
ціле стадо по одній вівці виносить, так і сей: як його не вбємо,
то він нас знищить" '. І так напали на Ігореве військо й побиJШ
його дружину, бо мало мав аї собою людей, щоби не ділити ся
вдобичею. Самого Ігоря вхопилиі по.стили ся немилосерно аа
його ненаситність: нагнули два дерева, ПРИВЯ33J1и до них Ігоря,
потім дерева пус'Гили, і вони потнгну.п Ігоря та й роадерли на
шматки. Але се й Деревлянам на добре не вийшло: вдова Ігоря
княгиня О л ь г а пішла а великим військом на Деревлнн, попалила
їх городи, побила багато людей і наказала давати дань іще
більшу як ва Ігоря.
Збираючи дани все більші, київські княаі держали все більше
війська; а що більше війська прибувало, то дальші походи вони
робили, то більше городів і аемель під свою власть брали, під
себе підбив али. Земляж тим була така нїби користь, що київські
кннвї мали боронити їх від сусідів, ааводити у них спокій і беа
печність, нищити і карати роабіііників; на те приходили вони
що року ВПОЮ, вибираючи дань, а часом держали і цілий рік
своїх людей, мужів, в військовою 3aJIОГОЮ.
Та про те, чи ба
жають собі тої охорони й опіки ті аеІт, княаї не питали: ЇМ
треба було дани для дружини, дешевого товару для Topry_ Обій-

-11J1IОВШИ свої аежлї аимою, на весну княві й бояри разо. ів куп
цяMи вївдили ся В Київі і, поскладавІІШ товари на човно, вевли
Днїпрож на Чорне море, а ввjдти до Царгорода (Константnнополя),
до rpeKiB на продаж, а від них купували собі дорогі убрання,
tJОЛОті убори, вино й усяке коріннє. Туди Ж продавали невіль
ників, НRИХ вабирали: в· неволю на війні.
1

Не вдоволяючи ся данею ві своїх в е:м:ель ,
·княві

походами

на

далекі,

багаті

краї,

ходили київські

де надїяли ся великої

вдобичі: хоДШІИ на Царгород і вемлї грецькі в Криму і Малій
Авії, ходили на Кавкав, Ha~ Каспійське .оре і Персію. За того
Ігоря ходило військо в перські краї, вдобуло багате місто Бердав
недалеко теперішнього Баку, і більше як півроку сиділо там,
нападаючп на сусїднї ве.лї; тiJIьки від хороби почало ім багато
людей вмирати, і вони вабрали ся ввідти додому. З таких походів,

-

коли вони вдавали сл щасливо,
бичі і невільників.

привовили багато грошей,

Память про такі походи лишила ся досі в піснях.
.співають у колядці:

вдо
ОТ як

Ой зпід гори Іа стоять тумаНI!,
Та то не тумани пара з коней йде!
Ой там же військо аж зеМJIЇ важко,
Ой там у війсь:в:у пана немає.
Ой одвоветь св: ВJIИЧПИЙ паниченко,
Славного отця і пані матки:
",Я Ж· в тому війсыуy та паном етапу,
Велю гармати наворочати,
В Чернигів город велю стрілити"'!
Ой бє та бв він в Чернигів город.
Та. його не знали нї царі, иї панн.
Винесли ЙОМУ И::ИСRУ червінцїв Він теє В3ШJ, mапоЧRИ не зняв, не ПОДЯБувап.

Потім співають,
збираючи окуп:

ЯR
се

те військо йде на Переяслав і на Київ,
память про ті ст.арі походи, тільки де-що

перемінено (от як гармати півнїйше додано,

а тодї їх ~e було).

В инmій колядці співаєть ся, mt дружина, не маючи що робити

H~

Україні

(видно,

не

в службу в грецькі краї:

було війни під той час),

вибираєть ся

-- 12 Ой ходї)(О )(]І до RОВ8JIЬчика,
До RоваJIЬчи:ка, до ЗО~ОТJШXа.,
Покуііхо ж собі .ідині човна,
МЇДВИЇ човна, ВО.1Іоті весла,
Ой пустпо са: :ас на тихий Дунай,
Долів Дунав)( під Цариrород:
Ой чувхо TU доброrо пана,

Що платить добре ва С.1ІужеВЬRУ

-

Ой дав на рік по сто червових,
По :КОВИRови, тай по mабельцї,
По парі СУ:КОН, тай по mапочцї,
Тай по mапочцї, тай по павночцї.

Маючи під собою велш\е вііісько, ваяли князі велику силу
в самім Київі. Вже не питали ся вони в усякій справі громади,
НЕ вона рішить, тільки радили ся в військовою старшиною,
;] своїJШ боярам:и, і правили ае_лею, як хотіли, а хто їм про
тинив ся, того садж3J1И до внвщщї або забивали.
Багатим: Ки
янам-боярам нові порядки були на руку: не тільки що мзли
тепер оборону через князїв, а й усяку' вигоду в торговлі. 3 да
леких краів привозили князї. Й дружина ріжні товари до Київа,
й київські купці перепродували їх в инші краї в великlПІ

баришем.

Багато

з

Киян-бояр

служило

в

княжім

війську

і мало з того BeJllfКY вигоду.
~иїв став дуже веJПШП :місто_,
бarаТИll, славВЮІ на цj"лий світ.
Так смадала ся держава Київська, або Руська. Я казав
уже, що київський край ввав ся здавна руським краєж, Русею.
То-у київські княнї теж авали ся руськШІИ, київська дружина
- Р.Усинами. І ті аемлї, що вона з КШІаями підбивала, до Київа
прилучала починзли теж звати ся РУСЬКИ_И, Русею.
ІІри
кінці ІХ. віка (900 літ по Різдві Христовім) уже багато вемель
до Київ~ належало, RИЇВСЬКИМ княая![ дань давало: не тільки
українські, а й инші, аж під теперішній Петербург та Москву.
110 більших городах сицj"JIИ родичі київського кияня або бояри,
а бід:ьши![ або меньшим полком дружини. Вони вбирали дань,
з того годували свою

дружину,

а частину посилали київському

князеви; :мали теж пильнувати порядку й спокою, судити людей.

Трапляло ся одначе й так, ЩО сі намісники не елухаJПI ся саІі
київського КНЯ8Я, бунтували ся, й підіЙМЗJIа ся війна: або люде
не хотіли давати дани, і київський князь посилав військо, аби

іх "ПРИ.УЧИТИ",
•

як

_

УМ1рав
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аби були послушиі.
•

с",

КИlВСЬКИИ

князь,

1

_

по

НІ.

Особuво сеu БУВ8JI0 ТОДі,
наступав

новив.

НаЙДи,внїЙші· київські князі, яких знаЄllО, називаJШ св:
Аскольд і Дир. Про них оповідали, що то вони в 860 році
ходили човнажи походом на Царгород; тоді Русь нагнала вели
кого страху на Царгород; Греки вірили, що тільки чудо Боже

їх тоді від Руси спасло,
ся

що вона, не здобувши міста, верну ла

назад.

Поті. був князь О лег, славний війнап й похода_и. Про
нього :казали, що він був характерник, і для того мав у всі.
щастє. В 911 році він спис'ав торговельну у_ову іЗ Грека.и
й скоро потім умер_
По ні. був той І гор, а по його смерти кілька літ правила
його жінка OJIbra, доки виріс син Святослав, ЩО й був кпп
аеІ. Він уславив ся своїми походаllИ, кохав ся у війні, ЖИВ із
вонк3JШ ЯК простий дружи пник , нічим від них не ріжнив ся. Він
хотів завоювати Болгарію, але Греки того не ДaJIИ йому.
По ІІЇІ лишило ся три сини, що й княжили в ріжиих го
родах. .Але спочатку старший брат, київський князь побив
свого брата, що княжив в аеllJIЇ Деревлянській, і той в тій війиї
валожив головою, а потім ИШПИЙ брат, ВОJIОдиюrp вробив те саllе
а київськи. і став одним КНН8еll на всю державу, в році 969.

4.

Володимир і Ярослав. ХРИСtїННСТВО на УкраІнУ.

аа Володимира і ще аа його сина Ярослава Київська дер
жава була найславнїйша й наЙСИJIЬпїйша, ніж коJIИ инше. Ставши
КИЇВСЬКИll князе., Володи_ир поа(}ирав усі українські аемлі й усі
инmі, які перед ТИll до Київа належали, приборкав неслухняні
гемш, бояр та книаїв, ЩО не хотїли йому RОРИТИ СЯ, і прилучив
деякі нові, дальші землі. Українська держава сигма тоді від гір
Карпатських до Кавкаау, а на півночи до ВОJIГИ, до великих
озер, що недалеко Петербурга.
На місце бонр і намісників
ВОJIОДИЖИР по більших городах по тих веМ.ІП посадив своїх
синів: він мав багато дїтей, бо _авбаrато жінок; 1 ЯК сиии
підростали, він посилав іх КНЯЖИТИ в ріжні городи.

14 Та ТИll він не ВДОВОЛПВ ся. Не рав і перед пи Київську
державу вбирали до купи київські БНЯ;ЗЇ, а поті. вона анову ров
падала ся; так само роапала ся б ВНОВУ Й тепер. ВОJlОn'mmpови
хотіло ся звяаати державу міцнїйте, авявю внутрішньою, добро
віJIЬИОЮ, щоб городи й ае.лї корили ся київсько.у княаеви не
тілЬКИ аі страху перед київською ді>УЖJЩОЮ, але щоб баЧИJJИ
свою вигоду, СВОЮ БОРИСТЬ У ті., аби належати до Київської
державп. Для Toro він старав ся придобритп собі rpOMaдy, до
бути ії любов і ласку. Він не став правити СaJIовільно аі своєю
дружиною,

а

ааКJIикав

на

пораду громадських "с тар цїв",

-

людей старших, поважнїЙших.
При ріжних окааіях він робив
великі бенкети, правники, скликав на них людей ;] ріжних го
родів, приймав тих, хто приходив, годував і поїв, чим 1Іав.
Ск.шкав до себе на двір. бідних людей, калік і сиріт, і вадїляв
їх. І в того справді пішла про нього слава скрівь як про КНЯ8Я
"ласкавого·, проавали його "ЯСНИ. сонцем". У нас на }~країиї
ПОБабувало ся ее, але в далеких, глухих північних сторонах
і досі ще співають ріжні niсиї про "ласкавого КНЯБЯ ВОЛОДИlIИра",
"Володпира красне сонечко", а починають ся ввичайно ті піснї
ТИИ, як устольні. (стоmrчні.) городі Київі У того ласкавого
княвя Володииира був великий бенкет (пвр) і там вібрam ся
:] ріжних городів ріжні люде, вабавляли ся та хвалили ся своїми
діла.и.

Найсильнїйша, найславнїйша, найбагатша в усіх держав
була тоді грецька, ввала ся Вивантія; вивантійський іJlператор
уважав ся ва найСJIавншшоrо, наЙ.огутнїЙшого володаря, а Греки
- аа народ найбільше учений, в УСЯПХ умілостях, ремеслах
і ананні паЙперmвi. Володи_прови вахотіло ся й свою державу
приподобити до ВиаaDТЇЇ. Він поміг виаантійсько-у іІператорови,
пославши своє військо, як У Виаавтії побунтували ся були деякі
воєводи; ва се імператор видав ва Володи.ира свою сестру, та
й тодї-ж мабуть прислав Йо.у корону й пишні імператорські
о~ежі, в яких Володи_ир представлений на тих грошах, що він
кавав вробити у Київі. Тодї-ж ~олодижир охрестив ся і кавав
хрестити CSI JПOДЯМ У Київі, а поті. і по инmих городах.

Христіяне
КНSlвь

Аскольд

й
був

перед

тим

хрещений;

був3JIИ
ва

на Украінї.

3даєть ся,

Ігоря була церква св. Іллі

-
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у Київі, а жінка Ігоря княгиня Ольга теж охрестила ся по
смерти чоловіка й гі аа те уважали святою.
Але тільки вже

П8J1ЯТНИR ВОJlОДО_ИРОВИ У Биїві.

Володимир заходив ся коло того, щоб христіsmська віра ровши
рила ся по всїх аемлях його держави, аби як найбільше людей
хрестило ся й сю нову віру приймало. Він виписав іа грецьких
і болгарських ае.ель багат\, священиків, а також єпископів
j J1Итроподитів, кагав їи учити наnmх людей і настановляти

а них священиків. ІІочав ставити церкви по городах і по селах,
де хрестили людей; ВaкJIикав грецьких майстрів і кавав ЇМ ви
мурувати гарні церкви у Київі й по деяких инших містах. По
привоаив ів грецьких _іст ікони, книги, також статуї. Виписав
.айстрів ів ВиванТЇЇ й кааав ЇIl бити українські гроші, аолоті
й срібні, таЮ, як бито в Виаантії. ОДНИIl слово., як кажу,
старав ся приподобптп свою державу до Виаантії, в чі. шше міг.
3 тим настала веЛИІ\а відміна на Україні і по всїх аемлях
Київської держави. 3 христіянство. іа Греції та Болгарії ПРИЙllІла
до нас наука, освіта, книги.

16 у Болгарії ХРJIСriянство на сто літ ранїйше прийняло ся
і були вже всякі церковні ЮІИГИ, переложені на славянську
ІОВУ, досить подібну до тодїшньої нашої; відти ва Володимира
пішли книги й до нас, а перекладано і у нас яиші книги
в грецької ІОВИ.
З Болгарії перейняли ми аабуху, славJIIIське
письмо. Почали у нас списувати й читати книги.
Здебільшого
булц то кmp'и церковні та духовні, але дещо 1І0жна було до
відати ся а них і про світ, про инші краї, про стариині часи.
Далі поч3JШ складати у нас і свої писання на науку ЛЮДЯІ, як
по

•
ХРИСТІЯНСЬКИ

ЖИТИ;

почали

списувати,

що

чули

•и

анали про

старовину, про початки Київської держави та що кош діяло ся:
в таких оповідань, вваиих лїт о пи ся:ми, писаних у Київі ва Яро
слава й по нїм, анає:мо й ми, що діSIJIО ся на У країиї аа тих

. часш.
Духовенство, священики поч3JIП научати людеif, що гріх
сварити ся, грабпти, вбивати; накааували жити по христіянськи;
вабороняли жити беа вінчання, держати по БЇЛЬка жінок, почали
вїдріЖШІТИ дїт~й шлюбних від нешлюбних.
Те сое накавува.іlИ
й книги, що їх читано тепер у нас.
ПОВОлі, поволі, але не
минало то бев послуху.
Вже княві не вбивав, не рівали так
одні одних, беа милосердя і сорому, як давиїйmе. Знаходили ся
люде, які кидали світське життє, йшли в ліси, в ПУСТИНі, в пе
чери або в монастирі, щоб жити по христіянськи ВІолитві
й пості~ Так аявляли ся .монастирі в ріжних :місцях, а осоБJШВО
в Київі, де був j найбільший та найславнїйший і-а тих монастирів
- печерський. Мало хто рову.ів тоді, що важнійше жити
у правді й любови між людьми та владжувати жпттє й йоrо

порядки по доброму,

аніж тікати від життя та на самоті "спа

сати свою душу", як говорило ся. Життє, ледви помаване христі
янською наукою, адавал0 ся новиж христіянаll такиж грішним,
що вони ВВ8Ж8JIИ сливе пежоЖJIИВИЖ жити в нї. "по божому".
3адля державного життя ваведеннє христіянства мало ту
вагу, що ся нова віра ваводила ся від княвл, від правительства,
і духовенство дивпло ся на правительство ак на свою поміч
і охорону, стояло ПО стороні княаїв, научало людей корити ся
Rнявеви й шанувати його. Тожу ота нова церква, освіта, наука
ввявувaJIИ сильною внутрішньою звязю аеllЛЇ Київської держави;

-
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через них усї землї тлгнули до Іtиіва як до найбільшого (1ГІIИIІІ.n'
тої нової віри, церкви, науки.
Тому то так дуже наймав сл
христіянством Володимир, давав ЙОМУ всяку поміч і опіІ\У.
По ти того самого пильнував його син Я рос лав. ІІо
Володимирі (що вмер в р. 1015) вістало сл багато синів. ВОНИ
сиділи 110 ріжних аемлях і почали між собою сварити сл й вою
вати сл. СВЯТОПОЛІ\, п~о сидїв у Київі, почав убивати й виганяти
братів ів їх городів, щоб нібрати всї землї до КУПИ в свої руки,
ЯК то вробив був свого часу його батько.
Але його переміг
брат Ярослав і в часом вабрав в свої руки майже всї вемлї, які
ва Володимира належали до Київа; українські вемлї таки всї
вібрав. Подібно нк батько, він багато с'Гарав сл ДЛЯ церкви
й духовенства, для освіти й киижностп. аа його часів були вже
на Україні письменики, які вміли складати ріжпі поученнл так
гарно, яв: тільки вміли найлїпші письмеНИІ\И греЦЬІ\і: такий був
священик І л арі о н, потім постаВJIений митрополитом у Київі.
Ярослав старав сл також, аби людям не було кривд від княжих
бояр і урядників. До нас переховав ся вбірник ваконів, під
наввою "Ру ська Правда", там списано, лк судл :мали
судити й карати ва Ярослава; між ними є й устави, видані
Ярославом для урядників, що Ї$JДИЛИ по селах і городах: що
вони мали брати від людей на своє прогодуваннв, а більше того
не сnли. Як би того більше пильнували і Ярослав і його по
томки, було б лїпше людям і самій державі: була б у нїй справдї
внутрішня ввявь, усї б до неї горнули ся.
Та вийшло IІнаКІІlе.
Київська держава була велика і славна ва Ярослава, як
і ва його батька. Мало не в усїма більшими володарями тодїш
нїми Ярослав був посвоячений: сам nін :мав собі ва жінку ДОНЬЬ7
шведського короля, його син був жонатий в виаантіііською ца
рівною, одна донька була віддана ва француаького короля, друга
ва норвевького; сестру свою Ярослав видав ва польського ко
роля, а УГОРСЬКИЙ король теж був жонатий 8 українською княаїв
ною. Ріжні сусїди, як ЇІ трапляла ся біда, шукали схоронища
й ПОJlочі у Ярослава; так, багато помагав він польському коро
леви, бо той не :міг собі ради дати: були все великі бунти
в

u

Horo

ве:млях.

2

-

1~

-

Та слава й сила української держаВJI не ДОВІ'О по Яро
славі постоялtl. Але хоч і впала вона, багато по нїіі ел їду вея
кого і доброго і лихого лишило ся на довгі віки. ЛИJuила
ся христіянська наука і віра, церква і духовенство, письменство
й однакова книжна й церковна :мова славянська по всїх вемлнх;
лишив ся один княжий рід, 3 якого ріжпі вемлї довго поті. :мали
собі княаїв, уважаючи, що то їх володарі природжені ; лишило
сл спільне іжя РУСЬІ\е; ЛIfШИЛО сл однакове право івакони,

однаковий лад у ГРОDlЗДЇ, в управі, однакові власти; багато при
подобило сл до себе :шиттє по ріжних українських кралх і блия
шими вони одні до одних себе почули.
Тому ся українська,
Київська держава, хоч давно пропала, має веJIИКУ вагу в вашій
іеторії.

5.

КиУвська держава розпадаєть ся.

По Ярославі (вмер р.

1054)

лишило ся багато еинів, і він,

вмираючи, ровд1лпв між них свою державу.
Тодї І\нлаї не
тjЛЬКJI у нас, а й по инших краях, ще не ровумілп, що держава
- то не поле, яке батько роздїлює між дітей, аби RЇKOГO не
скривдити, що то не влаеність його, а річ громаДСЬІ\а, публична.
Накавував Ярослав синам, аби не вводили такої бучі, як він сам
і;) братами по смерти батька ввів: аби деl)жали ея купи та слу
хnли ся старшого брата вамісць батька, бо як будуть воювати
ся, то й себе й землю свою ПОІ~блять.
Та легко то було ста
ІЮМУ говорити! Сип батька не слуха, і сам ~Ірослав батька
IJолодимира не слухав, як топ жив хотїв В ним воювати ся;
де-ж )Іже, щоб брат}[ брата слухали! До того-ж старший Яро

славів син, що дістав :КИЇВ, був не дуже Пl)ОnОРНИЙ - проворніщий
був другий син Святослав, і той вигнав ііого в Київа. Та по
вбирати всї вемЛЇ до своїх рук йому не удало ся, і тим, що
пробували по вім се вробити, так само не удало сл, або й ще
меньше. Уже :княвї, ставпrи христіянаМJf, трохи б.ояли ся гріха
і не сміли вбивати одні одних, ЯІ\ ва давнїх часів.
Що далі,
то більше їх намножало ся, а кожДий хотів мати лкусь часть

у своїй "батьвівщинї",

ЯБ вони кавали.

Тодї у степах чорно-
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:морських були кочові орци, охочі до походів та грабування. Як
котрому князеви своіх сил та війська б рахувало, то він до
Орди, кликав її Україну воювати, а та до того торгу й пішки!
Ішла Б тим княвем воювати, палити, грабувати села іі міста
його супротивника. Тяжко було Б тиж собі раду дати. До того
треба сказати, що таки по самих веМЛЯІ люде, особливо бояре
та всякі ваможні, не раБ лїmпе хотїли жати свого осібного княвя,
ніж слухати київського, чи його воєводи: ввичайно такий свій
княаь більше слухав. громади і дбав про її ласку, аніж той
київський, або ного воєвода. ТОМУ й самі люде часто помагали
свому княаеви відборонити ся від київського.
Череа те все київським княаям H~ удавало ся НЇЯІ\ вібрати
до купи Київську державу, і вона що даяї, то ділила ся на
дрібнїйші та дрібнїЙші. части. 3 початку У країна поділила ся на
більші землї: Київську, Волинську, Галицьку, Чернигівську,
Переяславську. Потім кожда в сих вемель ровдїлила ся на дві
або три частини: напр. Волинська на кня:вівство володи
мирське і луцьке, Чернигівська на чернигівське й новгород
сїверське. Далї сі части ст3"і1И ділИТИ ся на ще дрібншші части.
у кождій був свій князь, і кожДий хотів загорнути більше веМАЇ,
воював ся з другими киявяии, палив і нищив ЇХ вемлю, РОЗ
ганяв і вабирав у неволю людей, приводив ОРДУ ДО помочі або
та й сам:а, користаючи з княжих суперечо'к, набігала, палила
і в неволю забирала. Гіркий світ настав ЛЮДЯМ. ОСЬ як пісня,
зложена піавїйше (вветь ся "Слово о полку поревім", най
краща то пісня, яка нам в тих часів лишила ся) описує ту біду,
що настала ва синів та внуків Ярославових: "тоді васївала ся
веиля та поростала сварками, гинуло ЖИТТ6 людей божих, укоро
чував ся вік людський серед КНЯЖІІХ суперечок! \Тодї рідко де
по руській аемяї гукали орачі, аа те часто Rрака,Ли ворони,
ділячи між собою трупи, а галки мовили свою мову, вбираючи
ся лепти на поживу".

Ділячи все дрібнійше та дрібнїйше аемЛЇ та тратячи свій
час і сили у вічних війнах та усобицях (суперечках), Rняаї все
бїлы1Іеe обтяжали своїх людей податками, а все меньше мали силу
боронити українські аемлі від сусідів і від ТИХ степових орд,

що гірко давали ся в внаки У краШї.

-

20-

Давнїйші орди тільки переходили черев ЧОРНО:М:ОРСІ)Кl степп
в дальші Браї і від них не було Українцям такої біди. Але вже
ва Ігоря прийшла в сі стеПll 3 Авії, 3 ТУІ)кестаllУ, орда ІІ е ч е
нїгів, турецыlогоo коріня, дуже хижа й войовнича; вона далї не
пішла, а стала l{очуваТІІ в чорноморських степах. ,J\итп разом
із тими llеченїга:м:и було неможливо; вони нападали, вабирали
худобу й людей у неволю, палили и убиваJIИ. Українці стали
3 Чорноморя переселювати ся в даЛЬПІі краї; тільки подекуди
лишали сл ще наші люде на Чорно:морї.. Але 11еченїги стали
потім нападати на дальші землї, грабили й паЛllЛИ, і внищили
всю околицю близшу до степу, аж під :Київ і ІІереяслав. Багато
воював сл в ними Володимир, а.1е тільки ва Я рослава підупаJlИ

вони так, що удало ся ЇХ сильно нобити, й- ВОНИ потім забрали
ея в наших країв ва ~1J;унаЙ. Одначе на їх місце прийшла друга
орда Торки, а по'rі:м: і третя Половцї. Торків було не
багато, й вони скоро вникли, але lIоловецька орда була веЛИІ\а,
півтораета лїт кочувала в наших степах та ПУСТОІІlила українські
вемлї. Як КНЯ;Jі наші були у вгодї, вони деl)жаЛJI Половцїв
в страху й не давали їм Ірабувати наших вемель: як же вачи
нали ся між княнями війни та сваРКIІ, то вони не тільки n~o не
БОРОНIІЛП ~Tкр аїн ІІ від ПОлОВЦЇВ, а ще :й самі приводили їх, як
я кааав, а Половцї грабували не тіЛЬКИ ворогів того КНЯ3Я, а не
раз і еамі його Dласні вемлї. Цїлі краї, бливші до степу, нерав
вовсїм пусткою етавалп від ТІІХ половеЦЬКІІХ грабувань, а люде
тїкали ввідти в далыIі,' лісові кра)·, куди ІІОЛОRЦЇ не ;заходили.
Так не було анї СПОКОЮ, анї порядку. Люде дуже жаЛЇлиеь
на споїх княвїв, що сварять ся та воюють МЇ;К соБОІО, а не
обороняють зем:лї від сусїдів, дають Полякам або У грам ва
хоплювати україНСЬІ\Ї вемлї, не боронять їх від ПОЛОВЦїВ, не
пильнують

суда

та

управи,

не

вважають,

що іх урядники та

слуги кривдять людей, а й самі більше пильнують, аби щось
ВіЗяти, НЇЖ щоб була справедливість.
"Не май собі двора коло
І\НЯЖОГО Двора, не дерхtи поля І\ОЛО княжого ПОЛЯ, бо княжии

тивун (урядник) як вогонь ПРIfложений трутом, а елуги його як
JIСКРП: від вогню устережеш ся, а від пскор не устережеш ся,
аби вони не попалили одежі".
Так пише один чоловіІ\ із тих

.чаеів,

а

другий

так

каже

до

кнлвїв:

"Коли тивун васуджує
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неправедно та бере rpоші (ва штраф), а ва ті гроші купує собі
їжу, питтє, одежу, а вам княвям на ті гроші КУПУЮТЬ
обіди, бенкети справляють, то се так як би ви - князї - від
дали людей христових на жир злодіям і роабіЙвикам".
А от

яке

оповіданнє

;зложено в тих часах про кня·вїв та

про їх слуг: один князь на бенкеті, щоб тивунови докучити,
спитав владику: "Де буде тивун на тім світїР" Владика скавая:
"Там, де й кпязь". Княаеви немило було таке почути, і віІІ
скавав владицї: "ЯІ{ то Р тивун неправедно судить, хабарі бере,
u
~
людеJI обдирає, мучить, все зле робить, а я ll)O?" А владика
скавав на те: "Коли княаь .до~рпЙ і справеДЛIІВИЙ, то піп і ти
вуном або иншим: начальнпком поставляє чоловіка доброго, ро
ву:много й совісного, тодї Й князь і тивун в раю будуть;
І{ОЛИ Ж князь не має страху Божого, людей не жалує, то він
і тивуном поставляє чоловіка лихого, аби тіЛЬЕИ лупив ів людей
ГРОПlі па кляни, а ЛІодей нехай не жалує, напустив його як
голодного пса на стерво; то такии княвь піде до пекла, і тивун
ів ним до пекла".
3 того ВИДНО, як невірно дивили ся люде на КНЯЖУ управу,
які жалї мали на RНЯВЇВ та І{НЯЖИХ урядників і слуг. Та жалі
жалями,

але

для

того,

І1~об

поправити

діло,

люде

нїчого

не

робили. Складали все на княвя і тільки того собі бажаЛІf, аби
князь був добl)ПЙ: -- то все буде добре. Але кнлвь часом трап
ляв сл добрий, а частїПш·е ніякий, або й аовсїм лихий. А хоч би.
й який добрий КНЯ8Ь, '1'0 він сам ОДИН СВОЄІО головою не міг
у B~ЇM аробити доброго ладу: ДО сього треба було ради іі помочі
роаУМНЇЙJllИХ, кращих. людей із громади. Але до того не МОГЛИ
тоді додумати ся анї І{няаї, анї громада.

6.

Татарський погром. Галицька держава.

Так пройшло бев малого двістї лїт від смерти Ярослава.
Україна подІлила сл на велику еJfЛУ КНЯВ1RСТВ (особливо багато
було їх у Чернигівщинї). І\НЯ8Ї ослабли під того поділу й вічних
воєн, ГОI)ОДИ абіднїЛП. Киівеькпй КНЯЯJ) не мав Mi~K князями пїЯI~оі
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сили й послуху, бо й сам не мав більше сили від ИППІИХ; самип
Київ "матір ropoдiB українських", як його навивапо, нерав
rрабили виші КWI8Ї аі сnоїllИ nоякаm та помічнпкаu ПоловцяJШ,
воюючи в київським князем. Найгірше поrрабував і 8НИЩИВ Киів
В 1169 р. l{няаь Андрій ВОЛОДИІnPСЬБИЙ (в юста Володимира,

що коло Москви), аби .київсьне княвівство підірвати, а своє нове
князівство піднести, і піаНЇЙШе ті княні володимирсью ВПlсно
сварили українських князів, аби У країна упадала, а іх держава

(що ПЇвнїіше Московською стала авати ся) підносила ся та гору

брала. Велике княвївство на У KpaїHf Іце було тільки в Гали
ЧІmї про НЬОІ'О скажемо слїд01l.

Коли Україна так підупала й стратила силу, впа."lа на неі
страшна буря. JlРИЙНfЛ3. нова орда в Авії Й, внищпвши І[олов
ців, що Й так були вже під той час ослабли, буйним вихром
пролетіла над Україною. Були то 'Татари, инакшим: іменем звані
- МОН~ОЛIJ. Монгольська орда кочувала на далекім СХОді, коло
Амуру. Та в тій ордї ЗЯВІШ ся В тих часах ве.шкиЙ .воПовнпк
Темуджін, який :злучив до купи всї части тої орди, почав під
бивати сусідні народи й аемлі і І!.евадовго вапанував над усїмл

краями від Китаю аж до Кавказу. Його внук, Бату (або Ватип)
на імп, пішоп походом R чорноморські краі Й, ЗНИЩПВllIП JІолов

ЦЇВ, став воювати україНСЬІ\Ї і московські аемЛ. Він хотїв 1'УТ
заложитп своє татарське царство і підбити собі сусІдні земл! •
. Щоб привести до послушпос'rи й покірности, Татари 1Iа.ли таКJlі{
~ВJIЧай, JJ~об відраау як напбіЛЬНІе ластраJIIІJТИ людей своєю не
людськістю, аби потім БОЯЛПСІ) і не бунтувались. Тому ГОІ-)ОДП,
осоБJШВО більші, пони идобували й побивали людей без розбору
й милосердя~ а потім тим, котрі лишили ся, кааа:rи давати дань
і бути послушнnм:и.
В 12:19 році Татари напали на УКІ)аїнські землі ті
JЦО ва Днїпром, уаялп 1ІеРНІІгів і Переяслав, ПОНИЩИЛИ міста.,
побили багато людей. На другий рік Баrry пер~йшов Днїпро,
приступив під Київ. ~~lIKa орда облягла місто як хмара: лїто
писець каже, що від рIlПУ НО8ів, реву верблюдів та іржання
коней в татарських стадах, I1~() ЙІUol1П в ордою, голоса в місті
не можна було чути. Княаь утїк ві страху: люде боронили ся
самі, ЯІt. ]\[OI'J1I1. Тата.ри споїми таранами (Тt1ій повішені ІІа шнурах,

бруси, що стінп роабивали)

23розбили МУРИ міста;

:КОЛИ

Татари

відпочивали, люде київські поставили деревляну кріпость на
вколо цеРКJlИ Богородиці, побудованої Володимиро., але кріпость
не була сильна: Татари варав здобули п. JllOде кинули ся тікати
до церкви на хори, ме таІ\ОЇ сили людей не витрИІали мури,
і церква ВП3JIа та людей подавила. Татари поті. перейшJШ
черев Київщину, Волинь і Галичину, вдобуваючи l'ОрОДИ, sші

стояли по дорові, та побиваючи людей; прийшли на У горщину,
поруйнували ЇЇ, Польщу також. Потім вернули ся навад Б чорно
:морські степи, осіли ся над Волгою і посла.ш своїх нісланців
в сусїдні аемлї списувати людей, щоб давали їм: даJ[Ь. Так по
пали українеькі та московські землї n неволю татаРСІ)КУ.
Багато в тім завинили князї. Хоч яка велика й СIІЛІ)на
була орда татарська, але як би ПОНИ спільно й однодушно за
ходили ся БО]>онити ся вjд неї, то :мабуть би і вjдборонились,
а в кождім: равї не дми б на таке 8НИlценнє своїх вем:ель
Татараж. ІJони-ж не думали про се, не помагали один другому,

кожДИЙ бо·ронив свого города, але· на те не жав сили, або
й 'І'аке було, що лишав Лlодеіі на ласку божу, та тїкав, КУДИ
видно. '!'о lIУ, нк ПОRаЗaJIО ся, ЩО княвї не вм:іють оБОРОНИ'l'И
землю від Татар, або й боя'rь ся 3 НИЖП бороти ся, n l)іЖllllХ
місцях на Україні люде постановили не слухати ся І{НЯ3ЇП і не
приймати їх до себе більше, а здати сл на лаСltу Татарам
і тільки їх слухати сл. 3n3G.o вже, що :} княжої управи, а квл
жпх урядників і слуг тоде були і бев ТОl'О невдоволені, жалі
лись ва вдирства й непраВДIJ. Тепер хотїли ВОВСЇJl відчепи'l'П ся
від ІtНЯВЇВ, ва помічу Татар. Бо І~ОJlИ мали й Татарам дань
давати, і князям:, а княиї їх не М:ОГJПІ нїчим від Татар ваХIІСТIІТИ,
то лїпше хотіли мати ціло тіЛЬІ{И в Татарами та іх ласки шукати.
До того надїяли ся, що Татари не будуть мішати ся до їх
справ, і хотїли ЖИТИ собі по своїй волї, бен княаїв та ЇХ нача.lЬ
ників, хоч би й під Татарами.
Знає.о, що так бу ло в КиїВЩИНЇ Й на Воливі

ІІО ріжних
.місцях, а мабуть і JI~e подекуди. :Коли княаї хотіли силою зму
сити тих людей до послушности потім, m\ '!'атаРIІ пішли собі
над ВОЛ11 У, люде не давали ся, БОРОНIІЛИСЬ аж до остаННI)ОГО
та 1\JIlfl~aJlII Htl поміч Татар. А Татарам ее було на руку, 60
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мивів бояли ся, щО ті RОЛИСЬ при добрій нагоді схочуть від
боронити ся, а самі люде, як почне жити кожда rpОІада осібно,
для Татар будуть ;зовсїм бевпечні, що схочеш, те Іожна
буде n ними вробити.
Так на ДОВШИЙ час не стало майже вовсїж RНЯИЇВ в Ки
ївщині та Переяславщинї. В Чернигівщинї книвї поиоставали СВ,
але тані були дрібні та бевсилі, що нічого не пначили. На_но
жило ся їх па той час бев кінця, а Татари робили 3 НИМИ ЩО
ХОТЇ.1ІИ, бев вини не рав убивали або проганяли. Сильна держава
на Украіні ві стала ся тільки в Галичинї та на Волині, і вона
по татарськiJи: погромі продержала сл ще цілих сто літ.
В ГаЛJlЧИНЇ не було DЇКОЛИ багато кипнів: все знаходили
сл такі кппвї, що вміЛИ ПИШIfХ вигнати, а собі їх пемлі поваби -

рати. Коли-ж та:моmня княжа родина вимерла (року 1199), злу
ЧJJВ ДО купи Галичину n Волинею (властиво часткою Вол·пнї)
волинськmї князь Р·о 11 ан. Був то князь смілий, ззввятий, ВОЙОВ
НJlЧІШ, а ЛІОДЯМ IlІ)ипав до "Вподоби ще й тим, що приборкав
бояр, Яl\і були вабрали велику силу в Галичині й не давали
просвітку людям. Тому й І\илне горнули ся до Романа :іі хотіли
ЙОl'О мати своїм князе.. Та він скоро вмер, JmШJlВnm двох :ма
леньких синів, ісусїди yrорський король та польський князь
хотїли: набрати його землі. Але люде тримали ся малих княжат,
старі вірні слуги їх боронили. Коли Романовичі виросли, вони
зібралIl в своїх РУІ\3Х веї землї галицькі й ВОЛИНСЬІй; а щО
ЖИЛИ ВОНИ В :згодї і все робили разом, то :мали чималу силу та
ва баТЬJсіВСЬІ{ПМ прикладом почали думати про те, щоб і ииші
українсыIй uемлї до себе прилучитп; старший в них, Дан ило
був особливо меТІ\Юr та рухливий князь. Та тодї став ся та
тарський погром. Данило сховав ся від Татар, бо не надїяв ся
оборонитись, а Л[~ .вийшли вови в :його uемель, почав збирати
сили, D~об увільнити сл від них. Своїми та братніми силами він
не надїяв сл побороти Татар і ШУІ\ав помочі в сусідів. llапа
РJlМСЬКИЙ, се-б-то наіістаІJШИЙ ВЛ~ДИІ~а католицької церкви, жав
тодї велику силу й обіцпв Дапплови помогти на Татар, як він
буде йому І10СЛУШНН]\{, пристане до католицької церкви. Папа
обіцяв наказати католицьким королям іти на Татар, ПОllarати
ДаВПЛОllИ, j Данило годив ся за се поєднати ся: 3 католикзu .
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Папа ПРИCJIав тоді Данилови корону й капав його коронувати
короле][. Але по.очі Данилови на Татар від не дав, королі папи
не по СJlУХ а.1И , й Данпло, побачивши се, покинув папу. Попро
бував своїми СИЛaJШ воювати ся в Татар.ао, але се було йому
не під силу. Головно, ЩО люде на пограничу волинськім (коло
3nягля, Межибожа, по Случі і Богу) держа~и сл Татар і не
хотїJIИ пімавати ся Данидови. Не міг він черев се npплучити
київських ве.ель та збільшити своїх сил. Мусїв покорити ся
Татара)[, але не міг того пережити і 3 жалю скоро ВJlер
(1264 р.).
По нїм галицькі й волинські uемлї подїлилп ся на кіЛЬІ(а
частей, але ВНУІ\ ДaJlII~a ІОрій зібрав їх усї в своїх руках.
Пишуть, n~o :за його часів край той жив у спокою й багаЦТВL
Татарц бояли ся дражнити таких с,ильннх княuїв і n тутешні
справи не міJІІ8ЛІІ ся. Біда тільки, що ся галицька держава
стояла тепер :зовсім окремо ва нею, над Дніпром, не було
нікого, хто :міг би помогти Ій У біді, а Jlавколо були чужі
держави:

yropcLRa,

польська, чеська,

які ласим оком дипили ся

на сї багаті галицькі та волинські пемлї та прп КDжній нагоді
раді буJПI собі їх ваХОПИТII. ее й покаnало ся, як вимер Романів
рід, - на Юрієвих синах, та на внуку - сині ЙО110 донькп, ЯКИЙ
княжив тут по НИХ, а якого потім убили бояри в р. 1840.

7.

Литва та Польща забирають собі украУнські землі.

Так ослабла іі розпала ся У краівська держава. Винні
були в riж кпяаї й бояри, що брали ся правити, а не в.іли
ані uавести лацу, ані иадеl)жати вкупі українські ве.лі. Винна
була й громада, що вміла жаЛЇТІІ ся на l{пяже та Бонрсы\e без
rоловє,

але

не

старала

ся

і

не

вміла

направити

того

ладу

і воліла ЛЇПlllе піддавати ся під татарську власть, нїж ваnести
порядок у своїй державі. ]3ласна держава веЛ1fІ~а сила

до всього добl)ОГО, треба тіЛI>КИ постараТJJ СЯ, щоб у нїй був
добрии лад. А окремим города. та селам беа державпої пвязи,
бев спільної сили і поради і в теПСl)lШНЇХ часах H~e не дадуть
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прожити, n не тільки в ТОДЇІlIніх. І ЯІ\ ровбила
ся )~KpaiHa, стали :загарбувати українські

ся та ПОДЇJШла
BeJL1Ї Держа,ви

сусїднї.

Поділені та ослаблені вемлї ІІоднїпрянські, n :Київщині та
та Черпигівщинї, стали забирати RПЯНЇ лит О В С Ь К і. Саие тоді як
на УІ\раїну впала. Татарщина, у литовського народу вавявувала
сл своя власна держава, і войовничі, меткі княвї литовські почали
вабирати вемлї білоруські, сусідні в Литвою, а Далі й україн
ські. Робили се вони по малу й потиху, беа івЗJІ'ГУ і крику.
Дрібним КНЯ3ЯМ: казали помагати ЇМ на війні, слухати ся
як своїх вверхнИR.іn, як що накажуть, і ті не маючи силп про
ТИВИТJI СЯ, мусїли елухаТJI ся. ЛІодс, наскучивши ненорядками
і татаРСЬІ\ОЮ неволею, легко ПРИЙМ3JПІ власть литовських :княаїв.
Тим більше, що ЛlIтовські КНЯtJЇ в справи ЇХ не мішали ся, ні
чого не переміНЯЛIІ.
,,}lи старини не рухаємо, а НОВИНІІ не
вводимо" , Баззлп tJВIІЧП:ПНО ЛИ1.'овеькі КJlЯ~Ї, і СПl)авді не
робили великих перемін. Ті княвї 3 ллтоnського КНЯЖОl'О дому,
1Ш литовські IHIHJI та ВОЄВОДИ, що осї'дали по УКІJilїпеьких краях
та городах, хрестилилп ся Jla праВОС.lаВlIУ BiltY (Литва була.
тоді Іце нехрещена), ПРIlIiМU:ПІ YI~paїHCЬKY мову, в суді судили
][0 міе.цевим звичаям, в управі TCjf; міецевих ПОРЯДl'~ів ппльну
вади, і а часом вони і1 самі забували, ЩО вони не 'Українці,
а Литвини, і люде тnго не памята.лп ЇІ ува~t~плп їх за своїх.

В 1340 1). UОЯІ)П гаЛІIЦLкі та ВОЛПНСЬІ~і, заБИВП(Jf свого
КНЯ:JЯ, ЩО У НИХ J~НЯЖИВ (був він онук КОІЮЛЯ ІОl)іл по матері,_
а в ПОЛ()СЬКОІ'О роду), добровільно взнли собі аа КНЯ3Я Л ю б а р та,

сина литовського Кllная і еди ми н а. Та того не схотІли допустити
король польеькпіі і УГОРСЬRПЙ, що вже даВНЇЙJIІС умовили ся
собі вабрати землї галицькі та волинські, бачучи, що' бояри не
живуть добре ві своїм князем. l\оли ті бояри свого князя вбили,
зарав

польське

військо з одного

боку,

а

угорське

3 ДРУГОl 1 О

РУІПИЛП В Галичину. Та найстаРІІІИЙ ів бояр Дмитро Дедько,
що тоді правив ГаЛИЧППОІО, покликав Татар до помочі й віді
гнав J[оляків та)'" грів. 9дпа чс тим lІе скїНчило ся: 35 літ
воювали ея lfолякп та Угри в Jlюбартом ва гаJПlцько-волинські
исмлї . ..7ІюGар'г хотїи іх собі ;Зі1деІ)~I~аТIІ, І[ол}н~и та УГl)И ХО'l'ЇЛИ

собі

ввяти;

Га.1ІИЧИНУ
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онануваJПI

Поляки,

Волинь

держав

Любарт.
Та незабаром то все вміНИJlО ся. В Польщі вмер король,
не лишивши синів, тільки доньку. Найстарший із князїв ли

товських ("великий княвь") Ягайло, Любартів братанич, посва
тав ту королівну. ПОЛЬСЬБі пани вгодили ся видати її ва нього
а тим, щоб він охрестив свою Литву на католицьку віру (По
ляки були католики) і прилучив на вічні часи до ІІольщі всї
вемлї литовські й иныІі,' що до литовських ЕНЯЗЇв належали,
отже й білоруські та українські. Ягайло на се згодив ся, бо
хотїв бути королем вад Іlольщею й Литвою, Й списали так,у
умову про злуку Польщі й ЛИТВИ в одну державу.

Стало ся се в l)оці 1385. Ягайло оженив сл з польською
королївною Й став королем у Польщі, а ІІоляки надїялп ся,
що тепер усї землї литовські, білоруські' й україНСІ>І{і Їх будуть.
Та воно не пішло так легко. Самі вемЛЇ не хотїли ІІереходити
до ІІольщі, бо під литовськими князями пони ЖИЛИ ПО своїм
давнїм звичаям, а llоллкп в тих :.JеМЛЯІ, які вабрали от як
у ГаJПРІИНЇ, ;заводили польську та лаТИНСJ)[\У мову, польські по
РЯДКlI, ва6ірали rрупти й РОі3давали JІолякам, як далї поба
ЧИМО . .кНЛ3Ї в литовського роду, що сидїли по землях україн

ських та ниших, теж не хотіли під ПОЛЬІІ~У йти. Брат Яга:tl:лів

у- пеРІІIJІХ схотїв
стати всликим КНЯtJell та правити замісць
Ягайла в аемлях литовеЬJ\IІХ. І [очаЛІІ ся за те великі суперечки.
- ПОТЯГЛИ ся вони біЛЬJпе як па півтораста ліТ. Полякп покли
кали ся на ту умову про влуку 1385 р., а литовські КНЯfJЇ
й пани кавали, що нони на ту умову не приставали, а Ягайло
пробив гі самовільно, їх не ІІИтаючись. Вони вибирали собі вели
ких княtJЇВ, які хоч ПРlІвнавали польських королїв (~lгайлових
синів та ВНУІ\ів) своїми старшlПlИ, аде НЇ в. чім їх· не слуха)IИ
ся й правили :зовсїм на СВОІО руку. Щоб досягти свого, мати
литовські вемлї під llольщею, ІІОЛЯІ\И не ран умисне вибирали
собі тих великих КНЯНЇВ литовських за КОРОЛЇВ (бо то була та

сама княжа сїмя -

І10ТОМКИ Іедимина), але і в такім разї ли

товські паПJI та князї правили своїм l~paЄM окремо від Польщі.
Багато про ее сварились, навіть і воюяались, та се не
Jlо:ашгало:

nеЛИІ(С

кннаївство

ЛИТОВСІ)I,е

БУ;іО

собі

ОІЧН~МО,

-
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а королівство Польське окремо, хоч чаСОll одип і той сап:й
чолоnік був ааразом і великим кня~ем лптовським: і королем
польським: в Польщі правило правительство польське, а в вели
кім княвївстві Литовськім литовське, а І\ОРОЛЬ чи веЛИІ(ИЙ
князь і тут і там не багато значив.
Зовсїм відірвати ся під ІІольп~і пани 3 Литвинів, що пра
вили тоді велики. княиївством ЛПТОВСЬІ\ИМ, одначе не ХОтіЛJI, бо
llоляки помагали їм: держати в pJKax украіНСЬІ\і та білоруські
;землі. Ті пани 8 Литвинів по тім, як їх вихреетив Ягайло, були
тепер католики, черев те були ІІолякам блп:зші, і ті помагали
ЇМ на

православних

-

то вна~шть

У1\раj"ПСЬІ\ИХ

та білоруських

панів та князів. Від JІолякіп переймали литовські правителі
ТНІ\ОЖ nOCTaHOBJI l)іжпі, Я1\і були їм на руку. ІІостановили й таке,
щоб православних на нїяне вище начальство не пускати. З того
українські ІСНЛВЇ та пани були ду:ке невадоnолсні, пробувал:и
бунтуваТJ[ ея, але не мали стіЛЬІ~JI смілос'ги та однодушностп,

щоб усїм повстаТJI: одні вабунтують, а инші ПРИТИХНУТЬ, і так
а того нічого ІІе виходило, і мусіли вкінці тихо сидїти. А дер
жавою правИЛИ пани 3 Литвинів і так хотїли справою вести,
ll~об і а полыlеюю рааом бути і оеі()ну державу мати та нею
самим

правити.

І\ОЛJIЖ ПОЛЯh]J побачили, ІЦО не :можуть :зробити одну дер
жаву в ІІольщі та JІптви, то вахотіЛJI прилучитп до Іlольщі
бодай украіПСЬІ~і вемлї, JI~O належали дО JІПТВJI. Довго про се
сварили ся і навіть воювали ся. За }Ігнпла вабрали JІоляки
. Іlоділлє, а JІНШIfХ земель не могли. Аж у ] 569 р. се ЇМ удало
ся. Тодї королем польським і великим княаем ЛИТОВСЬІ~ИМ був
ЖИІимопт-Авtу ст, правнук Ягайла. Він не мав синів і бояв СЯ,
1ЦО як умре, то Л:итва відд)лпть ся під ІІольщі, і веякпмп спо
со баllИ помагав звявати JІитву а JІОЛЬІцею в ОДНУ державу. Для
сього скликано в містї Люблині сойм (так Я1\ Дума), в ІІольщі
й JІитви. JІптва і тут протпвила ся, та, щоб перешкодити,
тихенько :з солму підїхала, ЗJІе ПОЛЯ[ПІ в королем постаповилп
беа неї, ІДО українські ае:м:лі ВОЛIJНЬ, Врацлавщина (де llин
НПЦЯ Й Умань), КІІЇВІІ~ина 3 заДНЇПРПНСЬІ\І1МIІ веМ;JЯМIІ іі Під
ляше (по річці Бугу) мають бути прплучені до llольщі. Видали
про се маніфест і llаІ,авнлп папам і I10~.1aM (депу'гатам) 3 тих

-
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ие:мель приїхати ІІа ПОЛЬСЬКИЙ еоіlж зложи'ги црпсягу ІІОЛІ)щі,
- инакше l'РО$JИЛIІ ся, ЩО відберуть від них маєтпостп й УРЯДИ.
Пани й

посли

и

JкраїНСЬІСИХ

зе_ель

прнїха.1ІІ,

але

ПрОСIlЛИ

КОРО.1Н, аби іх не 3МУІПJтвав ДО тої ПРПСЯІ'И, не прплучав їх
силоміць ДО Польщі. Т(1 Іtороль не слухав: казав ПрИ сяг"ати , бо

.

буде від6ірати маЄТНОСТІ{. й УРЯДИ. Нони настрашили ся і, хоч
ів плаче,м, а прпеягли: не мали сміЛИВОСТIІ противити ся.
T~lIC тоді сливе веї українські землї прилучено ДО ] Іольщі.
Тільки ЧеРНИІ'івщина тоді на;Іежала до ~ІОСБВП, бо тажОШНЇ
праВОС.1авні ІНІ НИ, НІС воювали ся :з Литвинами, пімали ся
Москві; але і ЧеРНИІ'іВІІ~ИНУ трохи аІ'ОДОМ забрали, хоч на
коротко, тільки ТРИДЦЯТЬ лїт перед ХмеЛЬНJlЧЧИНОЮ, яка всї
вемлї заднїпрянські іі ниїВСЬІ\і від ПОJIьп~і відірвала.

8.

Польські порядки на УкраУнУ.

Котрі аеМ.ІЇ переХОДПЛІІ під Польщу, там :Jаводили ІІОЛЯІ'И
польські порядки: u почаТІСУ в ГалИЧИНЇ, потім на ІІоділлї,
а тепер і по всїй Українї. А БУЛIІ ті ПОРЯДІ\И ДЛЯ українських
людей, а особливо ДЛЯ людей ПРОСТИХ, дуже" недобрі, далеІ~О гірші,
ніж були в державі УІ'раїнській (поки литовські пани не почали
наВОДIІТИ польських порядків). Прийшло ся УБраїнця:м: пожалу
вати :за своєю власною дера;авою, та нічого робити:

тело}) усїм

правили І lолякп, а 'У країнцї не мали ні в чім голосу.

Полн:ки були Кf11'ОЛИІСИ та жали собі за обоІШВОК, щоб
свою БаТОЛJIЦЬКУ віру lUПРИТИ, а ишuі віри ТЇСJIИТІІ, аби люде
на каТОЛИЦЬJ\у віру переходили; так уч}{ли їх духовні, і таІ\ ЇХ
королі і пани старали сл робити. У l~paїHЦЇ ж були православні,
і для того у всї)[ мали прнкрости і не було їм ходу IJЇ В чім.
ІІани- Поляки так уважали, що православні не можуть
бути допущені ні до якого начальства, ні дО ЯІ~ОГО уряду: напр.,
міщанин, КОТРИЙ православний, не повинен бути вибраний ні
в яку старшину; навіть до цехів або до ремесла в наУІ'У право
славних не прпймат~: нї до чого ііому приступу не жало бути.
у ..;"'lьBOBi, у сто_шцї l'алНЦЬІ~ій, Українцяж вільно було мати

-- 30 доми т]лы1ии

при одній

вулицї,

більше ніде,

j

тільки

ІІа

тій

ОДВПІ вулиці
можна було Д(lВОВИТИ У дзвони правослаВІІОЇ
церкви, або СВRщеникам ходити (І хрестами та хоругвами. або
ховати мерця 3. процесією. Не вільно було нІде ставити право
славнИlI нових церков. А хоч сих ваборон не вавсіди пильну
вали, то все таки ними дуже докучали православним. 3а ніщо

кождого православного мали,

а У країнцї

були

тодї всї право

слаВНІ.

Мову у всїм ваведено польську та латинську, і в судах
судили по польському праву, а не так як люде на Україні
звикли. Начальниками всякими королї настановляли тільки По
ляків, ІІолякам: РО(lдавали вемлі всякі - порожні чи а селянами.
у панів українських вемлї відбирали та Полякам оддавали, або
ріжними способами до того приводили, щоб ті аем:лї в польські
руки йшли: намовляли українських панів, аби видавали доньок
ва ІІоляків та маєтками наділяли; не ра(l український пан, же
нячи ся з ПОЛЬКОІО, і сам мусів на католицьку віру перейти
(бо католикам женити ся а православними ваборонялось), і діти
його вже ставали Поляками. Чимало панів, бачучи, що нема
У країнцеви ніде ходу, й самі на католицьку віру переходили
та ставили Поляками. І так 3 часом авело ся вовсїм українське
панство. Син того княвя Островького, що про нього я кааав,
:Копстантин молодший, ще славив ся як голова українського
народу, як перший оборонець православної віри, помічник Укра
їнцям у освіті (він валожив українську школу в своїм місті
- Острові, друкував книжки й инші добрі річі длн України
робив), а вже сини його були католики і Поляки, і всї вели
чеані його маєтки n польські та католицькі руки пішли. Так
в часом стали на Україні панами самі Поляки, а Українцї самі міщане та селяне, панеькі пімані -кріпаки.
Селянам та ВСНІ\ОМУ вбогому людови і в Польщі було не
добре, бо пани вдавна там велику забрали силу, а на Україні
- то й поготів. Ва давніх часів на Українї були невільники,
такі, Щ'О в панськім дворі еидїли і на панській страві робили;
були й селяне свобідні, які на своїй вемлї СИДЇЛІІ і тільки на
каяия податки платили, а в громадї своїй всякі справи самі
порядкували. 3а польських часів невільників нїби не стало,

плс всїх сеЛЯll у такс
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КрІпацтво

поверНУЛІІ,

ІЦО

мало· п~о

ВІД

невільництва ріЖНИЛ0 ся. 3емля вся уважала ся панською:
панам пові)Ідавано селян із вемлею, а котрих uемель з селянами
ще не піддано панам на вічність, то таЕі Бем:лї ріЖНИIІ панам

віддавали в державу (звали ся такі Пfl,ВИ державцями й ста
р о стами), і вони тими селянами так само правили, як пани
дїдичі своїми "під.цаними" кріпаками. Могли від селянина,
або ~E вони його навивали від "хлопа", зе1lЛІО відібрати,
Бемлю Б селянино. чи нарівно ИЮПОМУ панови продати. Могли

на піманих всякі роботи, податки й чинші (грошеві податки)
накладати, й справді накладали все нові та нові. Коло l)ОКУ
1450 в Галичині селяне, напр., даваJШ Б лану фунту (КОЛО
15 десятин) від. 30 до 48 грошей, веЛИЕУ міру вівса - Бвану
"І\ОЛОДОЮ" й робили 14 днів панщини що рОЕУ; а сто ЛЇТ піБ

нїЙше давали стільки, ЩО' се виХодило на 4 і на 8 колод вівса,
а панп~ини мали робити два або й три дні на тиждень Б госпо
дарства, а господарства були вже не ланові, а пів-ланові. lІіз
вїЙше ще БбіЛЬШИJIа ся та панщпна таЕ, що селяне не мали про
світку й мало не ЦЇЛJIll тиждень мусіли робити на пансыIихx
ланах, не можучи робити на себе. А при тім мусїли зносити
ВСЯІ\Ї кривди й поневірку під пана. ОН ЯК писав один Француз,
що побував на У країнї перед Хмельниччиною: "Селяне дуже бі
дують,

три днї на

тиждень

мусять

ходити

вони

на

панщину

(а був·ало й далеко більше ЛЕ три днї), і крім Toro від CBoro
поля ДaJOть свому панови ІІО кілька мір хлїба, курей та гусеіІ.
:Крім того пони воuять дрова ДО двора й мусять сповняти ріжні
преріжні роботи. Дають дань грошима, десяту вівцю від овець,
TaIt само nід свиней, під пасїІ\И десятий улій, а що третього
року вjд худоби мають дати третього вола. Все що подобз,єть
ся пановп, мусить селянин йому njддати. Не ДИВО, що бідні
селлне не мають нїчого. Мало ще того: пан :може не тільки
забрати від селянина все, що він 1І3.Є, але й ПОБбавити :його
самого життя. Польські пани панують і живуть як у раю, а се
ляпе мучать ся як у пеклї. Коли ж пан трапить ся недобрий,
то }'ірше ЇМ як у катор:зї".
На всякі КрImДИ від панів не було НЇ суду, ні розправи.
у всяких справах селянина судив його пан, Mir васудити хоч

-
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на шибеницю ва що небудь, хоч бп па непослух, і на те не
можна було ніКОМу скаржити ся: сам король не ]lіІ1 мішати ся
в те, що робив пан зі своїми селянами.
Що правда, не тільки селянинови, але й панови не легко
було найти суд та розправу, особливо на сильНЇЙПІОГО та багат
шого пана. Не було в ІІольщі анї доброго суду, анї порядку.
:Короля ніхто не слухав, а хто мав силу, того було й право.
Не БJЛО оборони, ані спокою. Татари набігали раа-у-раа на
українські Бемлї, палили села й вели силу людей у неволю.
Вони тоді осїли ся в Криму, і
король польський не
3 ними ради дати. Військо польське не вміло боронити людей
від Татар, аа те добре· вміло кривдити людей та обдирати, сто
пчи постоєм. Королї нарешті приобіцяли татарському ханови, що
будуть рік-річно платити йому дань, аби лиш не нападав на

m

українські

аемл]'

але, се нїчого

не помагало:

хан

гроші брав,

а про те раз -у -раа насилав свою орду па Україну, вабирати
худобу та людей у неволю. Тих людей Татари продавали в не
волю в далекі краї і у себе до господарства, до роботи уживали.
Так гірко було людям на )"'країнї: не було просвітку від панів,
а що не ваян пан, - ааграбив своєвільний вояк польський, або
спалив та аабрав Татарин. Як то у пісні співають:
Зажурилась Україна., що ніде прожити, Витопта.lІа Орда конем: _а..1JеНЬRЇї ДЇТИ!
Ой маленькИх витоптала, веJШRИХ яабралв,
Назад РУБИ постнгаJlа, під хана погнала.

Багато тодї зложено пісень, ДУМ та псальмів невільницьких
про біду від татарського грабуваннп, про тяжку долю невіль

ників

у

неволі

татарській

або

турецькій,

в вашому народі памятають:
За річкою вогні rорs:ть,
Там Татари полон ділять:
Село наше sаПRЛИЛИ
І багацтво РО8грабили,
Crapy неньку варубaJIИ,
А JUlJIеньку в ПОJЮН в3ШIJI.

що

їх

і

досі

ще

-

33-

А в доливі бубни гrnть,
Що ва варів подей ведуть:
Кохо шиї аркан ввть са:,
А· по вогах заицух бвть си.

А про иевїJIЬвиків в турецькій вевош, що їх ТурКІІ,
в кайдани в акув авши , уживали до тяжкої роботи до веслу
ванuя ва CBOJx кораблях, аваиих :tалєрами або каторгаии, така
є

сужна

дужа

стародавня:

у свату неДЇJПO не сизі орли зак.аекотїJlИ,
Их то бідиі не во ШdIJIRlr у тижкш невоаї ваплaJCa1l.И,

у ropy руки підійJlaJIИ, кайданами ваБРИSЧaJIП,
Господа .ихосервоro прохали та благали:
"Подай нах, Господи, 9 неба дрібен ДОЩИR,

"А звиву БУЙНИЙ вітер!
"Хочай би чи не BCT8Jla на Чорному морю бистраа хви,пя.
"Хочай би чи ве повирива.л& якорів 9 турецької Rаторги!
"Да вже са вп турецьха-бусурианська каторга вадоіlа:
"Кайдани-валіВО ноги ПОВИРIIВ8JIО,
"БЇJ[С тїло ковацьке, :молодецьке БОЛО жовтої кости пошхугла.1U! ~
Баша турецьпй, бусур_анеышй' недовірох христіннський *),
По РИJШу вів похожав, він сах ;п;о6ре те вачуває.
На СJIYI'И своІ, на ТУРКИ-Шlичари **) во-зла гyxa~;:
"l~жу а: ва., 1'урки-ввичари, добре ви дбайте,
"Із ра:ду до ряду ваХОЖRЙте,
"По три пучхи терmши і червоної тавоJIГИ набврайте,
"Бідного вевільника по ТРИчі в одні. кісцї ватииаЙ'rе!"
То ті слуги Турхи-а:иичари добре дб ал 11 ,
1з ра:ду до ряду захожали,
По три пучки тер:mши і червопої таво:rги у рухи на6ираJШ~
По тричі в одиіІ юсці бідвог() неві.пьИИRа ваmв.али:,
Тіло бі1Іе Rозацьке-)[олодецьхе КОХО жовтої кости обрива..п,
Кров христUuaську неповинно про,пивали.
.
СТ&JIИ бідпі. вевоJIыIиRи на собі кров христїШlСЬRУ зобачати,
ОraJIИ зеJL1IЮ турецьку, віру бусуриансьху RJIвсrи-прохлинатв:
.., Ти ве.ле турецька, віР0 бусурхансьха, ти ровлJXO христіа:нСЬRa!
~He одного ти ро влучила з отце. з хатірю, або брата з сестрою, •
.,Або .ужа в вірною жоною!"
ВИВВО:JЬ, Господи, всіх бідних невільників в та:жкої вевоаї турецької.

*) Себ-то та~ий, що був хриетіа:вин, та турецьку
TypJ.iв попавши св: тахі найгірше вевіп.ниЮв иучип.
**) Турецьке військо тав звало ся.

віру

прийняв,

до
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3 каторги 6ус)'рмаась:кої
На 7Ихі ВОДИ,
На ясві зорі.
У край хрещений,
у JШP веселий,
у городи христіянські!

9.
Від тяжкої панщини,
ееляне

Козаччина.
від j~СЯКИХ панеьких

тїкати у евіт ва очі,

де дал:ї

кривд

то все більше.

-

ПОЧaJпr
Пере

хоцити еелянинови в міеця на місце не вільно було, то потаЙКIJ
тікали. 3 Гплпчинп ЙШЛИ на ] lо~іллє, де було просторнїйше, на
робітника тяжше, а на панщину легше, нВолині на Пор оже
(де Винниця іі У мань). ів лісових країв до Київщини та на
,.~ніпро. Сі краї поднїпрянські провивалп ся тоді У Браїною, бо
лежал:и вже "на краю" держави й аа нею аачин3JIИ ся дикі

степи.

3

кінцем 15-го вша (від року

1482

почавши) кримські

Тftтарп дуже часто нападаЛІІ на сі краї, бо король ПОЛЬt,ький
посварІІВ СЯ в крпмеьким ханом. Оборони тому краєви від деl)
жави не було, і аа кільканадцять лїт Татари ВИЧИСТИЛlI сю

велИБУ країну як СБЛО: вістало ся кілька городів, де були 'крі
поеl'Л й стояло по трохи війська, ЯК :Київ, Канїв, Черкаси,
Остер, а в сіл люде МУСЇ.1П тікати, бо не можна БУ:ІО яні жити,
ат ГОСIlодаритп ееред таІ~ИХ Ті.1тарСЬКIІХ походів. Повтікали в лї
сові краї.
ТаІ\ сеп гарний КІ)ап, де колись цвіло українське ЖНТТ6,
занапаСТJIла ДУІ)на упра B~1 iJ початку своїх І\НЯЗЇВ та бояр,
а далї добило його бе310ЛОВЄ KOPOJ.lїH та панів польських та
.1П'l'ОВСЬКИХ, n~o землї сї загорнули, а оборонити не вміли ...іlежав
пусткою бев малого сто літ. Розмножив ся тут звір, риба
~ ріках, а людей не було. Тільки поблпву кріпостей, t:уди-б

утїкти можна бу ло, орали зе010, та й то сторожів ставили
навколо, а би Татари не ааХОПВ:ІП. Як у піепї ще й досі співають:
ОЙ R педілепьху рано пuранеПЬК4.
Та Ьібрав женців та Кова..'ІеПRО,
Та й усе женці тай одбірвil,

Поробив ім еерпи та все золотії.

-
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Ой повів женцїв на ЯРИ-ДОJlllИJl,
На ИрИ-ДОJIИШl, на яру пшеницю.

"Ой жнїте, жеuЧИRИ, обжинайте ся
І на чорную пару озирайте ся,
А s: піду ДО ДОМУ пообідаю,
Жїн:ку та ДЇТОЧОК та одвідаю."
Ох і жвуть женці, розжинають ся,
На чорную хмару озирають ся.

Ой тож не хмара, то Орда іде,
А Коваленко та передок веде!
Вявали РУХИ та сирицею,
А валИЛИ очі та живицею.

Се-б то повиймали ЇМ очі, аби не втікали.
Але той спустошениіі край, роскішний та вільниіі, вабив
;J:O себе людей сміливих: знаходи.іІО ся чимало таких, що ЙШЛИ
на весну, на літо в сї сторони, ловили рибу, авіря бми, пасіки
закладали, а на аижу тільки до городів вертаjJИ ся. В степах
стрічали ся воки З татарськими чабанами або з такnмн-ж татар
ськими пройдиевітами, Л~ і вони самі; часом їх Татари побють
та полуп~ять, часом вони TaTu.p пошарпаІОТЬ та худобу забе
руть. Таlсі татарські 8аВО:ІОІ~И, воєнні неПРИІ;аяні J:юде, звали
ся коааками, то ее іМЛІ й до паших людей прпста:ІО, що тут
степами та П)'СТІ\3ЖИ тиняли ся та промишляли. 3 часом намно
жило ся тих людеи козаків наших багато. Старостам: та воє
водам, що по погрпничних городах сиділи, бу~и вони наручні,
бо на Татар страху наганяли, тай ЖІІВИ:ІИ ся від НИХ ті старости,
як козаки вріжною адобиqю аі степів на вижу ПРИХОДИ:ІИ. Один
такий староета ОСТ а п Да ш к о вич, староста черкаеькип,
Українець іа роду, l)адпв ~оролеви, щоб із тих ~озаків зложити
таке військо, яке б У країну від Татар стерегло: ваяти тисячу,
або дві тисячі козаків, плаТПТIІ ЇМ плату зі скарбу (каани), а вони б
від Татар Украіну берегли.
3 тої ради нічого не вийшло, але
ВИДБО 3 неї, що козакіп тоді на У краінї було дуже багато.
ll~о більше коааків ставало, то убува~ІО с~Іі.1ПВОСТИ Татарам,
а козакам прибувало. I~ce далї аапускалп ся вони в стеПJI, під
самі кочовища татат)ські, відбирали їм худобу, набігали на їх
"раї, відбира.Т(и від них невіЛЬНПlйВ та сампх Татар в неВОЛІО

-
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пороrів Дніпрових,

де r-~иіпро

Ділить

ся

та

робить острови серед -лови та очерету, так що іі не видко іх,
постави.m вони собі кріпость. Звала ся вона Січ, або Кіш
козацький, а була иа ріжних островах і місцях: на острові
Хортиці., на Б ав аВ:ІУКУ, ва Микитині. рові, на Чорто
.лику. Тут ТРИJI~:rи коваки всякий вапас, вброю, тут була іх
столиця, бо сюди ніхто не жіг до них дістати ся: ві ІІоллки,
нї Татари, ні Турки; тут було іх царство.
І тому самі коваки
стали ввати ся вапорозькими, або НПЗ0ВИМИ що на "Низу"
Дніпра СИДЇ:ІИ.

ГосподаРИ:ІИ в степах та по ріках рибу ловили, пасїчни
кували, над Татарами промишляли, а як скучило СЯ, виБИР3..і1Jl
ся ПОХОДОМ десь у дальші краї. На ВОЛОЩИВі (В теп~рimнїй
Бесарабії та Румунії) тоді були часті війни, то коваки туди
ХОДИJШ по.агати воєводі волоському, чи иншому кому, на Турків
та Татар особливо. Бо черев те, що }Ткраїна тоді таку біду від
Татар та Турків терпіла, мали наші ~юде, а в ті. і козаки,
вел:ике на них ваввяттє. 3а найсвятійшу річ уважa.m 3 "бусур
манами" воювати. Тож як не було ~KOЇ війни, то коваки ЙШЛИ .
ПОХОДОll просто на турецькі або татарські городи в Крим, над
·Чорне .оре, де були турецькі I'ОрОДИ Очаків, АкеРllан, Кілія,
Варва. А ще частїйше робили собі великі човни чаЙ1tап:
звали ся, тай пускали ся, як за давнїх, київських часів
Днїnрож на море: прпставали до побережвих _іст, виходили не
сподівано на беріг, нападали на міста й села, аабирали аї собою
;здобич, котра легша та дорогша, випуска.,п невільників на волю,
все инmе палили, та швиденько на човна, тай гайда навад, поки
там Татари чи Турки аібрали ся. ВеЛИRОГО страху ти. вадавали

Татарам та Туркам. Їздили під сам Константинополь, прокрадали
ся жіж турецькі кораблї, що ДОївду стерегли, та під саПІ НОСОlll
у турецького султана па..-шди та руйнували переДlliстя. Або
переїздили на противний, авійськиіі беріг Чорного жора й там
палили та руйнували багаті турецькі міста.

-
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•

Попереду Дорошенко веде евоє військо,
Військо запuрuзьке, хорошенько.

І Іравда, нераи ве.1ІИка буря роабивала ті ковацькі ЧОВ~
ааиосила іх БОГ-8на БУДИ, й пропадало та ПОТОПaJIО еИ.lIа ко
аацького війська як у дужі співаєть ся:
Ей :на Чорному морю, ва Ба.енї біленьш,
Та. сидить сокш 8снепь1WЙ,
~алібненьхо RВИЛВТЬ-ПРОКВИЛ86
І на Чорве6 _оре ВПШІьва поглядав,
Що на Чорво.у морю щось не дo6p~ починає:
ЗЛОСУПРОТИВІІ3 хввлечка-ХВИJIЯ вставав,
Судна Rоsзцькі-холодеЦЬRЇ на три части розбивав:
Перву часть УХОПИJIО У білоараlJсы\y sеuю saueCJIO,
Другу чаt~ТЬ СХОПИJIО J д.vваЙ У ГИРJIО з а.бИJlО,
А третя часть тут хав Посеред Чорного хори у бистрій хвилї,
На JlИХЇЙ хуртовині потопаt-;.

Але ще частїЙПlе удавало ся козака. вернути ся щас.JlllВО,
;3 великою адо6ичу, 8 увільненими певільи.икап. Нераа гнали ва

ними навздогін турецькі !tора6JIї, 3wle коиаки на легких човнах
ТШЗ)ІИ їм іиniд носа в Дніпро, а вже в гирлах Дніпрових, серед

тої лоаи та очеретів, ніякий корабель' не міг аа ВИП їхати.
Ділили тодї Еоааки идоGичу на товариство
вавть

-

як то в думі спі

ся:

3JIатосипїі КlIВДЯКИ ва козаки,
ЗJIатоглави Н(і отамани,
Турецькую білую габу па :козаки, на JjіЛ&RИ *),
А сріБJIО-:ЮJIОТО на три части J[аЮDaJIИ:
Первую часть Uрa.uи церкви П8.КJIада.ли.
Котрі давнїх RозаЦЬБПХ скарбож будували,
IЦо6 за їх ВСТ8.ваючи й JIягаючи !tIилосердого Бога БJIагa.nи,
А другую часть :між себе паюва...1Н,
А третюю часть UраJIИ· очеретами (~ЇЩl.lИ.
Пили та гу.1Я.іІИ, із ~е"IІІ1НДНИХ пищалїв**) ГРИМaJlИ.

На анжу ~ало хто лишав сл II Січі ЧИ в степах, розходпли
ея козаки по У країнї, по городах і селах. де хали своє при
становище. СВС)Ї сїмї. Було бага.то й бездомного народу. ПТироко

.~) КИНДЯКИ, златог.::шви, гп6а

"'*.

Гар.ати.

-

рjжні 1tIаТt>рії туреЦЬКl.

-
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розносили вони по У краМ славу про
й Татарахи, про свої сміливі походи,

свої битви а Турками
й славили їх кобварі

п}сняп:

Була Варна колись сзаnllа,

Славнїйшіі КО38КИ.
ЩО тої Варни діст8JIИ
І в вій Турків заБР8JDI.

СмеРТІ) J\оззка.

І о. Польське правительство хоче робити порядки У козаків.
Не було тодї на світі народу страшВїйmого ДЛЯ всїх, ЯБ
Турки: болл ся їх, як останвьої біди, в ІІольщі, на Угорщиш,
в Нїм.еччинї, уважаJцr народом наЙси.1ІЬВЇ"ЙШИЖ, непере.ожвни.
Тому всї дивували ся відвааї ковацькій, що вови сміють нападати
на TYPI~iB у їх влаеній вемлї, ви:зволяють невільників ів каторг

-
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турецьких та відплачують Турка. і Татарам за їх напади ва
христіянські ае.лї. 3 ріжних сторів і3 ІІольщі, а Литви,
3 Сербії приходили до козаків на 3апороже ріжні люде. _іж
ними й багаті, 1Іолоді пани, щоб набрати ся військової науки.
•

]IJXy

ВІДВаги,

козацького,

та

•

ПОТІМ

славити

ся,

що

то

U

и

вови

були на 3апорожу, разом ів козаками воювати ХОДИJIИ. Довго
таж попасаТJf ті пани не могли, занадто тяжке та суворе було
життє ковацьке, треба було вміти й голодувати і мерзнути.
і в остатній біді й небевпеці воювати.
Але королі та пани польські, що тепер Україною правили ~
не так тїшили ся тиж~ :ковацькими походами' на Турків та Татар.
як ни.и журили ся. Татари та Турки рав-у-рав до них ПОСИ~lали
послів та жаліли ся :аа коваків; грозили ся, ЩО ЯК король
коваків не ('.пинить, ян будуть вони далі на турецькі й татаРСЬІ:і
краї нападаТJI~ то Турки підуть ПОХОДОll на Польщу й :зни ща,-ь
гі до останнього. В Польщі ж ніколи не було анї війська, авї
грошей на військо, і тих турецьких погроз там дуже боя"m сп.
Правда, король відписував Туркам, що коваки дЮде свсє
вільні, йому не підвладні, він їх Турка:м не боронить: нехаи
пimлють своє військо та винищать їх таж на 3апорожжі хоч до
решти! Ба, то-то й біда, що Турки іі Татари не могли коааків
на 3апорожжі досяrти, й тому далі жаліли сп й ГрО8ИЛИ ся
королеви.

Тодї :король став пробувати зробити,

як ще давно радив

Остап Дашкович: ввнти КО8акїВ у службу, дати ї:м плату, наста
новити їм старшину, аби вони тільки У l{раіНІІ стерегли, або куди
їх :король на війну пішле, а сажі самовільно на турецькі і1 та
тарські землі не нападали. Кілька разів король пробував того.
але ле ri вже часи були! Тепер козаків було не тисяча або
дві, а Н3JlНОЖИЛО ся ЇХ по всій Україні поднїпрянській, як кавали :
"Де I~YB~ там і козак, а де байрак, там Їх і цїла сотня".
КОРО.ІЬ брав на свою службу ти~ячу або дві, і їх канав вписати
у книгу, у реєстр: сї коваки ввали ся реєстрові, ВОНИ діставали
від короля "клейноти· корогву й инші знаряди; король ви
значав їм старшого,

якого вони мали слухати ся,

ніяке ишпе начальство
мішати

ся

до

їх

не

управи

мало

II

нїчого

cyдy~

до

а аа те вже

КОБанів,

не

:могло

аві подаТІ\ів від їх жа;r,атп.
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Тільки сї реЄСТРОВІ МSJIИ бути :ковакап, а всї ИНІПІ, ЩО досї
ковакувWIИ, мали lIешкати НR жіщане чи селяне, сповняти мі
щaнcьKi чи селянські обовявки, а в походи не ходити. Але що-ж,
коли в той реєстр брали, кажу, тисячу або дві, а ковакували
.оже десять або двадцять тисяч? Та й саll KOPOJIЬ не рав, як

треба БУJIО ЙОllУ добрих воsшїв на війну (бо війська в ПОJIьщі
не було ніколи подостатком), то кликав усїх, не питаючи ся, чи
•

ВІН

u

реєстровии,

чи

не

"

реєстровии.

.

І реєстрові КОЗaRИ клейиоти й ПJIату брав, але також на
реєстр не вважали: хто ко в акував, дan:ї ковакував, і нові
люде все прибували. Не тільки в степах, але й на У краМ аа
мівом шхто не смів, ані міг справдї ЯItихось порядків у коааків
робити. :Король наказував, а~и старости не пускали козаків

у степи, у походи, не перепускали "на Нив" нї борошна, нї
пороху, щоб козаки своєвільні не _али чиж у Січі та по. степах
~&ити, ані ЧJПI воювати; хто б то повів, або пішов самовільно на
Низ, король кавав ловити й смертю карати. Але старости бояли
ся 3 козакажи зачіпати ся і не дУже тих наказів сдух3JIИ.
А коваки далї жили по своЇЙ ВОЛЇ. Вибирали самі собі старшину:
отамана,

-

званого

також

rетьмаНОІ,

-

осаВУЛІВ,

пол

ковників і сотників. Всякі справи рішали на раді, куди веї
коваки вбирали ся то-же й ту старшину вибирали. Коро
JІЇВСЬКОЇ старшини, старостів та панів не слухали. Походами собі,

куди хотіли, ходили: чи на Волощиву, чи на Татар, чи на ТУР
ків. Кожного, хто до них приходив, приймали не питаючи ся.
чий і ввідки. Тільки на короля й панів відказували та нарікали,
що їх аачіпають та всякі трудности роблять: недобрі на них
були, і що даJIЇ, то більше було ворожнечі між козакап та
панами.

Треба знати, ще поки ті українські землі над Дніпром
лежали пусткою, ДОТИ й панів там не БУJIО. Як же стало там
безпечнїйше ва коваками, нк Татари стали рідше иабігати, пк
.настала від коваків оборона й вашст, стало туди багато людей
прибувати. Пimла ЧУТБа скрівь. про українське доавіЛJIЄ: що там
аемлї скільки 'хочеш, а панів нема, де сподобаєть ся осідай
та ори, HiKoro не питаючи, ншому нічого не платячи. СИJIа на
роду почала вбігатп ся 3 Полісся, а Волині та осідати в ІІОЛУ-
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двевій КиїВЩИНЇ, де тепер Біла Церква, Канів, Черкаси, Ввеип
городка, Умань, та ва ДніпРОJ[, де Ніжин, Остер, Переяслав,
а ДМЇ й коло Лубевь, Ропа, Гадяча, Полтави, де ще недавно

порожні пустки лежашЇ. Тоді й пани СТaJIИ зарав до тих ае1lель
цікаві: почали випрошувати собі від KOP0JIЇВ аеш, а І\ОРОЛЇ
давали; ивиІі внов пригадували, що та_ за давніх часів їх предків
зеuї були, почали старі документи вишукувати; инmі анову
починали господарити як старости та державці КОРО.1ївські.
Котрі JIIOДе на тих зе_JIЯХ ва той час поосїдаJШ, уважалп їх ті
пани ва СВОЇХ підданих, а тако:к нові слободи ВаюІадaJIИ та людей
8 ДaJIЬІПИХ країв вакликaJIИ, обіцюючи свободу на довгі лїта: на
1О, 15, 20 і 30 ШТ. Папш,ИНИ ще так відразу ве важили ся
заводити, але почали ставити паиські IІJIННИ, ШПНКИ, а ЛЮДЯll за
бороняли варити ПИВО та горілку. Стали инші податки та драчь.їІ
ваводити. А де народу на_ножило ся, то й панщину ПОТрОХ)7
ВаБОДИJIИ.
Але тодї ще до того _ио де приходило.
Тільки ж
і ва ті павські ваходи, що пави їх веої ПРИСВОЮВали, а їх
евої_и підданими, кріпаБЗJOI уважали, тутеШНі люде, МІЖ НИlUI
Й козаки, дуже ГНЇВ3JІП ея.

11.

Перші війни козаків з панами та Польською
державою.

чи

аа

Стало так, що пани уважали всю вемлю 1Ш в :КиівЩИ1ІЇ,
Дніпро., в теllеріmвїй ]lолтавщинї ва свою панську

власну, або KOPOJIЇBCЬЬ-Y, віддану і. R державу, а про селяи чи
козаків так міркували, що '1'0 вови сидять на ЇХ аеш і мають
бути їх піддані. Сажі ті пани на У краївї здебільшого не прожи
живали, бо були то переважно веЛlIІ\і пани, що .али по ІІНШИХ
сторонах пиmві аа:м:кп та двори, а таки й бояли ся жити _іж
коваками та в сусїдстві татарських степів. Так присилаЛJI своїх
ріжних слуг, підпанків, як то кажуть, або орендарів, n~o брали
в оренду шинки, стави, лїсп, і потім ЛЮДЯМ докучали ріЖНИllИ
драчаJ[И, щоб 3 лихвою вернути собі те, що панаJ[ аапдатпли.
()со6ливо ва Жидів .1ЮДС Ilаrікали, ЯК у думі співаєть ся:

-
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Ни од Rу:иівщив:и *) та до Хиельнищиви,
Як од Ххепвищиии та до БрJГRЩИЧИ,

Як од БрJГR.ЩIШИ та й до сього-ж то ~па,

L

Як У зеuї кралевськШ добра не було:
Як Жиди ра.идарі всі IWIПИ ковацьІО. зараПДУВ8JlВ,
Що на одній иилї та три шинки станОJJИЛИ:
Становили mив::кв: ПО доJIИНах, .
3воДИJIИ щогли ПО високих м:оrилах.

Іще ж то Жиди-раидарі у тому не перестa.m На славній Україні всї козацькі торги sаоравд.vва.ли,
Та бр8JlИ юrrО-ПРОЮІТО:
Од возового по пів-волотого~
Од пішого пimеnицt по три. депежки (IPa..m,

Од неборака старци бр3JIИ кури да яйца,
Та іще питав: "Чи нема, котик, сце цого"?
Іще-ж та Жиди-рандарі у тому не перестали,
На славній Y~paiнї всі козацькі цеРRВИ sаоранд'уВ3JlИ.
Котро.у-б то козакови або :ИУЖИRовп дав Вог дитину попити,
То ве ЙДИ ДО попа благословить ся.
Та пійди до Жида-равдара, да поло~к шостак, щоб позвоJlИВ церRВУ
одчинити,

Тую дитину охрестити.
Іще ж то :которому б то козакови або My".daIKOBD дав Бог дитину одружити,
То не ЙДИ дО попа благословить ся,
Та пійди ДО Жида-раидара, да ПОЛОЖ битий Tapen **), щоб ПОЗВОЛИR
церхву

ОДЧИНИТИ,

Тую дитину одружити.
Іще ж то Жиди-рапдарі у тому не переста.m:
На славній У краівї вс} козацькі ріки sаоранд.УВ&.nИ:
Перва на Ca1l:api, друга па Саксапї,
Трети на Гнилій, четверта ва Пробойній,
Пата ва річці Кудесцї.
Которий би козах або :м:ужии ісхотів риби ловити.
Жінку свою з дітьми покормити,
То не jlДИ до попа благословить ся,
Та, пійди до Жида-рапдара 'та ноступи йоху часть оддать,
Щоб позволив на річці риби вловити,
ЖЇНJ\У свою а Дітьми ПОRОРМНТИ.
Тодї Ж то ОДИН козак мимо шинку іде.
За шечииа :мушкет несе.
\
Хоче на ріці утн вбити, ЖЇНh-у свою з ;J:ЇТЬ)[И покормити.

:;')

Ку:м:івщива аб() }{умеЙщи.на

-

'ТО війна КОЗRків 3 Поляками

1637

р.

як була битва під І\умеЙRuи.

**) Таляр бу.nн дорогші я J\.

веЛИRR 'ІонеТ<1,

renep.

більша від ('.рібвого рубля, а гроші тоДї
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То Жид-раидар у кватирку ПОГJЩЦав,
На Жидівку свою ВТИІа CJIовами ПРОХОВЛJl6:
"Ей, ЖидівОЧRо-ж мои Раси!
"Що сей ROЗ8.R ДУмав, що BjH у шинок не BCTymrrlt,
"За денежку rорілки не :купить,
"]feHe ~ида-рандара не перепросить,
"Щоб ПОЗВОШlв в йоху на річцї ути вбити.
"Жі.нху свою 3 дtтьп ПО:КОРJUПи"'.
Тоді то Жвд-раидар до ховака підхожд8.6,
Rозаха ва патл:и хвмав,
То :козак на Жида-рандара скоса их ведмідь поглядав,
Іще Жида-раидара )(остивиїJ[ паном увивав:
"Ей, Жиде, К2Же, Жиде-рандарю, :МОСТИВИЙ папе,
"II09BOJIЬ J[eHi на річці ути вбитц,
"ЖiнRу свою з ДЇТЬJ[И ПОКОрХ:ИТИ! ~

Тут

у

дужі все на Жида ввертаєть ся,

-

і справдї під

час усяких :козацьких повстань не жалували козаки Жидів ва те,

що вови, НR оранцарі та панські прислужники, їх обдирали. Але
заразом ровумїли козаки й' селяне, що біда не в Жиді, а в паиї,
котрий тоху Жидови ті шинки, ріки, торги та дороги арендує,
каже йому людей на їх вільній, предковічній вемлї обдирати.

ІІани тільки такого ковака, що був вписаний до реєстру,
уважали ва вільного, що він не :має платити податків, анї
панщинп робити. Та й то ще суперечки були, чи може такий
ковак у панській маєтности сидіти, чи тільки королівській; чи
може він собі горіЛRУ та жід варити, чи мусить з панського
шинку брати, та й про пнші такі справи. Але всіх тих реЄСТl>О
вих коваків було мало: кілька сот, або тисяча, дві тисячі що наИбільше. А були десятки тисяч козаків, що до реєстру не
були вписані, але ковакували часами, чи й: завсіди~ і в походи
ходили,

і

себе

ні

в чім

ва

гірших від

реєстрових

не

мали,

і таІ{ само не ХОТЇJШ ані панів, ані старост слухати, анї податків
платити, анї иншого підданства знати, як і реєстрові. Було ба
гато коваЦЬRИХ родин,

вдів,

що іх чоловіки-козаки погинули на

війнї, або так повмирали: були великі сім) нерозд1лені, в котрих
хтось козакував; були при козацьких сїмях так авані підсусїдки,
що в ковацькому господарстві помагали, особливо як ковак у похід
ішов. У сї вони хотіли бути вільні, як козаки, і нIKoro, крім ко
зацької старшини~ не едухати. Багато іЗ тих селян, що на У КІ)аїну
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прибув3JШ, також у коаацтво приставaJ1И, щоб бути свобіднпи
від панів: однаково, тут на пограничу ІУСЇЛИ вони бути людьми
воєнними, бо все від Татар небе8печно було. Тай усї селяне,
що сюди на Україну від панів, від панщини світами мандрували,
аби на свободі жити, против татарських стріл груди свої на
етавляли, аби бути панами своєї працї ва своїй веш, не ХОТЇЛИ
тут нїчого про паиські поряДRИ чути. Коли пани дО НИХ ві своїми
панськижи порядка.и починаЛИ налазити,ВОНИ кидали свої оселї

п осідaJIИ ще далї, в порожвїх Jriсцях, або раЗО1l з козаками на
панів niді:Ьaзm ся. На коваків вони дивили ся, як на свою
оборону й надїю, а коваки також ровуміли, що в селянетві іх
сила,

-

як селлне по їх стороні стануть,

то їх иїяке польське

військо не пере:м:оже. Бо TYTemнї селяне були люде відважні
і до військового діла npивичні.
Так ото в тих причин і почало ся велике ворогуваннє,
а далї й войоваипє між козаІ(а][и та панами на Украіні. Пани
козаків тіснили, припасу їж на Нив не пускали, по своїх ][аєт
ностих ловили. Козаки ж при нагоді па.нські маєтности шарпaJIП.
,Аж вкінці прийшло й до більшої вШни.
Першу таку більшу вjйну з панами підняв в 1591 році
отаман ковацький Криштоф І\оеинський: самого його скривдили
пави, відібравши йому маєтність, що він ва СВОІО службу від ко
роля дістав, і він 8 козаками два роки ходив по Київщині та

Волині та нищив панські' маєтки й двори.

Кавали про нього,

що він хотів вjд крижського хана і московського царя дістати
поміч на Польщу й знищити панів на У країиї, аби й духу не
було. Але його вбито під Черкасап в 1593 р. По нім одначе
ииші отамани козацькі - Лобода, Шавула, Наливайко дaJIЇ
ще

більше

як

два

роки

ходили

по

}.,.країиї

та па.нів нищили

й :маєтки іх руйнували. Військо польське тодї воювало на Воло
JЦИНЇ, то пави :мусїли сажі від коваків боронити ся й: не моrли
а НIПlИ ради дати. Але ВОЛОСЬRа війна сківчпла сн, і в 1596 р.
пішло польське військо на ковакїв. Старшим у нім був Жолкев
еький, пан з Галичини, добрий воЙовник. Він як найскорше по
спішив ся, щоб заскочити ковакїв не приготованих,

до купи не

зібраних, як вони по ріжпих кінцях У .країни пробували, розби
ваючи панів. Та коваки, хоч по части, та.ки аібрwm ся коло

Іtиїва, перевевJlИ ся ;за Днїпро

46й човпи потопиди та наДЇЯJIП ся

] lоляків

Ба ДНіпрО не пустити. Але київські Jlїщане, яки. КО
докучили, повитягали човни а ,Дніпра й ПОЛЬСЬІ{е
військо перевеало ся за ,і~нїпро.
Тодї коваки пішли в наЙдa.JIЬші, порожнї ще тоді сторони
і стaJlИ під Лубнями на Солоницї, надїючи ся, що Поляки
туди за ними не підуть. Але Жолкевський ааВ8ЯВ СЯ, хоч би II~O,
n ВИНИІЦПТИ БОБаків : або панам бути на У. краіїІі, або козакам.
Він пройшов під Лубні й так заскочив ко;заків несподівано, що
вови отаборили ся ва :місці дуже недобрім. ОБСТУПИВ їх та почав
день-у-день стріляти з гармат на козацький табор. Два тижні
держали ся козаки, та бачать, що помочі до пих польське вііісько
не перпустить, а в них уже й припасу не ставало, ЖУСЇJIП
3 ПО:ІЯКами мирити ся. Стало на тім, ІЦО козаки своіх ватажків
Полякам видадуть, а6рою й скарб також, а IІоляки іх свобідно
до дому пустять. :КОiJаки так і зробили, та тут покав~1а ся
польська неправда: пк Бозаки без зброї ВИЙІІІЛИ з табора, об
пало іх польське віпсько та майже всЇх їх беаборонних побило,
Баки

також

ПОр13ШІО.

11 отім

ІІОЛЯКІ{ на еОЙllі ухвалили, щоб. війську l\озацько_у

більше не бути, аби не мзли пани на Україні БЛОП()ТУ. Але ді
стати коааків, що під J1убнями не були, а пішли на ИИд, до
Січі, польське військо не могло, і Rоааки дал:ї собі там про
БУВ~LlJИ. А невдовзї почала ся нова війна в Волощині, і Поля
кам до неї козаків ста,/10 потрібно. ІІочаЛJl їх к.1JИІ\ати, але
l\оааІ\И ('кааали, що підуть тоді тільки, як КОРОЛЬ відновить

давнї nільностп й

права Боаацькі.

Їм те обіцяли, і коааки на

війну пішли, а соііж JХВa.JШВ, що віїі:сько ковацьке на-ново має
бути. Невпдовго БО3aJ\И припшли ще до більшої сили, як перед
тим, а на Україні тимчасом стали ся такі річі, що очі всього
Уl\раїнеького народу на :козаків звернули ся. Досі тільки УБраїн
cыIї седяне бачили в козаках свою оборону й надію, а тепер
УСі, хто хотів боронити права українського народу, ;~O ІtОЗаЮв
почали

звертати

tЯ.

-
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УкраІнцІ боронять своєl віри.

ЩО' 'У Браїндям під Польщею недобре було, то вже ми
бачили. Люде ріжного стану, ]Ііщане, духовні, а навіть і пани
українські, котрі cBoro українського народу держа..1JИ ся, ріжпі
"недогоди терпіли, і всїIl спільні були кривди, Яltї дїяли CfI
українській народности, її мові й вірі. В тих часах не I)ОIJужіли
так добре як тепер, що можуть бути ріжні віри в народі: ]10жуть бути У країнцї православні, католики, уmяти, штундисти, ріжної віри, а всї одного народу, і свій народ будуть любити
й для нього всього доброго старати ся. Тоді так жіркували: хто

гуської,

православної

віри,

-

той

Русин,

Українець, а хто

польської І\атолицької, той ПОЛЯК. І тому, які кривди україн
еькому народови в його православній вірі діяли ся, ті най
більше всїм ДОКУЧз"'lИ, всїм станам українського НhРОДУ СПІЛЬRІ
були, і на них всї українські люде оаивали ся.
Я вже кааав, що пани :іі коро;й польські, слухаючи ся своїх
;1.уховних католш~ьких, собі за обовяаок мали, щоб віру :каТОЛИЦЬJ~У
ширити, а православну ТЇСНІІТІІ, аби православні на католицьку
віру пристав3JIИ. 3 початку думали вони навіть ~OBciM право
славну віру анести, та що православні аа свою віру дуже дер
:-С8JIИ ся, то королї побояли сл так дуже їх ааЧЇпа'l'И. Тодї
надум8,.,П "унію", се-б-то влуку, аєднаннє православної віри
3 като.'ІИЦЬКОЮ: щоб богослуженнє, церкви, обряди вее аіста
нало сл на вверх так як було, а тільки щоб православні сл~'
:хали сл папи, а в чім ріжнить ся сама віра, вірили, як като
лицька церква учить (що Дух свSfТИЙ ісходить від Отця і Сипа,
- не Отця тільки, - що всї" душі померших пробувають по
смерти в чистилищу і там кари ва гріхи відбувають., і пише
де- n~o таке). Справа сл була давня: я :ка.і3ав, що ще аа короля
r"(анила була на Українї про унїю мова, і nїанїйше не раа про

се

говорено,

тільки владики не

хотіли

на 'І'У

унію"

приста

вати: бояди ся, п~о народ їх покине. Але n р. 1590 і піанїй
ІПИХ f3нuйmло ся між православними владиками чимало таких, що
на УНЇЮ пристали, а через що, зараа скажу.

Було в тих

часах

МІЖ
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в

церковних

ДЇJIаІ веJIИКі непорядки, не тільки у нас на Україні, а й по
инmих крмх: в Польщі, в Ш.еччинї, Франції, AвtЛ lі) У
католиків ще гірше, ніж у православних. Починаючи від простих
с.вященикїв і ІонаІОВ аж до найвищих влaдиRiв і самих пап,
духовні покинули побожне життє, журили ся більше тим, щоб
більше грошей вібрати та жити роскішно, багато; люде черев те
перестало духовних слухати, від :католиць.ої церкви' почз..,-ш
відпадати, стали дужати, щоб якось саJШІ по єванrешю жити.
Майже вся Німеччина, АшJ1ЇЯ, Швеція від католицької церкви
відпадали й собі окремо від папи й католицької цеРЬ1JИ свої
церкви

позаводили.

у нас на Українї .і1ІОде також шукали способу на попрn,ву

православної церкви, бачучи, який непорядок іде від саЮІХ
духовних і ще більше від короля та польських панів, що
в православні церковні справи мішали ся та на священиків
і владиюв часом J:юдей вовсїм НЇRчепих настановляли. Почали
до того брати ся бр ац тва. Ті брацтва по ріжних містах
між :міщанами вакладали ся д;rя помочі бідних і для побожноrо

життя.

Хто

вписував

ся

до

брацтва,

спадав до

брацької невелику вк,lадку на церкву, на бідних;

скриньки

в свята схо

ДШІИ ся братчики ва брацькі ровмови, убоГІІЖ помагали, а у:мер
ших братчиків усїм брацтвом ховали. Мали часто вони в СВОЇІІ
наглядї й опіцї православні церкви, і тепер думали над тим,
як би порядок в православній церкві поправити. НайперIПJП[

способом до того уважали вони просвіту: котрі брацтва були
більші, ті ваклад3JlИ ДРукарнї, друкували книrи, вишукували
людей учених, заводили школи. Духовенство і самих владиків
в ап о !І ИН али, аби порядок в Ц~PKBi був, аби на священиків ста
вили людей чесних і рову"их, аби :маєтків церковних не ужи
вали на свої роскоnri, але на церкву, ва школи, на бідних
обертали. Найбільше й найславнїйше брацтво в тім часі було
ЛЬВІвське:

воно

:мало друкарню,

валожило

гарну

школу,

де

вчило слаВЯНСЬRОЇ й грецької мови. Але львївський православний
владика дуже не любив сього брацтва, бо воно не тільки що
не с.пуха.."ІО ся його, але ще й докоряло йому ва вепорядки.
І він перший вцу.ав перейти на унію, щоб не .ати RЛОПОТУ
3 брацтво •.

-
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п равосл~вні владики тодішні були здебільшого :Jюде, що
йшли в ченці, на владицтва не ради І еуса, а l)ади хлїба

куса, як то каЖуть:

аби .жити роскішно та багато :3 церковних

грошей. 3аходи брацтв коло церковного порядку білыеe іх гні
вали, як тішили. Не досить іп~е було біди від Поляків, а тут іще
від своіх: жіщане братчики, шевці та кожемнки, як іх вла
ДИКИ

DрОВИВ~1И,

і. ровкавувати.

хочуть нижи

командувати,

в

церковних

А патріярх константинопольський,

справах

старший над

українською церквою, заІісць щоб ва влади!\ами обстати, ще й
собі руку братчиків тягне, їх ваходи похваляє. Давніііше патріярх
в справи украінської церкви не мішав ся, й митрополит в вла
диками правили 80всій по своїй волі, але тепер патріярх при
їхав на Україну й почав робити порндки: митрополита скинув,
де-яких владиків насварив і також загрозив, що скине. А що
не внав справ тутешніх, то часом і невпопад зробив, і влади
ків роздражнив. А тимчасом король, пани, урядники ПОЛlJські
- всі ДОКУЧають владикам, - чи то навмисно, щоб змуепти
ЇХ до УНії, чи ТО.У, що звикли православну віру зневажати.
Католицька церква тоді вже встигла поправити ся в Польщі,
і католицькі священики та є3у1ти монахи католицькі, що
старалп ся ВСЯКИJlИ способами силу католицької церкви скрі
пити, багато православних переманювали па католицьку віру,

IIЇж нижи Й панів, які ще між Українцямп полишались. ВОНІ!
намовляли на унію й православних влаДИRін: король обіцював,
1I~0 владики тоді будуть .ати таку-ж честь і силу, як владики

(біскупи) католицькі; що тоді ані патріярх, ані хто не буде мати
до них права, а брацтвам король накаже, аби у всїм були своїм
владика. послуmні. І справді, :майже всї влаДИКI[ православні
на ее 8лакоllИЛИСЬ і списали постанову, щоб ЇМ папі піддатись
та на унію пристати.

Та коли довjДaJIИ ся про се православні, то брацтва, а за ними.
й lIравославні пани, духовні і ВСЯІ(ОГО стану люде ВНИЛИ голосний
крик, що вони унії не хочуть, що то владики роблять самовільно,
а не мають на те права самі, без собору православних, і що право
славні сих владйків аа влаДИRів більше не хочуть уважати.
3 панів особливо :КОlIСТа.нтин ОСТР08ЬКИЙ (молодший) до
давав відваги православним, tJаОХОЧУІОЧИ іх, аби упїї не прий-

4
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мали, та обіцюючи й ОРУЖНОІО рукою православної віри боро
ІIИ'І1І. Де-які з владиків, вастраІІІИВШИ ся тим, відкинув ся від
УНії, ииші ж знову, покладаючи ся на поміч короля та панів
ПОЛЬСЬКИХ, далї СТОЯЛИ при упН. В 1596 р. вложено собор у Бе
ресті: ті владики, що до католиків пристали, проголосили уmю;
виші, равом ів православнИІИ пана:м.и, свящеJIIШаllИ й послами
3 ріжних краів і від самого ·патріярха, заявили, що ушї не

приймають, а тИх владиків, що унію ПРИЙНЯЛИ, патріярmі посли
засудили, що не мають бути більше владиками.
Так ровділили ся владики на унїятів і православних.
у нїятів в початку нїхто не хотів слухати, й православні хотіли
іх скинути, але король обстав ва уніатами, скинути іх не по
вволив, навпаки велів священика. і людям слухати тих ВЛ8дикїв- уніятів, а непослуmних j"ж свнщеи.иків
кавав скидати;
брацькі церкви ва непослух :казав замикати, а. нк опорожиялось
якесь місце владиче або архи.андриче, то ті місця давав сапм
уніятам. І так иеаадовrо всї старші :місця ваняли унїяти, а як
вмерли ті владики, що при православних аістаJIИ ся, то право
славні аовсім бев владиків лишились.

І З. Козаки боронять віру

права украУнського

народу.

в польській державі пани здавна велику силу ванли тільки вони державою правили і тільки пани-шляхта в ній
право :мали, а прості JIIOде нічого не аначили. Тому й брацтва
напІЇ доти силу жали, доти могли противити сл влада.кам: -унїнтaItI,

в·сяко:му начальству й ,самому КОІJолевп, поки 3 ЮІМИ рааом: етояли
іі БОРОНПЛJ[ їх Jкраїнські пани, які Іце держали сп свого' на
рода й своєї віри.
Так само й духовенство священики,
ченці доти УНЇЇ ПрО1'ИВИЛИ СЯ, поки у православних панів помі ({
та оборону мали. На сонмах православні пани рав-у-рав висту
пали против унїі Й не давали королеви до решти придушити
православну віру.

Але в тих часах, як унія настала, вводила ся й решта
того українського панства. Лакомили сл на пануваннє польське,

-
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на ту честь та вигоду, НБУ їм ПОЛЬПf)ПIа могла дати, та и ІІОЛЬ-

щИЛИ ся самі. Вчили ся в польських, особливо єзуітських Іuколах,

женили ся $] ПолькаllИ, приймaJIИ мову польську й віру като
лицьку, ставали Поляками та раво)[ ів нижи на український
нарід васїдaJIИ. Або ще й гірше бо нема гіршого ВОРОІ'а НІС
перевертень, перекінчик, що свого відцурав ся. Не минуло
й пятьдеСJIТИ літ, як Воливь та Київщину прилучено до ІІольщі,
а в них уже й не лишило ся ані трохи можного українського
панства, котре-б хотіло та могло боронити український народ,
хиба якісь дрібні панки - І1Шяхта ПОJIИШали ся, які між можними
ІІанами

так

само

сми

не

:м:али.

Були тоді в веJШкій трівовї всї, кому дорогі буп україи
CЬK~ справи. Особливо ЇХ трівожила справа православної віри,
аа яку БОРОJlll ся ВОНИ, як ва першу 08наку украjнської народ
ности. Повмирали останні православні владики, не було KOJI:Y
святити навіть попів. Унїяти все в більшу схілість приходили
й: усе більше JIIOдей до них приставало, навіть ів учених духовних.
Не було ані перед ТИll, ані поТЇІ короля, який би так слухав
ся католицьких ксьондвів та євуітів та старав ся так викоре
нити православну віру, як тодїшній польський король Жиrи11 о н Т ]11: всякі насильства вад православниІИ повволяв робити,
церкви православні вапечатувати й відбирати, духовних арешту
вати, бо, :МОВЛЯВ, мусять бути послушні своїм ваконним вла
~икам уиїятаJl. ІІравославні Українцї шукали помочі в аагра
ничних православних ВОо!Іодарів: у молдавських воєводів, у 110сковськ][х царів, але ті лише грошима їм могли помогти.
Одпнока сила, яка на Украінї Іце була., се була козаччина,
тому й православні брацтва, духовні, міщане, І1аяв - недобитки
починаІОТЬ

$]вертати

ся

до

коааків

у всяких

справах

україн

еьких, чи що до вїри, ЧИ ЩО до пншого. ІІеред тим коааки бо
ронили тjльки своїх козацьких прав, та почасти селянства Т,а
ІОШИЬОГО, щО ва ними тягло. Тепер стають вопи оборонцями
цілого українського, або як тоді п~е кавали, руського
народу .. А H~O тодї такою найважншшою національною, все
вародньою справою вважала ся оборона православної віри, що
була, як я скавав, _ов-би 08Накою української народности су
проти польської, то коваки дуже ваввято боронять православну

-
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ВІРУ ВJД уНїнтів. КОЛJІ, приміро., до Київа ПI'lІїхав )'нїятськпН:
НрОТОПІП та став відбирати від православних цеІ)КВИ та аапеча
тувати, 'l'одїmній ота.ман ковацький прислав козаків СІ(ааtlтп йому,

аби того не робив, бо набють його "як пса"; той не дослухав
ся, і коваки ЙОГО справді втопили в Днїпрі і церкви право
слаВНИІ вернули. Тому то унія скрізь брала гору над право
славними, а в :Київщину увїяти навіть заглянути не сміли, боячи
ся коааків. Через те :Київ стає головним огнищем )'краінського
церковного життя. Львівські братчики ледве вже 1І0ГЛП себе
оборонити, то саме тоді в Київі вакладаєть ся брацтво, школа,
друкарня, а гетьман тодішнїй - Петро Сагайдачний бере брат
чиків у свою опіку: а усім військо. ковадьким він вписав ся
до КПЇВСЬRОГО брацтва. Але найбільшу по.іч він аробив право
славній церкві ТИ., щО ЯК в 1620 р. переіздив череа Київ єру

салИllСЬІ\ИЙ

патріярх, Сагайдачний 8 ДУХОВПJllІИ КИІВСЬКИМИ по
просили його, аби поставив ЇМ митрополита й владиків на місця
умерmих або тих, II~O па унію перейшли. ІІатріярх се й иробив
під охороною кО'нацького війська, j так відновлено православну
церкву. Боячи ся І\оиаків, король не важив ся чіпати тих право
славних владиків ; кілька лїт сиділи вони В Київі під охороною
ко:зацького війська, а по смерти того І\ОРОЛЛ Жи(имовта від
нового короля ВОJIодислава коаацькі посли й пнші українські
депутати ВИМОl'ЛИ, що nін ПРllвнав Т'у
православну
церкву
за ваЕОННУ й ВИ:Jначпв, де ті 'православні владики мали про
бувати.
Та Биїв UiCTaGTL ся і потім, під охороною коааЦЬБОЮ, сто
лицею українського життя. Багато в тім часі иробив для нього
новий митрополит Петро Могила. ДавnїїlШУ браl~ЬКУ школ~
він побільшив, намножив учителями, посилав на наУІ{У в чуЖІ
краї православних ченцїв, аби вони могли бути вченими людьми,
В'Ш1'СЛЯМИ, J1исьмениками. illI\ола ся піапїйше авала сп Моги
ЛЯНСІ)КОЮ академіt:ю, на память трудів МОГИЛИНIfХ; вона є й досі
в :Київі, тільки тепер' там учать ся на попів, ченців та на ар
хиєреїв, а тоді учили ся в ній всякого стану люде була
вона на ті часи як університет, і студентів у ній бувало
більше ТІІслчі, в них виходили потім і Д~'XOBHi, і світські, навіть
ВОЄННl

люде.

- 53 у кра.ївцї )(aJШ тепер школу не гіршу від ПОЛЬСЬКИХ; :J неї
ВИХОДИЛИ письм:енні й учені люде на ВСІО Україну. Також друку
nало ся в Київі багато книжок на цїлу )~ країну. Окрім книг

церковних виходили тут ріжпі книжки в оборону православної
віри проти католиків і унїятів. В 1674 р. надруковано тут
і першу історію УкраїНИ нааивала ся вона Синопсис; що

правда, в нїй українська історія була пожішана 3 московською,
а багато де чого бракувало, але, ва браком ліrnuої, її потім
багато ранів передруковували.
ІІершиїr ра1], по багатьох літах, відколи впала українська
держава, дух уступив в український народ. Почув він спою
СИЛУ, що МО:і\е чогось добитись і свого оборонити. lІочуn,
що є він на світї, ПОЧJ'ЛИ свою одність ріжні аежлї українські
й ріжпі стапи української людности. А на переді українського
народу, як його щит і меч, як його оборона, стояла тепер ко
заччина.

14.

Козацькі війни перед Хмельниччиною.

Школи перед тим козаки не мали такої сили й слави я&
:за Сагайдачного. ІІ раВllтельство польське зайняте було віЙНОІО
в Московщині (в тім часї Іlольп~а па-жало не знищила Москов

ської держави),' в тій війнї були йбму потрібні ковани, іі оа те

позволя;rо воно. ЇМ на У країнї робити що хочуть, не так по
зволяло, як не БОРQНИЛО. Україна КИЇВСЬRа й uаднїпрянська була
в копацьких РУБах, були ВОНИ тут панами, й пани польські, на
них оглядаІОЧИ ся, не важили ся Й. селян тіСНИТИ в сусїдстві

козаків. Тому й селянство тутешнє було далеко свобіднїйше та
достаТНЇЙПІе, ніж на Волинї та в Галичинї, не дуже то позволяло
панам над собою коверзувати й на кождий ПОКЛИК готово було
разои 3 коваками на панів повстати. Але поки ІІольща давала
козакам у всім свободу, до того не приходило. Боваки тоді най
більше на турецькі :землі ходили, аж до Константинополя та
Синопу (В Апїї). В 1614- р. пнищили вопи Синоп, попалили
арсенал, де всякі військові
корабельні запаси зберігали ся,
й нароБІІЛИ Туркам ПІКОДn па ЯІ{ИХ 4() mі.1їопів. На другий piR

n
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на 80 човнах нап3JIИ вони на околиці Константинополя, сул
танської столицї, попалили кораблі, які там при беревї стояли,
знищили передмістя й пішли собі; турецькі кораблі погнали ся
ва НИІПІ, навдогнали їх коло Дунаю, 8J[e К03Щ\И їХ не 3JIЯКали
ся: кинули ся на турецькі кораблі, порубuи й аабрали в не
ВОЛІО Турків, ЩО були на тих ~ораблях, а самі кораблі привели
під турецьку кріпость Очаків (стояла на устю Дніпра) і тут,
на очах Турків, їх спалили. І инmi такі походи робили.
Турецький султан дуже гнівав ся за се, ГРОБИВ ся ко
ролеви Польщу вруйнувати, як не вроблять 3 ковакап: порядку,
насилав Татар на YltpaїHY. Нарешті в 1620 р. вислав своє
військо на ІІольщу .. Козаки гнївали ся на Польщу тоді й не
помогли їй. Жолкевський пішов 3 саппr польським війСЬІСОМ
проти турецького, але Турки ЙОГО погромиJШ, Й самого Жол
кевсь:кого в битві убито. ІІоті. турецьке військо пішло напад,
але на друглй рік пішов на Jlольщу сам султан ІЗ іще більшим
військом. Великий страх напав на Поляків, думали, що вже їм
кінець прийшов. Просили Сагайдачного, аби доконче їи поміг
3 козакаlJI.

Не одно тоді мусїв npиобіцяти :король Жпtимонт
конаЦЬКИIl послам, :між иньшюr і те, що ново-поставлених у Київі
митрополита та влаДИІ\ів не буде чіпати і не боронитиме ЇМ
дравославноІО церквою правити. Тодї СагайдаЧНИЙ пішов пома
гати польському війську. Військо польське стояло ва Дністром,
в теперішнїЙ Бесарабії, під·Х о т п н О м:, мі стом туреЦЬRИМ. Султан

прийшов на них в величезним військом, a..:re коваки в Поляками
не дали ся йому; особливо козаки при тім просто чуда робили.
Султан по:мприв сл в ПолякаlШ й пішов назад. Всї в Польщі
при:знаnаЛJ[, що тільки завдяки козакам Jlольща увільнила ся
від пебе:зпеки, що Сагайдачний спас llоляків від останньої біди.
Але Сагайдачний умер по кіЛЬКОJ місяцях, l)анении у тій
війнї в Турками. Поляки стали набувати свою вдячність до ко
заків, а нарікати на клопоти, які через козаків :мають. Турків
вонп тепер не бояли сл, як їх козаки приборкали. Війна :мо
сковська теж скінчпла ся. Тимчасом пани з України скаржиJIИ
ся н.а козаків, що череа ко:заків не можуть хазяйнувати, бо се
ляне Їх не слухають сл.

11 равптельство

польське

почало знову

жадати по давньому, щоб козаків не бу.;'lО більше понад те,

що

-
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в реєстр вписано, а инші щоб свої. пана. були ПОСJ1Ушні,
щоб коваки по панських Jlаєтностях не пр ОЖИВ 8JШ , Турків і Татар
не вачіпали, і таке иньmе. КовaJCИ не слухали ся, й 1625 р.
првіпшо до війни. Польське військо, як ва жопевсыtго,' по
спїШВJ10 ся скори _арто., доки' ще коваки постягали ся; були
битви коло Крилова і Крукова, на границї теперішньої КИЇВ
ської І'убериії в Херсонською; в обох боків багато 1I0ГИНУЛО
людей, і поті. почали ся переговори. Коваки вгоДиJIИ ся, аби
їх не було більше понад 6 тисяч, і обіцяли на чужі веилї не
_

ходити;

надlЯJIИ

·и

ся

вони,

що

вачнеть

ся

невадовго

нова

ВІяна

'У Польщі 8 Швецією, й Польща са.а буде як найбільше коваків
потрібувати~ а T~ умови в непа1lЯТЬ підуть. Так воно справді
й стало ся, і коваки анову робили на Україні, що хотіли. По
війнї шведській пробув3J1И ПОlUIКИ коваків приборкати, аде в тій
війнї (1630) ІІОJlякам пощастило ще 1lеньше як у ІІопереДІІЇЙ;
про сю Війну оповідали поті., що як козаки в Поляка.и стояли
під ІІереяслаВОІІ, то Тарас геть.ан ковацький R ночі JІоляків
побив (Тарасова ніч вветь ся).
Лягло сопце аа горою, зірки аасіпли,
А козаки нк та х_ара Ляхів обступали.
Як став місяць серед неба, ревну ла гармата;
J[РОКИПУЛJlСЬ Лишки-паІШИ ВІКуди втікати!
П рокииулись Лишки-пamш та й не повставали:
3ійшло сонце, Лашки-папки покото)( леЖaJ[И.

Скоро ПО1і. умер старий король ЖиtИ_ОНТ, і гетьман то
дїшній 11 е тр аж и Ц ь кий -:к у л а га, чоловік тямущий, бага то пільг
добив ся ДЛЯ українського народу. Х.ОТЇВ він ще більше: аби
депутати ковацькі до всяких справ державних до сойму були
допущені і в ніж. голос мали. Але того пани не хотіли 1I03ВОЛИТИ.
Та скоро поті. :коааки Булаry скинули, 60 вдавало ся ЇМ, ІЦО
він ванадто попуекає пана. хоч У тім він був невинен. Тодї
було роsзДвоєннє між коваками·: реєстропі хотїли, щоб не дражнити
ІІольщі і де-що попускати їй, аби не приііІIІЛО до нопої вшни
та на гірше не обернулось. А инші не хотіли на те вважати.
Скоро поті. коваки нереєстрояі, пішовши на море під проводом
Сулими, аНИЩIІЛIІ І\ріпость :КодаІ\, ІЦО llостаппдп lfоляБ.И КО.'ІО
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ПОРОГІВ Дніпрових (саме коло Кодацького порогу), аби коааБів
на море не пускати. То реєстрові саІі іх приБОРКaJIII, аби до
нової війни не допустити (1635).
Але війна таки ровгоріла ся - два роки півНЇЙше. ІІОJIЬща
тоді війни своі покінчила і ДJIЯ порядку вїби своє військо по
Бватирах ва Украіні поставила. Та від тих польських вояків
вавсІди тільки вепорядки виходили, бо ваприкри.пи ся вови
людям, набирали від них всячину , вневажали. Повставнє вачав

гетьман ІІаВЛІОК, СЮІикаючи всїх "БJIагочестивих" (так IІраво
~лавних DВ3JIИ) , аби на ІІоляків повставали. Сила народу тоді
повстала, пристав3JIП до конаків, побив3JlИ панів та панське
військо по кватирах. ] [овставиє було велике, але війна того
року не ПОІцастила коиакаж; іх побито під КумейкаІИ, і По
тоцький, що коиандував польсьКІПІ віЙСЬІtОIl, почав віІпати та
голови стинати, хто до повстання ХОДИВ. На другий рік одначе
повставнв пр окинуло ся ще сильнїЙШе. Почав його геть.ак
Острянин. З початку побив він JІоляків, але погиавmи ся В3
вими, иадалеко нагнав ся не дожидав війська, що в рizип
БОI{ів до нього надходило. Поляки ті ва'l'3ГИ побили, а поті.
самого ОСТІ)янпва під Лубнями ПОгрОІИЛИ. Тоді увив провід
в війську козацькім Дмитро Гуня, славний воЙоввик. Він
віПСЬІ(О ковацьке відвів над Дніпро, і тут в такім rapнiM 1ІЇсцї

табором став і так добре се :місце укріпив,

що Поляки ніяк не

могJIИ І(оаакам нічого вробити. ПІість тижнів так козаки боронили
ся тут, і силу польського війська побили. Та тільки те шдрі
зало Гуню, що Поляки ваступили дорогу й поrpОІИЛИ військо,
що 3 3апорожа 3 поживою та вапасап військовижи до Гуні
їlшло. лк се стало ся, Гуня _усів піддати ся, бо вже козаки
не жали що істи, ані чи. стріляти, тільки на ту ПОllіч надію
поклздали.

П ОJIЯКИ на коваків ва ті дві війни дуже ровгВївали ся де могли, не жалували, чи силою, чи піДСТУПОІ ВИЩИЛИ, рубaJIИ.
ТеІІер же вадїяли ся вадавити іх до остатку. Зовсі. скасувати
військо козацьке, як у 1596 р. були ухваJIИЛИ, Поляки не хо
тіли: переБОН3ЛИ. ся, що бен нього не обійдуть ся. Але хотіли
його держати в руках. Всю вищу старшину над коваками 3 По
ляків ионастаНОВЛЯЛJI. Реєстр списали і всіх, хто до того реєстру
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не попав, 3 козацтва виключили; ПОВІІисувади ріжних своїх по
вірників, а КОІІУ не вірили в реєстр не вписали. Військо
польське по УкраїНі розложили аби козаків ППЛЬНУВaJIО.
Кодак ва Дніпрі наново відбудували і валогу В реЄСТІЮВИХ на
3апорожі поставили, аби в степах нЇJШа сваволя ковадька не
підняла ся. І здавало СЯ, справді придушили козаччину, а:1 нею
цілу Україну.

15.

Хмельниччина.

в такій неволі прожила Україна цілих десять літ. Тра
пили ся такі спокійні часи, що Польща нї в ки. війни не :м:ала,
коваків не потребувала, а військо польське могло стерегти
панськоrо спокою на Україні. Король Володислав вправдї хотів
війну в Туркап почати і ковакїВ до того ввяти, але пани йому
не повволяли. Він навіть до старших козацьких JIИсти писав,
аби човни собі будували та на :море ЙШJШ, аби 8 того війна
8 Турко. вачала ся. Але старшина знала, що пани не хочуть,
і листи ватаїла, аби 3 того їй біди не ВИЙШЛQ.
Аж тепер настав добрий час ДЛЯ панів. Козака. по панських
llаєтностях не BiJIЬHO було пробувати, могли тепер пани госпо

дарити,

як хоmи;

МНОЖИЛИ ся

села:іі хутори в іх маєтнах,

абiJIьШ8J[О ся число їх "підданих"; ваводили ВОНИ двори й філь
варки,

накладали на СeJIЯН ріжні оплати

та ладили ся

вавести

панщину.

Але тільки до часу те все держало ся. Україна угинала ся
під тяжким ярмож, але тільки часу чекала, аби його скинути:
Селяне буJIИ невдоволені на панів, на іх ви_исли. KOBa~ "ВИ
пищики" , се-б-то а реєстр а виключені, тільки хвилі чекали,
щоб скинути 8 себе підданетво. PeЄCTpo~i були сердиті на
ПОJIЬсь:ку старшину, що іх ва слуг своїх жала, 8неважwrа, а гро

шей васлужених не платила.
кривди,

••

ЯКІ

В1Д

УН1Ятш

уКраінськИІ діяли ся.
спалахнути ЯСНИІ

Духовні й _іщане

. . . . .

J

огнем.

І

каТОЛИКІВ

все чекало

відказували
•u

православши

тільки

іскри,

на

•••

ВІрІ

І ЛЮДЯІ

аби відразу
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І тоді, каже старий літописець український, серед ріжних
кривд, які українським ЛЮДIOl діяли ся, "натраІШЛИ ва чоловіка
ОДНОГО, у которого відібрали пасїку, а та пасїка наробила лиха
на всю Польщу". А був тих чоловіком сотвив: ковацький чиги
ринський 3иновій-Богдан Хмельницький.
Був він чоловік ваможний, досить учений, в війську ко
вацькім васлужений ; в піввшшім покавав він себе як надвви
чайний войовник і правитель та вещmого' хисту і вдачі чоловік.
3а повстання Павлюка був він війСЬКОВИIl Ішсарем; по повстанні
1638 р., як ковак найвище що міг тільки сотником бути, був сотНиком: ЧИІ'ИРИНСЬІ\ИМ. Та не ВJПOбив ЙОГО підстароста чи
гиривсысй.. Намовив він старосту, щоб відібрав від Хмель
ницького його батьювщину - хутір Суботів, бо ЙОГО мовляв попе
редній староста дав батькови Хмельницького не на віки, а тільки
"до ласки". І відібрано йому той хутір, та ще як! Наслали
ЛЮДН:И:, коли самого Х:м:ельницького не було дома, поїхав
десь у' К08&цькій справі, внищили майно Хмельницького,
а ХЛОПЦЯ, сина його, так каНЧУRаllИ вибили, що він 8 того
вмер. Jlмельницький став своїх кривд доходити, та ного оскар

жено те бунтівника,

всаджено дО ВЯВНИЦЇ і навіть свого життя

він був непевний. Тоді, викравши ся 8 арешту, удав ся він на
Ви8. Як старий козак, внав він там усі входи і ВИХОДИ, і став
збирати всїх, хто був 3 польського панування невдоволений,
аби кривд своїх доходити. Було се вимою 8 1647 року на 1648.
Хмельницького на Україні добре впали, і 3 ріжних боків
почали стягати ся до нього люде, ПолякаШІ покривджені. Поляки
вислали були на нього коааків, щоб зловити його, але й козаки
самі до Хмельницького пристали. Потім він до Ерпу удав ся.
З давніх часів ПОЛОНИВ він був сина одного татарського Ж'УР3И
(папа) на війні й держав його у себе; через того мурзу він
тепер став накли:катп Татар іти раЗ0М і:з ним на Поляків. Хан
тоді був недобрий на ІІОЛЯІ\ів, бо ДОВГИЙ час грошей йому не

давали;

до

того в· І\риму був голод,

і Татарам хотїло ся хоч

війною поживити сл. Тому хан обіцяв ХмеЛЬНПЦЬІ{ОМУ, що пішле
йому в поміч перекопського муриу Тугай-бея 3 ве~lИІ\ИМ вїЙСЬІ\ОМ.
Велика ее річ була для l,оааків; неран уже й пеl)ед Хмель
НИЦhКИМ

ріжні

гетьмани

ко~заЦЬІ\і

стара.1И

ея

від

Татар

на

-

59-

Поляків поміЧ дістати, та ее ім не вдало ся, а Хмельницькому
вдало ся. 3 тою вїетю поїхав Хмельницький у Січ, де стояла
валога 3 реєстрових; оповів він ім і те, що сам король хотів би
від коваКЇв помочі, бо дуже його пани обсіли, і він потайки до
козаків писав, та один зі старшини Барабаш ті листи затаїв.
ПРИСТaJllJ тоді й реєстрові в Сїчі до Х](ельнпцькоrо та ЙОГО за
гетьмана окликали. Кодак обложили й вдобули півнїйше, тепер
же до походу на ІІоляків почали лагодити ся, щоб польські по
рядки на Україні внести й давнї вільности вернути.
Тижчасом старший над війеЬЕО]( польським (гетьман ко
ронний навивав ся) Потоцький, прочувши про се, почав ладити
ся й собі до походу. Весною вислав він наперед свого сина
Стефана на Хмельницького 3 польським військом і коваками,
решту реєстрових коиаків в драТунами виправив Днїпром ЧОВ
нами, а сам ві своїм ПОЮЧИИRОМ (гетьманом польним) Калинов
ським вбірав головне військо і и нп поволі на полудне під
Чигрин посував ся, чеІ~аюЧJI вістей від сина.
Тим часом син
його в велику біду попав ся. Надіючи ся на свої сили, йшов
він не питаючись. А тимчасом Хмельницький його несподівано
ві своїм військом і Татарами на Жовтих водах обступив. Коваки
реєстрові, що в тім війську були, до Хмельницького прилучили
ся, а й ті, що Дніпром плили реєстрові та драryни, також
3 у краінцїв набрані, теж до Хмельницького пристали. Побачивши
се, став Стефан ІІотоцький вjдступати. Але Хмельницький на
урочищу ,,:Княжі байраки ~ нробив йому 3 асїдку , казав рови по
копати на дорові, й там табор польський як вагрув, як коваки
ІІоляків обпали,
то сливе
ніхто цілий не вийшов. ІІотім:
Хмельницький пішов на головне польське військо. Воно, не
:маючи вістей від переднього полку, теж почало відступати, але

під Корсунем ударив Хмельницький на нього й погромив також
до решти. Обов, гармати - все набрали коваки. 3 цїлого війська
ледве кілька сот утїкло, та й то головно джури та слуги пан
ські. Потоцький і Калиновський обидва в руки' козацькі по
пали, Хмельницький віддав їх Татарам. Як у думі співаєть ся:
Тодї козаки Лахів доганяли,

.Пана Потоцького піймали, як барана ізвяза.лн
Та перед Хмельницького гетьмапа II рпмчали :

-
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"Гей пане ПUТОЦLІШЙ, чо)[ У тебе іі досі розум жіпоцький!
"Не вИЇВ ти єси в Rамшщї ПОДЇЛЬСЬRіх пробувати,
"Печеного поросяти, хурпцї 3 перцем та 3 шафраном уживати,
"А тепер :JУ~lі6Ш ти 3 пап Rозака:ми воювати,
"Житньої салама.хи з туслухо)[ *) уплітати,
"Хиба велю тебе до рук :КРИІСІ.КОJlУ хану дати,
"Щоб павЧИ;JИ тебе хри)[ські погаї сироі кобиJIИНИ жувати".

Ще таlСОГО не бувало на У краІнї. Не тільки все українське
панство, а й ЦЇ)Іа Польща вістала ся без війська й оборони;
як би ко~аки схотіли, могли-б за кілька день безпечно бути
в Кракові чи Варшаві. Але Хмельниц()кий тоді не мав у гадці
нищити Польщу. ]10 побіді корсунській він пройшов до Б і л о ї
І~еркви й став тут таБОРОJl.
А наВІ\ОЛО Україна як море хвилювала ся.
Підіймало ся
селянство, зброїло СЯ, побива.;ІО або прогавило панів та л'идів
арендарів, нищило панські двори та І{а толицькі КОС'l'ели, 1I~0 за
той час пани, нобудували на УІ{раїні. Тїкали пани куди ВІІДНО,
аж над саму Вислу як у пісні СІІЇваєть ся:
3а.ВИСJIИ Ляшки,- завнели,
чорна хмара ІІа BIIC.ilї,

HR

3 усїх країв туди .збіГШIІ ся. ИВllІЇ анову, в кім ще дух Jкраіп

ський жив, до війська ковацького приставали.

За КОрОТКІІЙ час

не СТало духа панського та поль·ського на УІ{раіНі тій, що БЛИ:Jше
Днїпра, а люде українські співаЛIІ:
Та
Нх
Та
Не

не має лучче, та ІЮ має храще,
у пас на В:країнї!
не має 2Іяха, та не МШ: пана uудс і:~міни!

Або останнї слова ще й трохи инаКІuе СПІВ3..1П:
Та НС :має Ляха, та ІІе мид ~'K](дa,
Не Сі)'де унїї.

*)

Сіль у nодї РО3Dедспа, щоб рибу солити.

-
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УкраУна відриваєть ся від Польщі.

Хмельницький і ЙОГО товаришj, як повстаннє роапочинали,
то не мали ИНІuоі думки, SlК тільки те, щоб вернути вольности
козацькі й порядки зперед повстань 1637-1638 рр. та при
коротити трохи цануваннє польського панства на Україні. При
тім вони були певні, що й І\ОРОЛЬ сам хотїв би ПОllОГТИ козакам,
та не може через панів. отже треба панам трохи нагнати
холоду. ТоМу по своїх побідах Хм:ельницьк~ розписав листи до
ріжної старшИІШ польсько!, де виправдував ся 3 свого повстання,

а до короля вислав послів, щоб коаакам вернули їх давнї воль
виплатили незаплачену плату та побільшили реєстр до

ности,

12

тисяч (стільки ca~ КОРОЛЬ хотїв побільшити для війни в Тур

ками). ІІросили отже небагато, та сподївали ся, що по тих по
бідах козаки на Україні будуть панами, як ua Сагайдачного,
і нїхто ЇМ того реєстру 'чи пиших ПQстанов польських пильнувати
не буде.

Але саме під той час умер КОРОЛЬ Володислав, а пави,
;зібравши ся на вибір короля, одним раао:м каuали конакаll че
l,ати зі своїDIИ справами до нового RОрОЛЯ, а другим раном
ухва..1ЯЛИ ВІИСКО збирати на коваків. Тому Хмельницький, сподї
ваючи сл нової війни, РУІІІПВ зпід Білої Церкви на Волинь. Тут
напало на нього польсь-ке військо під ]Іиляв ЦЯ ми. Військо
було велп~;е, а.1е неuдале. ]З першій же битві потратили lІоляки
сті.1hКП свого війська, що постановили відступити. Але поки ла
дили сл до Toro відступлення, вночі напав на польське військо
велш\ий страх: пішла поголоска, що старші 3 війська потайки
тїкаІОТЬ, і всї почали тїкати, куди впдко.
Тікали бен паllЯТИ,
ЛИШИ8ІUИ
коаакам пребагатип табор. Військо було
аложене
;3

панів-шляхти, а вибирaлtІ ся панИ на той похід, як на весїллє,

а не на війну: везли аї собою дорогоцїнні убори, дорогу посуду
і всяку всячпну. І все те коаакаж дістало' ся.
Польщя, анову аістала ся бен війська й оборони, але
Хмельницькmї все ще хотів в нею не битись, а жиритись - по
доброму справу кінчити. Він пропшоn із військом в Галичину,
де також люде підняли ся на панів, по'гім у Холмщину, та

-
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чекав вибору нового короля. Він радив і голос СВІП подавав ва
брата покійного короля Володислава - Яна-Казимира, й справді
його Поляки вибрали. Але се не було добре ДЛЯ України, бо
був той Ян -·Кавимир до України нелаСІ<авиЙ. По своїм виборі
він написа.в до Хмельницького, щоб він на Україну вертав ся,
а він, король, д<? нього висилає послів, що всї потреби коаацькі
аадовоlIЬНЯТЬ. Одержавши сей лист, Хмельницький кавав стріляти
3 гармат на анак радости й військо своє вавернув на Україну.
Сам він поїхав до Київа; де його всї. s великою радістю іі честю
витали, як освоБОДJIтеля України, навиваючи новим ~Іойсеєм: як
Мойсей Жидів увільнив ів неволї єгип~тської, так Хмельницький
вивволив Україну в неволї лядської, кasзли на Україні.
В Київі Хмельницький прожив кілька місяцїв. Там тоді
вібрали ся в України люде найбільш учені, досвідні та найбільше
українству вірні і прихильні.
Роамовляючи 3 тlІІИ людьми, та
3 патріярхом єрусалимським, що там тоді пробував, Хмельниць
кий став инакшими очима д.;ивити ся на справу.
Досі він мав
перед очима тільки справу коаацьку; тепер ароаумів, що се
справа дрібна, треба брати ширше. Треба думати про увільненнє
від Польщі всього українського народу, щоб міг він жити сво
бідно і сам собою правити! під охороною ковацького війська.
"Докааав Я, чого не думав, тепер докажу, що наДУllав, - кавав
Хмельницький: вибю з лядської неволі увесь наш народ
руський (се-б-то .український).
Попереду воював я аа свою
шкоду і кривду, тепер буду воювати аа нашу православну віру
(а ми внаємо, що в тім часї православна віра уважала ся аа
0знаку української народности). JІоможе мені в тім увееь простий
народ аж по Люблин, по Краків, і я його не відступлю, бо то
права рука наша".

в лютім (фепралї)
прпвеаЛJI Хмельницькому
умовляти ся,

Хмельницького

які

р. приїхали КОРОЛївські посли,
клейнотп від КОРОЛЯ й хотіли 3 ним

1649

мають бути порядки жіж коааками.

тепер'

ее

вже була дрібна річ,

Але ДЛЯ

коли він хотїв

аовсїм увільнити Україну від польських панів і 8робити в неї
самостійну, окрему державу. Він не схотів і умовляти ся а тими
послами, відіслав їх ні 8 ЧИМ; ска8ав; що буде війна. Натожісць
ВИСЛав послів ДО инmих держав: до Туреччини, Московщини,
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Швеції, УГОРIЦИнИ, намовляючи їх ВОІовати Польщу pa:JOM ів
Українцями.
Війна почала ся під літо
війна веJШка, найважнійша,
яка коли небудь на. У країнї досі піДНЇllа.lIа ся. І в украІнської
і в польської сторони РОВУЖЇJIИ, що се буде боротьба на життв
і на смерть, буде рішати ся доля України й Польщі. На Україні
наддніпрянській усе, що вдужало, йшло в коваки. В поміч Хмель
ницькому вибрав ся сам хан ів усею ордою, сподїваючи ся
великої вдобичі по торішніх побідах Хмельницького. В Польщі
король скликав на війну всю шляхту і сам хотїв вести її в похід.
Але король був до війни невдатний, а Хмельницький - великий
воіїовнИR. Іще шляхта в похід не вібрала ся, а Хмельницький
уже

обступив

польське

передове

військо

під

3 б а р а х: е _,

на

границі Волинї й Галичини, й притис його так, що воно {валто.
до короля почало кричати, аби йшов виручати. :Король мусів іти
на по:міч, хоч не :мав іще в собою всього шляхецького війська.
Але Хмельницький, довідавши ся про се, лишив частину війська
під Збаражем, а сам ів Татарами непомітно, серед мраки й дощу,
вайшов королеви дорогу коло З б о Р о в а. Обступив його військо
і почав битву. Страшно тут Полнків погромлено. Королеви
в рештою війська не було виходу. Та врадив Хмельницького хан.
Король післав до нього своїх шодей та почав умовляти, аби від
ступив ся від Хмельницького. Обіцяв великі гроші, позволив
хапови вабрати скільки схоче в неволю людей а У r.раїнИ і в усїх
польських вемель. Хан пристав на се й король добив ів ни.
торгу: ваплатпв йому аолотом і українською КрОRЮ. Став хан
Хмельницькому Еааати, аби помприв ся в королем, а цнакше
Татари злучать ся 3 королем па коааків.
Гірко було Хм:ель
НИІ~ЬКОМУ і козакам, а нічого робити. Мусіли мирити ся в королем .

Спис3.,,1И

таку

умову,

авану

3борівським

трактатом:

l\озакїв має бути 40 ТИСЯЧ, можуть вони мешкати де хочуть
у воєводствах І\иївськім, Брас~авськім і Чернигівським (землях
побожських і надднїпрянських), а віИСЬБО польське в ті вемлї
входити не має; начальство в тих ве:млях :мав бути в православ

них (Українцїв); унїю :мають внести; хто в ковацький реєстр не
вписаН1lЙ, має бути своім панам послушний, і в усїм иншіж мають
лишати ся старі польські порядки.

-
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3аемучеНllJi вертав ея ХмеЛЬНИЦЬКИll 3 козак~ми на Уl\ра
іну. Не ТОІ'О вони хотіли. На Україні ж не знали, що то Хмель
ницький тільки 3 бjди, через хана, згодив ся польські порядки
на У країнї прийняти, і на Хмельницького відказув3JШ. Думали,
що то вів П03ВОJIИВ Татарам на У країнї брати невольвика, 1 ва
ее його кляли. ТаБУ пісню аложили:
Бодай тебе, ХмеJIьничеНl\J, перв& куля не ИИНУ.lа,
Що велів Орді брати дівБИ й МОJIОДИЦ1!
Парубки ЙДУТЬ, гукаючи, а дівчата, співаючи,
А JlОJIОДЇ молодицї старого Хмеля ПРОКJI.Инаючи ...
Бодай тебе, Хиельпичев:ку, перва хули не 1UIнула,
А другав: устрелила, у серденько УІ~ЇЛJlла.

Але люде не знали правди. Як то в ДYMl спшаєть ся:
Бог святий знає, Бог святий і відає,
Що Хмельницький думає-гадає.
Тодї ж то не :могли знати ні сотники, ні полковники,
Ні джури І(() з ацькіі , вї .ужі громадськіі,
ІЦо наш пан гетьман Хмельницький
Батю Зиков Богдану Чигиринський
у городї у ЧИГИРИНі задумав вже й загадав.

] lобачив

він,

що українські дюде таки нїяк уже не прп

(~TaHYTЬ ва те, щоб ІІольща над ними панувала, а ИОІУ, Хмель
ницькому, за ее кінець зроблять. З другого-ж боку й польські
пани не хотіли Зборівської умови приймати, мовляв у нїЙ
іЗа-багато козакам і Україні попущено. Тож Хжельницький далі
шукав помочі ва ІІольщу по пнши! державах та від ІІольщі до
конче хотів відірвати ся.
Вже на другий рік (1650) почала ся нова війна 3 ІІоля
ками, але знову хан врадив Хмельницького під Берестечком,
і знову Хмельницький :мусів із королем IIИРИТИ ся.
ее звав СЯ
БілоцеРБівськпй трактцт, він був подібний до попереднього,
тільки для Украіни ще гірший. Та сповнити його. Хмельницький
не хотїв і В 1652 р. нову війну зачав. І СП раво. татарська
орда почала 3 королем накладати. Але Хмельницький уже не
схотів ніяких трактатів із королем укладати.
Досі він не мав
инmоі по_очі як тільки від Татар та :й більше біди від них
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було, ак по_очі. Тепер же приiinша до· нього ввістка, що ](0СRОВСЬ:КИЙ цар наІірив ся 3 Хмельницько: Польщу воювати,
а скоро по ті. сподївав ся Хжельницький ПОllо~і і від Швеції
та з Угорщини. Тому lІе хотїв більше а Польщею мирити ся.

17.

Укра'на злучаєть ся з Московщиною.

Хжельницький сливе від саllОГО початку .війни намовляв
:Москву на Польщу. МОСКОВСЬКОМУ цареви й хотіло ся, й бояв
ся він в Польщею зачинати.
Хотіло ся, бо сподївав ся під
ІІольщі щось здобути. Давні московські царі були в київського
княжого роду, й вони все думали про те, як би забрати ті укра
їнські та білоруські аемлі, що ва давнїх часів до київських
князів належ3JIИ. До того-ж Польща недавно, ва короля Жиtи~
Іонта, багато краю від Москви ваБР3JIа, і се хотїло ся Москві
теж назад вернути. Але й бояла ся вона тої війни. Прп тім &е
ХІельнидький хотів тіJIЬКИ помочі на Польщу, а Москва, sm уже
воювати в Польщею, то хотїла~ щоб Україна прилучила ся до
Московської держави. Довго про ее були переговори. Хмель
ницькому хотіло ся як найскорше Москву на Польщу напустити,
Й.для того годив ся він піД,:1~ати ся з Україною під 8верхність
ІОСКОВСЬКОГО царя й влучити Україну а деnжавою Московською.
І 3 кінцем 1653 р. повідо:вmв ного царь, що він порішив прий
няти Україну під свою 8верхність і равом з Українцями воювати
Польщу, тай вислав своїх бояр ДО Хмельницького, аби від нього,
від старІІШИИ ковацької і від усіх людей прийняти присяl'У
ІОСКОВСЬКОЖУ

цареви.

Московські бояри приїхали до Хмельницького до Пере
яслава, і ДНЯ 8-го січня скликав Хмельницький ковацьку раду.
На ній ухвалили пр][стати до Москви D ТIПf, щоби царь аоставив
Украіну при її ВОдЬности і не видавав ії ворогам.
Тодї бояри

аакликDJIИ

всіх до церкви~

щоб прислгти цареви.

Але Хмель

ницький 8і старшиною взжадав, аби наперед бояри ва царя при
сягли, ЩО він вольности й порядків УІ~раїни порушати не буде
й BoporaM її не видасть. Такий порядок в ПО;Jьщі був, тай

5

-

Но

-

СБрівь, де свобода :має бути uабезпечена, що новпfI король
насаllперед складає присягу на вакони й права, що буде їх
сповняти, а тоді народ складає йому присягу, що буде його
слухати й шанувати. На те бояри скавaJIИ, що вони такої при
сяrи не :можуть зложити, бо м:осковсь'Киіі: царь "самодержець"
і присяги своїм піддави:м не складає. Старшину се дуже вбен
тежило, і вона не могла зрозужіти такого порядку, що царь не
хоче приснгти на вахованнє свободи України.
Але що бояри
таки нїяк не хотіли присягти, то гетьман ві старшиною, аби
справи не ровбити,

Польщі,

-

-

бо дуже хотіли мати московську поюч проти

вгодиJIИ ся npисягти Й так. Постановили, що півнїише

вони до }lоскви своїх послів пішлють і ті з царе:м: і боярами
умовлять ся що-до українських порядків, прав і вольностей. На

тім

вони

присягли

присягли,

й

московському

потім

по

инnmx громадах і селах люде

цареви.

Невабаро:м: потім вислав Хмельницький ві старшиною тих
послів до Москви умовити ся що-до дальших порядків на
"у країнї, як :мають бути. Сї роки від самого повстання 'Україна жила як самостійна дер'жава: вибранип гетьман
правив ів раДОІО старшини й вііісь.ковою радою всім краєм.
Хмельницький ві старшиною хотїли й на· далі задержати такий
устрій, щоб 'Україна собі самостійно правила ся сама
вибрани:мп
своїми людьми,
тільки
була під вверхністю
МиСКОВСЬКОГО царя. ·Але в Москві на те не пристали, бо Мос
ковська держава не мала в собі такого свобідного устрою.
Московське правительство лишило поки що на 'У країнї далі все
в управі гетьмана й ковацької старшини, але щоб так на вавсїдп
МnЛQ бути, на се ·не дало вгоДн. Згодило сл натомісць на пнше:
щоб гетьмана вііісько козацьке свобідно вибирало, щоб
у к І) аїн а :1 ге т ь 11 а ном с а:м а ]І а л а в н оси н и вин Іи И:М И Д е р
жавами, НІС самос.тіЙна держава; п~об війська козацького було
60 тисяч. Але варюзом прислала Москва до :Київа своїх воєводів
В військом, нїби то 'України боронltГи, а більше щоб 'УкраІни
j-i самого гетьмана пильнувати. ті воєводи побудували собі осібну
кріпость у І\пїві іі гетьмана ні в чім не слухали ся. Таких воє
водів ів військом хотїло московське правительство поставити й по
ииших більших українських городах.
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Хмельницький аі старшиною скоро побаЧІІВ, що йому
8 ~Іосквою не по ДОРОВї: чого иншого він хотїв, а що инше вона
задумує. Він хотів, щоб Україна, відірвавши ся від Польщі, аі
стала ся свобідною, самостійною державою, а від Москви хотів
підмоги, щоб усї українські ае.лї від Поляків відібрати і до
купи влучити. А московські бояри хотїли'У країну помаленьку до
рук своїх уаяти й правити нею, як пншими аемлями правили.
Україною вони мало журили ся, а хотіли вемлї білоруські ва
брати від Польщі (чи властиво від Литви, що а Польщею від
1569 р. була тісно влучена). Се ЇМ ішло добре, тим більше, що
ва Польщу напала тодї ще й Швеція.
Тодї ІІоляки почали
3 парем переговори: общяли йому, n~o виберуть його польським

королем, так щоб він ПОJlЬСЬКИХ аемель уже не НИЩИВ. Царь на
ее пристав, повірив і аробив пережирє а ] Іольщею. Боваки внали,
що ІІоляки не виберуть царя КОРО"lеll, але бояли ся, що вапри
явнивПlИ СЯ 8 ІІольщею, Москва, чого доброго, ще й Україну їіі
нааад ·віддасть. Череа те гнівали ся на ~IOCKBY за' се перемирє.
Тому Хмельницький шукав нових помічників на Польщу,
а 31fJКy а Москвою хотів розірвати. ІІід Поль'щу він вертатись
ніяк не хотїв. Як jioro король намовляв під Польщу вернути ся,
він йоху таку байку скааав:
"У одного чоловіка жив у хатї
вуж. Він був домашніЙ, нїкого не кусав; йому ставили страву

і не боронили ~авпти по хатї. Раз ХJ:опець їв' молоко, вуж при
і став собі Х.1ептати; хлопець ударив ложкою вужа, а тоїІ
аі sзлости вкуспв хлопця. Хлопець крикнув, прибіг господаРJJ
і схотІв аарубати вужа, але відрубав йоху тільки хвоста, а вуж
утіх. Хлопець же в Toro укушеннн вмер. 3 того часу перестало
вести ся тому господареви, пішло неІцастє за нещастєм. Ска
заЛІІ йому, що се череа те, що він 06равив вужа. Тодї господа рь
етап мирити ся а вужем, поставив йому молока.
Але вуж наїн
ся і знову в нору сховав сл. -- Вже, каже, не буде між нами
давньої принзнп: тобі твого сина не забути, а :менї -- мого
хвоста; живім кожДий собі сам, у добріїі: ВГОДЇ і один другом.,·
помагаймо, а більшого вже нічого ве видужаєш. -- Так і Поляки,
- кааав Хмельницький, нехай нас лишать, нехай вречуть сл
всеї України, то lШ будемо Ї~I по силї помічні, буде~о їх від
ворогів боронити. Але що-ж! Боли в Польщі хоч сто панів

IOa

.
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.1ИllШТЬ ся, то вови того не попустить.

А l\оааки знов не при

стануть на те, що ті пани хочуть".
Тоху Хжельвицькиі шукав ИШIlИХ сою аJIIШЇВ , по_ічників
па Пошmів. Вів пересилав ся в Туреччиною, Швецією, Угор
ЩИНОЮ, намовляючи іх на Польщу. Він рову.ів, щО ПОКИ Польп~а
буде _ати силу, вона України не попустить. Нарештї ві Швецією
й угорським (сеJlИГОРОДСЬКИJl) воєводою Ракочіє. уложив він
У.ОВУ, щоб спільно воювати ПОlIЬЩУ, 80всіІ авищити й .Їж со

бою її аеllЛЇ ПОДЇJIити.

Ти.часом Москва встигла

ПОМИРИТИ 'ся

3 Польщею,

як я скааав, і разо. ів нею аачала воювати аі
Шведз11И. Вона нaюmка.,lа й :х.ельНИЦЬІ~ОГО, аби в Польщею не
начіпав ся, а воював Шведів. Але ХІельницький не послухав
і аачав війну Б Польщею, на спілку зі Швецією й РакочіЄJl,
а проти Москви. Так .3JIa алуха України а Москвою роаірвати
ся. A.JIe саllе в ті. часі умер ХжеЛЬВDЦЬКИ:И:, 27 ЛІІПНЯ 1657 р.,
:ІПШИВmи

.

справи

неПОРlшениІИ.

Дуже не в часі в.ер він, і Б великим жале. проводила
ЙОГО в могилу У Брата. Поховали ЙОГО в Суботові, в церкві,

ІЦО він побудував. Але кілька років піБшйше, коли польське
військо йшло череа Україну, польський ВО6вода Чарнецький
І~аБав на алість викопати Богдана а могили, спалити ЙОГО кости
й попіл по вітру роввіяти ва те, що він У :країну від Польщі
відірвав. Але Іlольщі то нічого не помогло.
3а ааслуги Х.ельницького ще ва ЖИТТЯ його вибрало
військо КОБацьке геть_ано. сина його Юрка, "нехай ТЗJI
слава буде, що Хме.1ІЬИИЦЬКИЙ гетьманом і6. Але до булави треба
]'олови, а Юрко був молодий та неад3JIИИ. Тому старшина поті.
се переміНИJlа іі настановила гетьманом Івана Вигов ського,
ІДО був віЙСЬRОВИ. писарем.

18.

Що дУяло

ся на УкраУнУ по

Так опинила
жити свобідно, по
неї руки Польща,
бувала вернути,

смерти Хмельницького.

ся Україна в великій ;замотаниuї. Хотїла вона
своїй волї, [але в одного БОБУ протнгала до
не хотячи пустити від себе: то війною про
то намовляла Еовацьку старшину, аби під

КОРОJIЯ вернула ся.

3

дpyroro

царську руку прийннвши,

69боку й Москва, раа Україну під

упускати не хотіла.

Але вернути ся

під ПОЛЬЩУ, аначить пани нп. Україну вернули ся б, почaJIИ
niддаиство та панщину ваводити: від того б вони ні ващо не
відрекли ся. иід Москвою бути ІОСКОВСЬкі бояри Украіну
своі.и ВОЄВОДR1ІИ та валогаnr обсадять, жосковські порядки ва
ведуть. А скоро тільки вони себе дa.m взнаки на Україні, скоро
тільки ті воєводи зявИJШ ся, варав почали ся сварки, що воє
води українські права ламають, людей 8неважають, і від вонків
JlОСКОВСЬКПХ, від кривд і зДИРств Москви неІа ЛЮДЯІ про
світку.
Старшина коаацька відраау, ще за старого ХІе.и:ьниць
кого, ПОllіркувала, що під Москвою не буде Україні свободи.
Тому вона ве від того була; щоб іа Польщею прийти анову до
ладу. Але українські люде й чути ве хотіли про ПОЛЬЩУ, і ва
старшину невірно ДИВИJlИ ся аа її переговори 8 короле •. Старий

hельницький се роауІів, що під ІІо.7ІЬЩУ вже веllа '-' ВОРОТТЯ,
ТОМУ накладав зі ПІвецією, Угорщиною, Туреччиною. Иоrо на
ступники ва геть.анстві не були такі розумні й ду.али, що
Іожна й під польського короля вернути ся, тільки аабевпечити,
аби Україна жала свою автономію: ЖЗJI& свою виборну осібну
управу, в Slку-б Поляки не мішали ся, а правили б Україною
геть.ани й кнші власти, вибрані військо. і украінськп JIIOдо •.
Таку УІОВУ й аробив не8абарож по С1lерти Хжельиицького вовиВ:
геnан ВИГОВСЬКИЙ в Гадячі, в 1658 р. (нааивавть ся Гадяцька умова).
.
Але люде на Україні - тій, що а під Польщі вибила ся*),
як я :&ааав уже, ані чути про ІІольщу не хотіли. Вони ДУмали,
що старшині аа.ануло ся панувати на Україні над наРОД0.
рааОІ в ПОЛЬСЬКИІИ

паиaIOl, і не хотіли

старшини

слухати. Як

ВИГОВСЬКИЙ, уховивши ся В ПолякаІИ, підияв повстаинє ва Україні
проти Москви і навіть сильно побив московське військо під
К о в о топ О 11,
то українські люде, особливо
на лівім боці

*) ВОJDШЬ, Галичииа. й бшьша частив:а ПоДЇJrшl під ПО.:ІЬщею аіСІа
В&JШ М. Козацька управа. тЇJIьв:и' по Случ СП&JI&, току Й ГОВОРИJlО ся: анай
Люп:е, ЩО по Случ то ваше.
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,-~нїпра СВ Полтавщинї та ЧеРНІП'lВЩИНЇ),

адебі:ІЬШОГО

не хотL'ІИ

за ним іти, не хот1ли під Польщу вертатись. Віисько коаацьке
СКИНУ:JО Виговського, кажучи, що се панський, старшинський
гетьман, та вибра:JО назад ЮРБа Хмельниченка. Ще воєводів
і етрільцїв московських добре тоді люде не аазнаJ:Jf, як же
зазнали, то кілька років піанїйше уже на НИХ самі бунтували ся
і скрізь їх по ·Україні побивали. Та все тани від тих воєводів
не сподїваJ:И ся такого лиха, як від польських панів. А москов
ські воєводи навмисно ще більше людей від старшини відводилп:
казали людям, що старшина хоче іх своіми піддаНJlМИ поробити,
під Польщу ааnpоторити, а царь хоче іх боронити від старшини,
щоб вони від неі кривди не :мали.
Те роадвоєннє, що ;Іюде й старшина одні одним не вірили
та наперекір робили, найгірше ),країну підтинало та ворогам на
поталу даваJIО. То правда, що с']'аршина дивнла ся на ПОJ:ЬСЬІ(і
чи :московські порядки (де також пани-поміщики, бояри, людей
у тяжкому кріпацтві держали), та й собі хотіла на ·Україні пожі
ЩИБувати: ХУТОрИ вакладала, Лl0дей осаДЖУВ<L'Іа на них та ка~за;rа
собі чинші чи ОСИПИ давати, в господарстві помагати. Не минуло
ЯЕИХ пятьдесят літ від того чаеу,
як український народ,
3 Хмельницьким повставши, панів повиганяв ІЗ У :країни і аемлю
всю, що була панською, для ВСЇХ вільною аробив, а B~e 3 тоі
ко:зацької старшини нове панство викублило ся, що зеllЛЇ поsа

сїдало,

поробило Лlодей

своїми

піддаНИІ(И і вже до панщини

почало нагnвати. Сей папський дух в старшипї почули УБраїн
ські люде дуже скоро і тому не ХОТЇ:ІИ Сdухати старІllИНIІ.
6 така гарна старосвітська дума, про ХвеСЬЕа Ганджу Андибера,
гетьмана аапорозького. Вона вложепа недовго по смерти старого

Хме:ІЬНИЦЬКОГО
невірно

дивили

і ~ неї
ся

на

ВИДКО,

ЯБ

старшину,

тодї

вже

люде

ПРОІЗиваючи

їі

на

).,.Rраїиї

J1яхами

аа

паНСЬІ\ИЙ ДУХ. В думі оповідаєть ся, як зайшов бідний обдертий
!,оаак до черкаської КОРІІІМИ:
Там ІПІ.1И три Ляхи, ДJRн-сріБЛSНJlХИ ..
Первий шm Гаври.:rо д,овгопuденко перея:славсы}іІ,'
АРyrий ВЇЙтеІШО ніжинський,
Третїй пив 30лотареНБО чернигіВСЬRUН.
От вонп пилп-підпивa.1JIf, з козака-неТЯГJI насиіха.l1IСL,
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ІІа mинхарЕУ покликали:
"Гей шинхарко Горован, Насте !lО.1ІОдаа:!
Добре ти дбай~
На. еолоДRЇ меди, ОRОВИТУ горілку ще підсипай.
Сього козака, пресучого сина, у потилицю з хати випихай"' .

.А:Іе коза.к-нетяга, випивши доброго меду, с'га.в сзм ва ТНХ
духів гримати:
"Гей ви, Ляхове, вравькі синове, іх порогу посувайтесь,
"Менї Бозаку-нетs:зї па. покуті .ісце попускайrе,
"Посувaliтесь тісно,
"Щоб було :мені RоsаRови-нетя:sї де па покутї із лаптяжи сїсти!"
Тодї Ляхи дуки-сріб.lJЯНИRИ добре дбaJПI,
ДаJIЬше іх порогу посув3JlИ.
Козакови - нетязі біJlЬШе :місци па покутї поступа.ли.
Тодї козак-][етяга на покутї сідав,

Ізпід поли по~шотистий пеДОЛИМОІ' *) вий:має,
Шинкарці :молодій за цебер ]{еду наставляє.

Далі ВПЙl\[ає 3 череса червінці та вакладає нижи ввесь
стіл. Далі ва.к.'Іикан до кватирки: аж тут один козак їде, шаТІ{
дорогії несе, другий чоботи-сапяпцї, третій - шапку козацьку.
у брали нетягу, і пізнали тоді дуки, що ее гетьман вапороаЬІ\І1Й
Хвесько Ганжа .АНДJIбер. СтаdИ його до себе до компанії запро
шати

та

:меДОМ-ГОРldКОЮ

чаетува'ги

.

. То

він тев од дуьів-сріБЛЯНИRів прий:кав, сам не виппвав,
А все па свої шати проливав:
,,,Ей шати, :мої шати, пийте, гуляйте!
"Не мене шанують, бо вас поважають:
"Як я вас на собі не :мав,
"То й чести від ДУRів-сріБЛВНВRЇВ не знав. '"
Тоді ТО Хвесько Ганжа .Андибер, геть.ан запорозький, стиха словами
IlрОИОВЛЯ:Є:

"Ей козаFШ, каже, дїти, друзі, :молодці!
" Прошу а вас, добре дбайте,
"Сих духів срібла:н.иків наче волів ізза стола виводжаЙrе.
,.,Перед вїКНaJIИ ПОЮІадайте, у три березини ІІотяrайте,
"Щоб вони :мене СПО]lИН8JIИ, мене до-віку памнтзли!"
'Годі ж то козаки, Діти, друзї, :молодці, добре дбали,
Сих духів сріб.1ЯІ1иків за ~об брали,
Ізза стола наче воз:ів ВИВОДЖ3..lll.

*)

Булаву .

.,

-

72-

Перед вїКИ&JIИ ПОRJI&ДUИ, У три березини :потагали,
Словаки проховлали:
"Ей дуки, - :кажуть, - ви llJП.

'

"3а вап всі хути і JIYки!

"Ніде вашоху братови ROsаROВИ-Иетs:зї стати

"І ХОВИ ПОП&erИ."

преДС1aRлені тут три поJШОВНИRИ КО_
В&ЦЬШ:
переяславськпи,
КШВСЬКИІІ 1 mжинськии,
3 ПJД ТИІ иеТJIl'ОЮ - renMaH Бруховецькпі, ота.ан кошовий В8ПОРО8ькпі,
що по Юрку Х.е.7ІЬиичеику хотів ва геть.анство дістати ся. Він
ва старшину BЇДRaaYBaв, а себе ва ве.1ПШОГО приятеля ПРОСТО.У
.ІЮдови удавав. як же геть.аво. став, так людей обдирав гірше,
иїж ті ДУки, і Москві їх вапродав. Так і не рав бувало: хто
•

•

mд

иід

ТИІШ

старшиною

дУкзl1И
u

Я.У

копав,

U·

та на

_

U

u

павськип

•

д:ух

u

старшинськии

нарікав, а ях са. ва верх дістав ся,' сам TaКВJl же вробив
ся; хто тUlliки З простого народу наверх виходив, тягнуло його
до панства, хотів він Іаєтности .ати, піманих держати, роботою
іх обкладати. Щоб то.у вапобirти, треба було инших способів:
треба було підданство вs60РОНИТИ, щоб один чоловік до другого,
дО ЙОГО особи не .ir .ати ВЇЯКИх прав, як пан до niMaHoro;
треба було б :міру ве.еnну
уставити,
більше
котрої щоб
ніхто б аемлї не жав; треба було ві свобідиих ае_ель краввий
фонд установити, який би належав цілій Україні, всьо.у .наро
дови, а а ЯRого давала ся б аеuя в державу, а як хто перестав
на ІІЇЙ робити, до Toro б фонду поверталась. Та все це такі
річі до нких тільки аа теперішвїх часів люде стали доду.увати
СЯ, а тоді Toro не ровуІіли ні старшина, ні простий народ.
Простий народ на Москву надіІ покладав, вірив, КОЛИ воє
води його на старшину під_овляли. Але в Московщині був
такий саІИЙ_uкріпацький дух, і Москва на Українї
свої.
повір_
•
mrnаІ,

щО

ІИ

впслугували

СЯ,

роадавала

аеІШ,

селян,

І

са.а

ж

на.ибільше на J'БРаїнї помагала ЇІ кріпацтво а ав ОДИТИ , людей
приборкувати. А ТИIl чаСОІ, протnвляючи ся старшині, на перекір
ій роблячи, простий народ не добачав і не вмів роар1жкити
доброго від влого: що старшина xOTЇJIa свободу і сажостійвість
Украіні аабеапечити. Не вІів він від неі Toro перейняти, в тіІ
ПОІоrrи, а паиСЬКИІ вабаганка. зась СБазати. Вев народу ж не
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могла старшина аа право українське стояти і піддала CJI на
решті Москві: арікла ся прав j свободи українськоі, а аа те
від московського правительства всякі права паисью на простих
подей дістала, граllОТИ царські та надання. Так упала україн
ська свобода черев те ворогуваннє, що старшина панувати XOТЇJIa:
в

чужого

ярма

попуска.ли,

та

народ

в

визволяючи,

тій боротьбі

своє

закладала,

ві старпmною

власну прогавили. І не стало ані свободи на

а

:іі свою

). .країні,

люде

не

свободу

аві людо

не покращало: попали таки в niдданство та кріпацтво старшині,
і та 'ж Москва помагала тиі новИ1{ панам у кріпацтві держати
своіх людей.

19.

РуТиа.

Так от старшина хотіла під Польщу вернути ся, аби лиш
свободу Україні забеапечити, 3.Jle люде не хотїли. Москви дер

жати 'ся

-

так Москва не хотіла попустити, щоб Україна сама

своїжи виборними ЛЮДЬЖИ, геть.аном

ся, бев воєводів;

та

ПОJIКовникам:и

правила

навпаки, вона все того ПИЛЬНУВ3JIа,

що§ тах

своіх воєводів аавести, а гетьманську власть укоротити. И ки
дали ся і старшина. і люде українські то в той, то в сей бік,
і не було їм просвітку, а в тих роздорах та війнах тільки
сила українська гинула, аеllЛЯ пустіла,
люде роабігали ся.
І наавав ся той час "руїною", анищеННЄIІ ~T країни.
Виговський з Польщею хотів
тримати,
вабезпечивши
сuостійність українську, щоб Україна осібllШl "веJIlfКИ1l князів

СТВОІІ

руським"

(себ-то

украін~ькИІ)

при

Польщі була.

Але

люде не хотіли під Польщу вертатись, Виговського СБИНУЛИ
Й Хмельниченка гетьманом обрали.
Хм:еJIЬииченко
рад був
Москви тримати м, тільки хотів, аби Москва де в чім: по
пустила: щоб воєводів ніде окрім Київа не було; щоб військо
московське, яке на Україні буде, геть_анови було послуmне;
аби бояре московські в українські справи по-аа гетьмаН0. не
Jrimались. Він стояв тоді з військом на праві. боці ДніпрА.;
воєвода 1І0сковсы\й аакликав, щоб він ДО нього приїхав про
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те умовляти ся. Боли ж Х!lе.1ьниченко послухав ся й приїхав,
військо МОСКОIJське ЙОГО обступило, скликали раду іЗ тих nсць,
;І:е люде аа МОСБВОІО потягали, і там бояри московські ВОВСЇI(
nнші постанови прочита.1И: геть.анови власти й права ще по
.еншили, а воєводам щоб іще бути в ІІерелславі, Чернигові,

ШЖИНЇ

іі

ПИШИ!

містах.

Хмельниченко

aГOДnB

ся,

бо

був

У МОСКОВСЬКИХ руках, тіJIЬRИ ж другого року, ЯК ПО.lяки MOCK~B
СЬRе віЙСЬІ\О ПОГРОI(ИJ:И, пристав до Польщі, 60 в Москві вне
вірив сл. Тодї YKpaїna ровдїлила ся: правобічна ~"KpaїBa
(Київщина) вістала ся при Польщі, а лївобічна (Полтавщина
й Чернигівщииа) при }Іоскві. ІІішли в того війни великі:
Польща хотіла й .1ївобічну .У країну вабрати, а МОСЕВа - ПІ)аво
бічну. І було в того велике спустошеннє, й .1ЮДЯМ біда.
На лівім боці гетьманом вибрано Бруховецького, що
так до .1юдеіі придобрював ся. Запобігав він лаСБИ у }Іоскви
іі ~IOCKBa ПОМОГ.1а йому на гетьманство дістати сл, а тих пол
БОВВИRів, що йому протІівиЛІ ся, смертю скарала. Ва моснов
СЬКОІО волею пристав він на те, щоб Москва в україНСЬКИХ
людей податки збирала, і вавела Москва нові податки на людей.
Стали Лlоде дуже на те нарікати й бунтувати, бо не хотїли
нових МОСБОВСЬКИХ податків, а Бруховецький радив ~IOCKBi не
ПОС:ІУшні села та МЇС'ІеЧІ\а па.llIТИ та побивати. A.le люде бунту

ва:ІП ся далі, й ВруховеЦЬБИП побояв СЯ, щО так і його 8 геть
манства СКИНУТЬ, і Москва йому не поможе. Тож і він забун
тував проти Москви, казав воєводів
МОСБОВСЬКИХ побивати
і ХОТЇВ ів ~Jf осквою воювати ся.
На правім боцї Дшпра Хмельниченка вже гетьманом не
було, пере~lіНJIЛО ся їх кілька, аж настав в 1665 р. гетьмано:м
lІетро Дорошенко. Він не хотїв ів полыlеюю тримати, а наду
мав піддати ся Туреччині, щоб вона йому ПОМОГ.lа від ІІО21ьщі
відборонити сл. Думав він, до си.lИ прийшовши, )~ країну до
І~УІІИ В.1УЧИТП Й ~1'lOCKBY вмусити, щоб віста.ВИ:Іа У Браїну тільки
під вnерхніСтю цареЬІ\ОЮ, а українські справи ЛИІІШла саЮП[
Українцям порлдкуватп і в геть:мзнську управу не мjшалась.
Бруховець~ий тоді ДорошеНІ\а ваКЛИБав, аби йшов lVloCKBY вою
В'ати. ,::~орошеНБО прийшов, але тоді всї люде 3 лівобічної ~rкраїни
ДО нього пристали, а Бруховецького вбили за його невірність.
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Так став був Дорошенко гетьманом обох сторін Днїпра і спо
дївав СЯ, щО тепер Москва вгодить ся на те, чого він хотїв

-

)"rкраїнї свободу вабевпеч:Ити.

Але

ca!le

під топ час стала

ся в його сїмї пригода, і він, покинувши військо, спішно поїхав
до Чигирина. Тодї московські воєводи почали свою роботу жіж
Українцями, і ріжні JIIOде стали говорити, щоб таки Москви три
мати ся, аби лиш свободу попустила )Ткраінї. Полковника Много
гр і ш н О Г о, котрого Дорошенко замісць себе лишив, гетьманом
проголосили. Але й Многогрішний того-ж від lVІоскви допевняв
ся , що й Дорошенко аби вона в українські справи не
втручалась.
]dосковські
бояри стали водити та пробувати,
КОТРИЙ поступить ві свого, Дороп[енко чи .МногогрішниЙ. Много
грішний був слабший і пристав на московські бажання. Тільки
недовго гетьманував, бо його старшина· не любила і скинула,
а собі нового гетьмана вибрала Самойловича, ІІоповп~а
ПРІнвищем.

Дорошенко тим часом накликав Турків, аби йшли помогти
il0!lY Україну визволяти - усю, де лиш d~иве український
народ, від Перемишля аж до ІІУТИВJIЯ; так йому Турки обіцяли.
Дорошенка держала ся Київщина, полуднева Полтавщина й 3а
порожжє. На Запорожжі тоді верховодив С ір к о, славний лицарь
- він дуже Москві противнв СЯ, особливо відколи на Сибірі
побував, боярами 6ев вини й права васланиЙ. Але як довідали

ся, що Дорошенко шддав ся ТУРБОВИ, багато людей від нього
відкинуло ся, бо люде Турків бояли ся й ненавидїли як бусур
менів, татарських братів, і 3 КИЇВЩИНИ багато людей стало
тїкати аа Днїпро.
В 1672 р. прпііJllЛИ ТУРl\И ~~орошенкови
в поміч, виrнаШІ Поляків в КИЇВЩИНИ, БраС:Іавщини й Поділля,
й віддали сї вепї Дорошенкови. Але сей турецький похід ще
більше тутешнїх' людей на~траmпв : особливо те їх гнїВ3,,10
й страшило, що :ГУРКИ малих хлопцїв. забира:rи, турчилп їх
і в турецьке військо потім віддавали. Дорошенко тодї пере
говорював ін Москвою, ІЦО під.дав ся б їй, як бп вона його на
самім правім березї гетьманом лишила і в справи тутеnrнї не
мішала ся. Але Самойлович відмовляв JIосковеьких бояр від того,
бо Дорошенка бояв ся, -та й ІІольща на те не приставала.
А з Польщею ]docKBa недовго перед ТИМ, в 1667 р., таку угоду
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гробила, що вся Україна на правім боці Дніпра, окрім Київа
сажого, Польщі аістаєть ся, а лївобічна під Москвою має бути.
Дуже Українці аа се на Москву тоді нарікали, що вона Украї
ною а Польщею подіЛILіІа ея як би була схотіла всю Україну
при її свободі держати, то Україна ціла б при Москві ли
пшла

сл.

Дорошенко ще кілька років на праві. боці держав ся.
Вавзлтий козак був, не хотів Москві піддати сл. Все ДУllав
якось тоі свободи дійти. Але що жало не всі його покинули
й люде за ДНіПРО повтікали, не хотячи під ТУРКОll ЖИТИ, ТО
Й він в 1676 р. піддав сл, як Самойлович із московс ЬКIDI вій
cьKoM прийшов ЙОГО 3 Чигирина виганяти. Хотів у спокою свою
старіс'! ь дожити, коЛІ не вдало ся те, що він дужав - Украіду
визволити, цїлу до купи злучити й над нею гетыlнувати..
Але Москва казала йому в московські краї їхати, і таж він
і вмер.
МОВ орел той прибор&аИИЙ,
Без крил та без волі,
Знехіг славний Дорошеико,
Сидячи в неволі.
Тай умер в иудьгп. Остило
ВОЛОЧВ7ь кайдани!
І вабуп на Вкраїні
Славиоro гетьхана.

Саиойдович тоді й решту людей в Київщини аа Дніпро
аirиав і КИІвщина ві стала ся пусткою. Москва відступила полу
дневу Київщину й теперішню Херсонщину Турка., аби а ПІІП
по.яритись. Невдоваї поті. одначе кілька полковників, жіж ниии
Семен Палій, полковник хвастівський, стали анову людей
в Київщині й Браславщинї садити, коааччину заводити, а Тата
ражи та Поляками воювати.

20. Мазепині' часи й скасованнє гетьманщини.
СажОЙЛОВИЧ іще десять літ був JfеТЬІаном по підданнї Доро
шенка. Але таки не потрапив МОСКОВСЬКИМ бояра. і вони кавaJIИ
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старшинї йоrо скинути, а вибрати на йоrо жісце rенерального
осаула, Івана Мавепу. Сажойловича ж на Сибір заслано, як
Миоrоrpinшого перед тиж, хоч вини ніякої ані ва СИll, ані ва
тиж не було.
І Мав,епа довrо потрапляв Москві, хоч то й дуже ТSIЖКО
було, бо тоді новий царь Петро ріжну службу УхраіlЩЯ){ BaraДУвав, RaB3B козацькі полки в далекі сторони ПОСWIати, кріпости
будувати, ханали коло Петербурrа копати, де сила силенна. ко
захів від повітря незвичайноrо й води поrинула.
Дуже ва те
люде відказували на Москву й на Мавеny, що їй вислуговуєть ся.
Не люБИJIИ також Мавеnи, як і Сажойловича, що з панажи старшиною тримає, nOllarae їй панство на Україні заводити.
Петрик Іванеш\о, канцелярист військовий, 8 3апорожцяПl
й Татарами пробував Мазепу скинути, Україну від нових панів
визволити. Але Мавепу Москва боронила, а народ уже так Bi~
тих віковічних воєн і повстань утоюrв ся, ЩО й не рушив ся.
Але Мавепа не був Україні Bopor, любив її і багато доброго.
ДЛЯ неї робив: приміром, за школи дбав і їж помarав. Він сам
був на Москву недобрий, що вона так Українцями розпоряджає,
ні за що вже :має й йоrо, rетьмана, й українські права. В тім
часі царь Петро воював 3 королеж швеДСЬКИll Карлом, великим
ВОЙОВНИRОll. Здавало ся, що Карло побє ІІетра, і Мазепа вадуман.
а КаРЛОll звявати ся, від Москви відірвати ся й валожити
особну українську державу під зверхністю шведською.
3наємо, що й Хмельницький подібне задумував у спілці ві
]Uведами.

.

Карло на ·Україну прийшов, і Мазепа зі старшиною до.
ньоrо прилучив ся. 3апорожжє до них теж пристало. Але народ
на Україні не рушив ся: рав черев те, що ввarалі Мазепу Н6
любив і йому не вірив, та й вробив ее все Мазепа занадто не
сподівано: ще вчора Москві вислугував ся, а тепер її покинув.
А rоловнїйше через те, що :московське військо стояло на У храМ,
й всі йоrо бонли сн. 3араз же на першу вістку те військо здо
було Мавепину столицю Батурин і страшенно поруйнувало,
людей побило; Січ страшенно знищило і всї. страху нагнало.
Як же Україна не рушила ся, то баrато і з тої старшини, щ()
в Мавепою до Шведів пішло, почало наоад до Петра вертати ся.

-,8 Було се в р. 1708, а на другий рік царь Петро Шведів під
llолтавою побив - аа далеко вони від свого краю відбили ся.
Карло втік до Туреччини, а;] ним і }tlавепа ні старшиною.
Ма:.зепа скоро вмер, а старшина, що :J ним була, вибрала reTb-

маном JІилппа Орлика, писаря rеперадьного.

Надїя була на

Турків, що вони будуть воювати $3 Москвою :й за Україну
вступлять ся. Біда тодї не одного старшину навчила; виби
paючи Орлика, вони такі :JaRОНИ длл ): країни вложили, на спосіб
конституційний, що дуже добрі б були - тільки що тій старшині
а тими :закона:м:и не довело ся на Україну вернути ся.

Турки почали 'війну

3

Петро за далеко вагнав ся,

царем ІІе'l'РОЖ і ім пощастило: тепер
ЯК перед

тим Ка.рло.

Турки його

обступили зі своїм військо~[ і так я~ у руках мали. Мусів Петро
приставати на те, чого Турки хотіли. Мjж иншим: вони :іі сього
вимагали, аби Петро від 'У країни відступив ся.
Та ІІетро дав
хабаря турецькому мінїСтрови, і умову про се написали так не
ясно, що Москва кавала потім, що се не говорить ся про ту

Україну, яка під МОСКОВСЬЕОІО рукою sзістаєть ся.
Туреччина
вправдї аа се почала ІЗнову війну, але ~ того нічого не вийшло,
JЇ аістав сл Орлик гетьманом па· чужій стороні.
Царь же Петро задумав скористати 8 прилучення Мааепи
ДО Шведів, щоб зробити кінець гетьманщині.
Хоч Україна не
вся пішла ва Мааепою, але Моеква, як я вже кааав, від давна
того пильнувала, щоб права українські ПОВОЛЇ вкорочувати,

а тепер та Мавеппна історія давала добру H~ГOДy, щоб "Малую
Россію крукам IIJ>ібрать", як ІІетрові міністри та rеиералп
хавали.

Устрій на У країнї по Хмельниччинї

був

такий.

Україна,

яка стояла під гетьманською управою, поділяла ся на полки.

3а Хмельпицького було вісім ПОЛl\ів на правім боці' Дніпра
і ВІСІМ на ЛІВІМ.
Пізнїйше, ЯІ~ Щ>авобічна Україна відійшла під
Польщу :й спустіла, було на лівім боці десять полків: Старо
дубський, Чернигівськп:іі, Нїжинський, Київський (він був пере
важно на лївім боцї, хоч сам Київ на правім), 1І рилуцький, Пере
яславський, JlубеНСЬІсиіі, Миргородський, Гадяцький, ІІолтавськиИ.
Кождий ПОЛК поділяв ся на СОТ Н Ї, так ЯК тепер повіт подїляєть
ся на волости, тільки ДО сотнї належали й села, і містечка,
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Наші гетьмани.

Богдан ХиеJIЬИИЦЬlШН.

Іван Виговський.

Петро Дорошенко.

Іван l\I~азена.
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і міста. В кождій сотнї коааки, що в ТІИ сотнї жи.ІІИ, вибира.п
сотника. Сотники в иншою полковою старшиною й в коаакаllИ
того полку вибирали ПОJIковника. Старшина й козаки 8 усіх
попів на військовій радї вибирали гетьм:ана. Сотник у своїй
сотні,

а

полковник

у

полку

-

:мали

власть

не над сам:mш

тільки Rозакажи, але над усї:ми ЛЮДЬП,· ЩО В тій сотні чи полку

жили. Але м:іста мали свій власний суд і управу (ввав ся
м:аІістрат або ратуш), ·і хиба відти якісь справи переносили до
полковника або до гетьмана.
Всякі важнійmi справи полковник
.ав рішати по нараді в полковою старшиною, а гетьман ів Іене

радьною. Іенеральпа старшина" була така-ж, як полкова:

обовний, суддя, осаул і llисарь, тіЛЬКИ звуть ся rенеральнlПШ,
то значить що вони для цілої України. В важнїйших справах
гетьман СRJIlШав полковників й иишу старшину, а в найважнїйшпх
- військову раду, то-б-то и простих коваків в полків. ВЇЙ
сь:кова ж рада могла й сажа вібрати ся, як бачила що недобре;
могла й с:юmути самого гетьмана. Підібний лад ма.."'Іа й Сл 0бідська Україна, теперішня Харківщина: теж подїлнла ся на

поЛRИ,
вад

але

тими

не

належала до гетьмана, "ті~ки м:осковські бояри

полковпиками

власть

м:али.

'rакиП: був лад на Україиі виборний. Як Хжельниць
кив до Москви приставав, то Москва обіцяла, що в той лад
мішати CSI не буде й його переміняти не стане. Але насправжки,
то поволі, при кожній иш'одї, особливо при кожній змінї, як
новий гетьман наставав, :московські бонри все вкорочували укра
їнські права і все більше в устрій український мim~llI ся. При
:міром, ваве~и вони так, що гетьмана не можна було скинути
и нового вибрати беа царського повволення, і гетьман тільки .
тоді м:ав власть, ЯІ~ його царь ватвердив; а ва ділі потім на те
аійшли, Іца :московські бояри зі старшиною умовляли ся, КОМ:У

гетьманом бути, і його беа правдивої віиськової ради, бев :коваків
настановляли. Війсьлової ради й вовсї)( не СІ\ликали. До пол
:ковників московські бояри по-ва гетьманом писали і від них
листи й скарги пр ийм а..п , і ТаІ\ ПОЛRОВНИІ\И БLThше дбали про
:МОСІ{ОВСЬІ\У ~aCKY, а геть:мана не слухали. За царя ІІетра став
полковників царь іменувати, беа гетьмана і без Боаацької ради,
а вивначав :IIoдeJЇ навіть не ту тешнїх , а М:ОСІ\ОВСЬІ\ИХ офіцерів,
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1 ті ні гетьмана, ні НЇІ\ОГО ва ·УкраіНі не слухали, а робили, що
хотіли.

Гетьмана царь ІІетро, потім як Мааепа до Шведів пристав,
позволив ще вибрати, аби в тій иебевпечнііі хвилі У країнцїв не
дражнити.
Але ві в чі. йому власти ве давав, а сам СІ\идав
і вианачав ПОЛьОВІІиків та пишу старшину.
)~o гетьмана ПРИ
ставив двох І\омісарів, які мали ва гетьманом наглндати. Держав
при вїм своє військо московське й кагав жити не в Батуринї,
як перше, а у Глухові, блигше до ЖОСІ{овськоі границі. ІІоті.

(1722

р.)

вивначив

Іпість офіцирів і одного

бриrадира в м.ос

І{ОВСЬІ{ИХ полків і приставив Їх до гетьмана, аби пони скарги на
українську старшину й суди приймали, переглядали всї писання,
які 8 гетьманської канцелярії виходять, вбирали сами всї подаТІ{И
й гроші. 3вало ся се "малороссіЙСІ~ая КОЛJlєtія". Вона
відібрала BCsrкy власть від геtЬJ(ана і кооацькоі управи, а щоб
люде не нарікали, царь РОВІІИсав, що се він гі заводить, аби від

стаРІІІИНИ ЛЮДЯМ КРИВДИ не було. Але від тоі колєtії робили ся
кривди ще гiPllri, а заравом по Україні московські "ріпацькі по
рнцки від са_ої Москви ще більше ширили ся.
Та хоч па тою "M3..-10россіЙською Rолєrією" гетьман сливе
вже нічого й не внаЧIrn, ал:~ Петро все таки й того імени l[е
хотїв. як умер гетьман Ск о р О пад с ь кий, що був по Мааепі
гетьманом, то І[етро маніфест такий видав, що гетьмана ви
бирати не бу дуть, бо царь мусить добре надумати ся., аби вір
ного чоловіка на гетьманство знайти, бо попередні гетьмани були
враДникп. Ти.часом же, мовляв, буде Україною правити Іенера.1ьна
старшина разом іа жалороссіиською колєtiєю. По правді ж рішив
Петро таІ\, I1~O гетьмана біль ІІІ е в а .У I(Р аїн ї не має 6 ут If,
а правити буде власне маЛОІ)осіііська Ісодєtія.

21.

На УкраУнУ заводять ся росийські порядки .
•

НаеТУПНИБИ даря Петра не були такі заnзяті, та ЇІ БОSl.1П
ся дуже ДІ)аЖIJПТИ Украінп,їВ, і ще два рави дозволяли вибирати
геl'ьманіп: n І). 1727 був вибранпJi rCTfJ"aHOM r~аНJ{ЛО Апое'гол
6
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і був ва гетьманстві 7 лїт (умер в 1734 р), а потім в р. 1750
був вибраний Кирило РОВУ1l0ВСЬ:КИЙ і гетьманував до р. 1764.
Та т-о тільки слава була, що гетьмани ті були вибрані, бо стар
шина вибnpала того, :кого їм від царя або цариці :казано вибl)атп,
а :козаки до того вибору вже нїчого не мали. І в управі своій
ті гетьмапи не _али великої сили, у всїм :мусіли слухати, що ЇМ
царські :міністри в ПетерБJрга кавали. Та )! країнцї хотіли бодай
хоч таку обчухрану самоуправу, автономію, по теперішньому
кажучи, ватримати, коли ліпшої не можна було дістати. Але
цариця Катерина не хотіла й тої обчухраної дальше держати,
і казала Розу:мовському, аби сам просив ся а г~TыllHcьKoгoo
уряду на спокій. Хоч не 3 доброї волї, JlУСЇВ РОВУЖОВСЬRИЙ по
слухати, й цариця його в 1764 р. ~ гетыlнсь:когоo уряду ввіль
нила, а ва ІІослушність дала йому па вічність перевеликі :маєт
НОСТІІ на У країнї, що на гетьманську булаву перед тим належали
(Гадяччпна і БпківеЬІ{а волость).
)Т країнцї ва гетьмаНСТВОll і даввїйшимп порядками дуже
жалували, і в 1767 Р., ЯІ\ цариця скликала І\омісію, для ви
дання нових UaI{OНЇB та кавала висилати до неї ВСЯІ{ОГО стану людям
своїх депутатів і давати Їм паІ{ав, чого :мають етарати ся, то на

УІ\раїнї й пани, й коваl\П, й міщане (від селян не було депутатів)
- всї ПРОСИЛІІ аби назад вернено "статтї Богдана Хм:ель
llІІЦЬКОГО", се-б-то такі порядки, як ва давнїйших часів були,
- ll~об була на )rкраїнї аВТОІІОМЇн. Але правительство росийське
на те не вважа.л:о. :Катерина постановила, 1l~0 rетьм:анам біЛЬJuе
не бути, аби й память про НІІХ вабула ся. Тимчасом мала
правити малоросійська колєrія, а в нїИ: тpьox)~ЕРаїІЩЇВ,
а трьох Росіян, четвертий прокурор, питий голова теж
Роеіяне. Але незадоnго мали ПОІ{асувати все чисто, II~O n укра
ЇНСЬКИХ порядків иіставало ся, в тім і ту Rолєrію, а uавести
маЛIІ порядки вовсїм РОСIІПські.
П раUlIтельство то так представляло, що в українськім
устрою, в судах і каНІ~еЛНl)іях непоряд&и великі були, ДЛЯ того
воно вавдить порядки росипські, аби людям не було :кривди,
і паНJI -стаРIПlJна їх не утїснялп, в підданство та кріпацтво собі
не переВОДIJЛП. Але пк самі )'" країІІЦЇ хотІли иробити собі ліпший

порядок, то в тім ЇМ правительство не по.маг~о, а перешкоджало,
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бо хотіло скасувати ,всї УRраінські порядки,

аби H~ було ніякої

ріжиицї :між Україною ~ Московщиною, Й скрівь аби жоо~~вські
чиноввики: правили. По смерти Скоропадського полковник~ чер
нигівськпи Полуботок, що накавним гетьманом був, себ-то
місце гетьмаца заступав, ЧУІОЧИ,
як царь Петро закидає
УІ\раїнцям про непорядкп, їt: сам таки деякі непорядки бачу'lИ,
почав робити ліпші порядки в судах, в управі полковничіЙ.
Але царь Петро варав кавав його вабрати до Петербурга
й тут його наче бунтівника всадити до вланицї, і там він сидів,_
доки н'е вмер. І внші, хто хотів українські права, автономію
УІ<раїнську боронити, ті теж попадали, У вявпицї, уряди і"
маЄТІ\И відбирали, а що на:И:меньше ласку правительства тра
тили. ТИМ же, що були правительству покірні, українських' прав
не обороняли, або й самі помагали іх ламати, тим всяка ласка
була, тим царсьиі грамоти йшли на великі вемлї, на маЄТІ\If, що
до іх урядів належали, на ті вемлї, що пони вагарбали, потвер
ждення :И: надання царські давали. І бачучи, що правдою нїчого
дійти не можна, окрім прикростей, а податливим :маєтки та
уряди, то й инші, хоч і бурила ся У НИХ совість, затихали та
під лад правите~ьству ЙШЛJf, щоб коли не можuа вже свободи

мати, то хоч кишенї собі й ДЇТЯМ своїм наповнити. І так, як

автономія УІ\раїНСЬІ<а пропадала, яростало упраінське панство.
Туди правительство )"'країну вело. Хоч кавало, що то воно для
ТОl'О В JпраїПСЬRі справи мішаєть СЯ, аби селян від панів, від
старшlШИ боронити, а на дїлї полеlсmi я того ЛЮДЯМ не було
нїякої. Від росиііських властей такї-ж вдирства й неправди
дїяли ся, ще іі гірше, ніж від ковацы{х•. А послушній старшинї
ті власти роеПЙСЬRі помагали nемлї nагарбувати, селян і коваків у

підданих повертати .• Панщивняні порядки по МОСКОВСЬІ\ОМУ поваво ДИЛИ, і так укінцї старшині ва те що пона самоуправу, права
украї"НСЬІЙ стратила, сеЛЯНСЬІ(ОЮ свободою, кріпацтвом uаплатили.
Бо то треба янати: ЯІ( за Богдана Хмельницького панів
ів України вигнано, то були всї люде вільні; тільки де-що
ТрОХН niMaHC'l'Ba лишило ся па яемлнх :манастирських та право
славних влаДИІ\ів. 3аможнїйші люде писали ся в І~озаКJ{ й мали
службу віЙСЬІ~ОВУ служити, а ИНІні в селяне lIали подаТОl\
ДО ска})бу віі1сьт;ового даваТІІ. 3eM.~IЇ Gул() бага.то ві.1ьн()І, таІ'
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ЩО хто хотів, собі по силі своїй під господарство ааЙ.ав, а багато
аемлі віставало ся ва громада_и, спільної. Та вже тоді люде
заможнїиші, старшина особливо, собі пемJIЇ повайжцли аначнїЙші
частки. Потім люде з -ва Дніпра далі приходили, а.ле вже ДЛЯ них
аемлі вільної бракувало; багато присідало ся до вамоЖНЇЙших
Еоааків, що більше ае_лі :малп, а ниші на ве][лї старшинській,

і мали давати данини, чи в роботі помагати свому пановн. Тоі
старшини, панів до_ор одних ІІНОЖПДО ся, і охоти до аемлі та

1Іуж"ика у неї прибувало, як бачили, що а того дохід цобрпй' іде.
Ровхапували І'рунти

гро_адсьиі,

або такі,

що

до

урядів нале

жали (ранІ'ові авали ся): се-б-то, прmriром, а такого і таного
села доходи _али ЙТИ на полковника чернигіВСЬБОГО, хто на
тім: урядї був, а котрийсь полковник се село на вічність собі
і своїм: дітям забирав. Ииші, особливо котрі високих урядів не
:мали,

аеuю у Еоааків та селян

Rупували

-

говорило ся,

що

купували, а властиво підбирали, вмушув3JIИ аа що небудь від
давати. А що коааЦЬRИХ І'рувтів властиво не вільно було купу
вати, то полковники коваків переписували в селян і вемлї нупу
вали, чи аабирали, а ті бе:зае_ельні
селане
чи козаки на
панських землях мусїли вже сидїти й панськими пі,ІІ.ЦаНIIIІІІ ста
вити. 3 початку ті поддаві тіЛЬRИ щось небагато в господарстві
свому панови помагали. Але далі вже й панщину бачи.о,
і осип вівсом чималий давали, а далі ще більше, так хоч би
в Польщі або Московщинї.
Так не :минуло сто літ від Хмельниччини, а вже па }"'краіпі
тільки коааки та міщане ще були свобідuі, а селяне то всі
в підданстві, і землї, крім козацьких та церковних, всі ва па
нами були ва тип новими панами з своєї таКІ[ ковацької
старшини, що "дука:ми срібляниками" їх дужа навивала. Тільни
те все ще не було :міцне. Ще памятали люде недавні часи 8відки ті м.аєТІ{И пїПІЛИ і ввіДІ{И ті пани ввяли ся. І селяне
ріжні ще своїх прав доходили. Ще вільно було ЇЖ від одного
пава до другого переходити і ТО:МУ не :можна було їх обтяжати
'l'3Б дуже. Аж тодї сї :маєТІ{.И ставали І{ріпкі ra певні, як пани
- старшина понадіетавали грамот царських на ті вемл і на
селян, n~o всякою неправдою аагарбали, або й на ті ае_лі та
селян, п~о ще не· встигли вагарбати. Дістава.ли вони ті грамоти,
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мовляв, за "заслуги" своі що прав ухраінських не ебороняли: ні в чім Москві не перешкоджал:в, і так за ті "зас~"
вагарбали землі й людей. А цариця Катерина заборонила пере
ходити селянаJl з під пава до другого пана (р. 1763), а потім
і всякі кріпацькі порядки, які бу~и в МОСRовп~ині, всяке право
панів до селян і підданство своїми укзаамп аавела (р. 1783).
)Ткрашські пави були врівняні в правах ;) дворянами росий
ськими (р. 1785).
Трохи вільного духу вістава..10 ся ще на Січі заПОР08ькіЙ.
Як Мазепа до Шведів npистав, то й Запорожцї пристали; тоді
царь Петро казав Січу вруйнувати, й Запорожці перейшли на
аемлі татарські, в Алешках новии Кіш ааложи.JIИ. Але затужили
аа старими місцями і ВПРОСИЛJl СЯ, ЩО іх цариця Анна назад
прийняла й позволила вернути ся ва Запорожжє. Тут вони й
жили та вjд Татар Украіну боронили. A;re як цаРИЦR Катерина
постановила всі ко:зацькі порядки скасувати, то й Січу uaдy.a..ila
знищити. В 1775 р. ВИСЛ3JIа вона військові комапди по аапо
РО3ЬІ\ИХ землях, аби повідбирали зброю від 3апорожцїв, що
розійшJIИ ся на рибу, та на пасіки. Потім вислала віЙСЬІ\О на
саму Січу. Несподівано обступило воно Сїчу й І'енерал оголосив
Запорожцяж, ІЦО цариця Сїчу І\асує: аби зложили вброю й ров
ХОДИJIИ ся по своіх м:ісцях, на Україну. як rpiм: се вдарило За
порожцїв: не ждали. вони того, не гадали. Одні хоmи не
давати ся й обороняти Січу, але стариіі кошовий Калнишев
ський й ипші поча..lИ гамувати та радити пімати ся. І під

дали ея. Моска..1Ї зn.браdИ вброю" нлейноти, грамоти козацькі,
а старого Калпишевськоrо 3 инmою старІІІИНОЮ 8акували в кай
дани та й до вязпицї відвеВJIИ хоч він же намовляв 3апо
РОЖЦїв до 8ГОДИ. Відвевли ЙОГО на край світа, в Соловецькиіі
манастир, і він там 25 літ просидїв У вязницї страшній, саміт

вій і в ніи вмер
ців не хотіло

-

на страх Укр аїн ЦfІ:f.

греЧІ\ОСЇЯЖП

стати,

Але

багато Запорож

ЯК вони каЗ3...1JП: пішЛl в Ту

peччиHy і там пову Січу над гирлами дунайськими ~алоіКИЛl, ЯБ
у пісні співаєть CfI:
Ой не rарааД, Запорожці, не rаравд зро6ВJlИ,
Що степ віJIьвиіі, край веселий 'lай вакапаствли!
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НаСТУПllла чорна хмара, і дощик із неба,
Зруйнували Запоро~е буде колись треба!
Ой чи треба, чи не треба, нїчого робити!
Буде добре Запорожцнм і під Турком ЖИТІІ.

Білыістьь тих Запорожців потім послухала )IОСКОnСЬІ\оі
IІОI)ади, вернула сл до Росіі й іх оселили на Ку б ані відти
українеькі кубанські козакп. 1flало хто на Дунаю JІИІUИВ сл.
По скасуваннї Січі аа кілька літ (р. 1783) скасовано
і1 козацькі полки на Украіні та ваведено рекрутчину: мусїли
у кра1'нцї в роспйських полках служити. Ввесь козацький устрій
скасовано, ваведено на ііого місце І'убернїі, такі як у РосН.
3 тої части "України, що під Росією була, вроблепо пять сих
І'уберпій (або наміснпцтв, як іх ппакше наапвано ) Київську,
Чернигівську, Новгородсїверську, (jлобідську і НОВОРОСІІЙСЬКУ.
Українці дуже тим сжути.ш ся. Де-які подумували наніть
про те, чи не можна б силою добути ся, аби старі порядки
вернено. Знаємо, що до Берлїна приїздив в 1791 р. від ~TKpa_
іпцїв один пан, КаПIIЇС'f па імл, й ПU1'авсь, ЧІІ Прусія не
помогла б )Ткраїпцлм, що дуже тужать за своїми старими пра
вами й хотіли б вернути собі давнїй козацький устрій. Та ІІрусія
1'одї не хотїла воювати а Росією і так а того ааміру нічого й не
вийшло.

22.

Гайдамаччина. Кінець Польщі.

Таке діяло сл в Гетьм:аНІЦПНЇ, що під РосіGЮ була. Н тіи
же у країні, що аіставала ся під Польщею в ГаЛІІЧlIНЇ, на
Волині, на Поді.1ЛЮ аахіднім (де. !\амлнець), народнє повстаннє
аа ХмеЛЬНИЦЬІ\ОГО тільки перешум:іло, як І\оро'Гка бурн, і ПО'l'іll
усе по давньому пішло. Ще силыIйu[еe 110 нім стала lІольщu
панувати, ще більше польщипа почзда все українське витискати,
бо хто сміливійшпй був, вавзятїйший між тутеІІІНЇМ: людом укра
їнським, пішов до коааків, на ту Україну, де боротьба
а ПольщеІО йшла, а лишило ся що плохіще та смирНїйше, та ще
вивче перед Польщею голову похилило.
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в Київщині та Браславщинї по Случ, по Бар та Межи
бож коваччина в Польщею сильно борола ся, не хотіла По

лякам давати ся. Але як ровділила ся .Україна на правобічну та
лівобічну, як :Москва правобічну УІ\раїну сама Польщі відсту
пила, трудно стало бороти ся. Люде, паскучивши тою війною,
не хотячи під ІІольщеІО бути, стали ва Дніпро ТЇІ~ати. А як
Дорошенко піддав ся, то ковацьке та московське військо ва
ДНіПРО перегнало й решту людей, що n~e в полудневій Київщині
вістали ся. ІІотім, як Л то вже вгадував, Семен Палїй та
•

инпп

полковники

почали

тут

коваччину

наново

ваводити,

u

людеи

скликати. Багато і в-ва Дніпра сюди навад тікало, скоштувавши
нової ваДПЇПРЛНСЬКОі панщини. Як трохи вжогла ся та БоваЧЧІІна,
то вадумав Палііі в-під Тlольщі відірвати сл й пристав до Мазепи.
Але Маsзепа бояв сл ПаJlія, бо Палія люде дуже любили: по
боював сл Мазепа, а-пу-ж той на його місце гетьманом стане.

Закликав

його

до

на Сибір.

себе

пїби

на пораду,

вхопив, та й вислав
4

Та по ті. не довго й Палїєва козаччина простояла. Як
по невдалій війні а Турками цар ІІетро вдруге відступив ті краї

Туреччині, то кааав анову людей перегнати ва Дніпро. Забрала
одначе ті краї не Туреччина, а 110льща (В 1714 р.). Стали
вбирати ся на тутешні краї анову польські папи, внуки та пра
внуки тих, що тут перед Хмельниччиною панували. Почали села

та міста наново вакладати, людей СКЛІІКатп, обіЦЯІОЧИ їм ріжні
полеГІСОСТJI на довгі літа. СТ3JIи люде стнгатп СЯ, й незадовго
залюдпила ся наново та Київщина й Браславщина.

Але люде памлтали про недавню к<.fваччину й па тутешнїх
панів лихим оком погляда.:ІИ. Особливо, як проминули вільні лїта
та поваводили пани панщину. Збирали ся ватаги рілtНОГО віль
ного люду, волочили ся по тутешнїх краях та панів розбивали.

ІСроввано Їх гайдамаками. Як 3апорожці в-під Татар вернули
ся, то від них найбільше прпвідцї до таких ватаг гайдамацьких
виходпJIП, а до нпх ріжні люде пристав зли, як вони па Україну
приходили, палили та руйнували панські двори.
Для оборони
пани держали двірських коваків, ві своїх підданих наби
рали та військової муштри вчили; але й вонп не раз до гайда

жаків приставали. В

1134 р., як умер тодіmнїй польський король
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і пани снарили ся між собою та били ся, кому новим королем
бути, так гайдамаччина тоді мало не цілу Київщину, Браслав
щину, ІІоділлє ваИняла. Селянство тут на панів підняло ся.
Б Браславщпні такий полковник Верлан знаіішов ся: він був
старшим над двірськmш козаками у одного пана, але пристав
до повстання, став між селянами козаччину ваводити, з селян
ПОJIКИ козацькі творити. Насилу Поляки потім, ЯІ\ уже короля
вибрано, те повстаннє задушили, до помочі упросивши москов
ське BiiicыIo•.
Потім знову дуже сильна гайдамаччина і народнє повстапнє
було в 1750 Р., а ще більше в 1768 р. Се звалось Коліїв
щиною. Тоді Поляки пробували в Київщині унїю вавести,
а православні не давали ся.
У' медведівському манастирі коло
Чигирина в послушниках був Запорожець Максим Залізняк,
так він вібрав запорозьку ватагу та,з нею пішов на У І\раіну
панів бити. Сила людей тоді повстало; пішла поголоска, що від
цариці :Катерини приіішла 'І'3І\а голота грамота, аби люде на
у країнї повставали, Ляхів та Жидів побивали. Стали пани та
Жиди тікати, ховати ся по кріпостях сильвїЙших. Найбільше по
ховало ся в }"'м анї. Але сотник старший над двірськпи
козаками уманськJПlИ І в ан Гон т а до гайдамаків пристав:
думав, що прийшов час Україну визволяти, та що Москалї в тім
будуть Українцям помагати.
Умань тодї гайдамаки адо були
й чимало побили Поляків та а~идів хоч і не було воно так
страшно й кріваво, як то люде потім оповідали. Але тимчасо.
король польський ВНОВУ до цаl)ИЦЇ Катерини удав ся, просив
військо на гайдамаків' прислати. Гайдамаки сподївали ся, що
РОСИЙСЬRе військо буде ЇМ помагати і самі до нього ЙШЛИ, як їх
кликали; Москалі ж іх ловили та ІІолнкаll піддавали, а ті не
ЛІОДСЬКИМИ карами карали: стинали, руки, ноги рубали; в Гонти,
кажуть, шкуру в живого відрали. Так повстаннє вадавили.
СІ\ОРО одначе й ПОЛЬІді прийшов кінець. Сусїдні держави
- Росія, Австрія і Прусія - бачили, що вона ВОВСЇм ослабла,
немає ві війська, ніякої сили, і вічні в піп сварки та війни між
панами. Вони вмовили ся її між себе ровібрати, і в 1772 р.
зробили се: Росія ввяла Білорусь, Австрія - Галичину, Прусія
- вепї коло Балтійського моря. Ивmі вемлї, в тім і Во:пmь
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і пани снарили ся між собою та били ся, кому НОВИМ королем
бути, так гайдамаччина тоді мало не цілу КИЇВЩИНУ, Браслав
щину, ІІоділлє зайняла. Селянство тут на панів підняло ся.
Б Браславщпнї такии полковник Верлан знайшов ся: він був
старшим над двірськmш козакажи у одного пана, але пристав
до повстання, став між селянами козаччину заводити, з селян
полки козацькі творити. Насилу Поляки потім, ЯІ\ уже короля
вибрано, те повстаннє задушили, до помочі упросивши москов
ське BiiicыIo•.
Потім знову дуже сильна гайдамаччина і народнє повстапнє
було в 1750 Р., а ще більше в 1768 р. Се звалось Коліїв
щиною. Тоді Поляки пробували в Київщині унію завести,
а праВОСJIавні не давали ся.
У "медведівському манастирі БОЛО
Чигирина в послушниках був 3апорожець Максим 3алізняк,
так він вібрав вапорозьку ватагу та,з нею пішов на У І\раїну
панів бити. Сила людей тоді повстало; пішла поголоска, що від
цариці Катерини приіішла 'І'зка Болота грамота, аби люде на
}~ країні повставали, Ляхів та Жидія побивали. СТ3.J1И папи та
Жиди тїкати, ховати ся по кріпостях сильнійших. Найбільше по
ховало ся в }'" манї. Але сотник старший над двірськпи
козаками уманськІПІИ І в ан Гон т а до гайдамаків пристав:
думав, що прийшов час Україну визволяти, та що Москалі в тім
будуть Українцям помагати.
Умань тоді гайдамаки адо були
й чимало побили Поляків та і.І~пдів хоч і не було воно так
страшно й кріваво, як то люде потім оповідали. Але тимчаСОIl
король польський ВНОВУ дО цаl)ИЦЇ Катерини удав ся, ПРОСИВ
військо на гайдаиаків . прислати. Гайдамаки сподївали сл, що
росийське військо буде ЇМ помагати і самі до нього ЙШЛИ, як їх
кликали; Москалі ж іх ловили та llолнкам піддав3JIИ, а ті не
ЛІОДСЬКИМИ карами карали: стинали, руки, ноги рубали; в Гонти,
кажуть, шкуру з живого відрали. Так повстаннє вадавили.
СІ\ОРО одначе й ПОЛЬІді прийшов кінець. Сусїдні держави
- Росія, Австрія і Прусія - бачили, що вона ЗОВСЇIl ослабла,
немає нї війська, ніякої сили, і вічні в піп сварки та війни між
панами.
Вони змовили ся її .іж себе ровібрати, і в 1772 р.
зробили се: Росія ввяла Білорусь, Австрія - Галичину, Прусія
- вепї коло Балтійського моря. Ивmі землі, в тім і Bo:nmb
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та Київщина, ще при польські. КОРОЛІ ЗІстаЛИСІ).

Але двадцять

літ піанїйше (1793 р.) Росія вмовила ся в Прусією і знову від
ІІольщі землі забрали; Росія ввяла Волинь і Київщину..ПолЯІ\И
вробили повстаннє, та те повстаннє роеий:ські віЙСЬRа Бдавилп,
і поті. сусїди ПОЛЬЩУ дО решти поділили.
Не стало Польщі
зовсім.

Але хоч не стало Польщі, то Укра.їнцям не стало черев те
ЛЇПІпе, особливо в іИХ вепнх, що до Росії перейшли. ІІО.1ІЬські
пани дaJIЇ панували над україНСЬІ(ИМ: селянством, а навіть пану
ваннє їх стало ще тяжше, бо тепер поліція й військо селян ва
КОЖНИЙ непослух папам тяжко І{арзли.
Стало панам ще ліпше·
й беБпечнїйше, ЯІ\ ва Польщі, а ЛЮДЯll ще гіРІпе. Ни то
в піснї СПІваєть ся:
Була ПОJlЬЩа, була ПОJlLща, а СТ8JIа Росія,
Не заступить син ва батька, а баТЬRU ва сипа.

Селяне вправдї памятали ипакmі часи та хотіли вернути
КОБаччину. як війна була в Наполеоном і поті. як ПО.7ІЬське
повстаннє було, так правительство КJlИКало в Полтавщині добро
вольців, аби в козаки ЙШЛИ, й обіцяло, що Ба те в коваках
Бістануть ся, не будуть рекрута давати. Багато йшло череп се
в коваки, але потім тих козаків на КаВІ\аБ поrнали та й та.
оселили. R Київщинї, нк Кримська війна була (1855 р.), так
люде просили .СН в коваки, надїяJIИ ся, що потім від паищини
вільні будуть. Але не справдило~ ся то все.
В Австрії вже імператор И оси ф, скоро по тім, як Гали
чину під Австрію валто, хотів селян іБ пjдданства увільнити,
і де- що вже зробив для їх полегкости. Але він скоро вмер, і се
діло по нім припинило СЯ; аж у 1848 р. панщину в Галичині

та на Буковинї скасовано.

В Росії ~ тільки

в

1861

р. селяпе

а кріпаків стали вільними людьми.

23.

YKpaY~CTBO підупадає.

як пропала гетьманщина, вдавало ся, що вже УІ~раїПСЬКОJlУ
иародови прийшов кінець.
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Галич.ИНУ Ji Волинь давно опанува,;'Іа вже польщппа, тепер
захопила й КиіВIЦПНУ.
Селянство працювало ЯІС худоба в ярмі
на польеьких панів, а що в українського люду хоч трошечки
ПЇДНОСIlЛО

ся, те аачпнало говорити по ПОЛЬСЬІ\И, присвоюваЛ0
собі польські ввичаї й повеДЇВI\И. ІІопп, ченці ледве що читати
вміли наІІІе письмо.
Ледве-не-ледве коли виходила книжка по

нашому, та й то цеРІ\овпа. R ШІ\олах манастпрських (так вваних
ваСJlліянських) вчидп по ПОJ.ЬСЬІ\.И; тіДЬRII ДНRи-баІ:ал:ярі вчили
по

ce.J:ax

нашого

читання та

письма.

кінцем XVII в., ва ~fавепнних часів, вавели владпкп
упїю потихеньку, непримітно: дістали сл на владицтва як право
С:Пlвні, а ПОllазу вавеJ:И унію. СИМ раЗ0М тутешнїй УІ\раїнсьІШЙ
люд був TaI~ пригнічений, що й не пробував бороти ся. БОРО;JО
ся ЯІ\пJiсь час львівське брацтво, та й воно 3ГОДОll унію приіі
няло. Була то велика побіда польп~ини. ТіЛЬІ\П самі Поляки своє
дїло попсували, бо унію 8неважали _али ії аа щось виише
від католицької віри, ва віру мужичу. Тому й унія не затерла
границі між польським і УІ(раіНСЬRИМ, і аГОДОІ, як народ ПРИВИІ\
до неї, стала унія таІСОЮ ж "руською вірою", ПРИЮlетою укра
ЇHcbIcoro ТJтеШНI>ОГО люду, галицького, а відміною від польського,
як перед тим була віра православна. На Поділлї ж, на Волині
і в Кпївщинї, де ;завели унію, скасувало іІ росиИ:ське прави
тельство, НІС сї землі перейпrли вjд ІІолыIі •. Найдовже задержа.ла
ся вона була в Холмщині й на ] [jдлтuші. аж в 1876 р.
с({асовано її тут силоміць проти бажання народу, що встиг ДО
унії npивикнутп. Тому багато, не хотнчп стати правослаВНIІМИ,
попереходпло тоді на католицьку віру й стало Поляками.
По геrьманщині ж на лівобічній Yкp~.їHi та СлобіДIЦИНЇ
ширила сл _осковщпна. Про се багато старало ся саме московське
праRптельство: не тільки Іцоб па Украіні не було инакшого
устрою, але щоб )~ краіпцl' нічим не ріжпплп ся від Москалів прий
няли їх :мову, ввичаї й ;з НИМИ аовсїм змішали ся. Ще як Мавепу
на гетьманство настановлено, то бонре московські накавали ге1'Ь
мавовя й стаРJUИНЇ того пильнувати, щоб YKpainцi женили ся
з Московк&п, і ВСЯКПI1l иншпмп способами дбати про те, щоб
україНСЬКИЙ парод тїснїйше аЛУЧІIТИ в !lОСКОЬСЬКИМ, щоб не було
8наку, що Україна - то щось осібне. Царь Петро аабороиив

3

-

91 -

друкувати КНПЖКJ[ українською мовою, або такою КІІИЖНОЮ
мовою, ІЦО ХОЧ трохи заносила украінською, а ріжнила ся від
уживаноі в росиjіСЬКllХ краях щоб не було в українських
книжках ніякого "асобаво нарєчія". До того Бпзначепо осібних
JIarлядачів, "цензорів", аби переглядnл:и І{НИЖКИ. Навіть як схо
тїли В КJlїві видрукувати аl\афист СВ. Варварі, написаний самим
КИЇВСЬБИМ 1ІllТ})ОПОЛПТОМ, то наперед велено перекласти його на
росийську мову. І 'пі:звїйше таІ\е було. За цариці Катерини
київська Лавра просила позволити Ііі надрукувати увраїнські
букварі, бо росийеьких люде на"У країні пе ХОЧJТЬ вупувати, то й того не позволено.
По ІІІколах почали вчити по росиіісьЮІ, і ХЛОПЦЯ1l )1чителї
мали мову виправляти, аБJI говорилп так, ЯК Москалї. Навіть
по церквах велепо, ЧІІтаІОЧП або служачи, так слова вимовляти,
як МОСІ{3ЛЇ вимовляють. ХОТЇЛО правитеЛJ)СТВО, Іцоб )rІ\раїнцї
згодом вовсїж на росийську мову переіішolШ, а свою накинули.
Що правда, yI~paїIIcыJуy старшину і ве ПРИХОДJl.ІО ся до
того дуже силува.ти та нагппатп. Вона й сама старала ся ЯК

можна відріжпити СН від УІ{раїНСЬІ\ОГО люду, зпоміж I~OTPOГO
вийшла таІ\ недавно. ІІосилпла своїх дітей в школи МОСІ{ОnСЬІ{і,
ПїмеЦЬІ{Ї, навіть JlОЛЬСЬІ\Ї, не тіЛЬІ{И для ліпшої науки, але також
і длл того, щоб ВОН відвИІОІИ від YI~paїHCЬKOЇ мови та українських
навичок. Щоб люде справдї вірилп, ЩО во нп "благородні", та
набули, II~O іх ДЇ'ПІ були такими ж самими гречкосїлмп, Яl\ ті ЇХ
"пjддані" , котрими вонн тепер торгуваJШ та І{ОТРИХ міНЯЛIІ, як собак.

Через те ж, а також і для того, аби пімобритп ся РОСИЙСЬІ~ОМУ
правительстnу, заробити собі гарпу службу або маєтність, тисли

ся YI~paїНCЬKi старmеJIята ІІа службу до ПетерБУРІ'а, ДО МОСІСВП
Й там справді ставалJI чистими Росіянами, яким потім уже укра
iHcыIee слово й yI~paїHcы\i звпчаї "смерділи дьогтем", ;здавали
ся

":мужичими" .

Здавало ся, приходив уже кінець уІ\раїІІсыійй !lоnі, а 3 пею
й україНСЬПОllУ народоnи. Бо мапа се душа нароДна, і мало
котрий народ живе :й: чує себе, стратпвши свою мову. Навіть
люде, що любили свій український народ і хотІли для нього
добра, приймали чужу :мову, бо вдавало сл українській мові
вже прийшов край, уже вона вимирає, нї до чого не 8датна. На
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)rКРаїИЇ Лівобічній, в Черииговщинї та Харківщині, наприклад,
в тих часах жив славний чоловік Гри r о р ііі Ск О В О род а, перnшй
український філософ, се-б-то такий чоловїIt, що ровду.ув н3.А
саJlИІИ основап людського й світового життя, ВСЬОllУ найперших
причин доходить. Він цурав ся папства, цурав ся багацтва,
любив простий народ, ходив по ~.. I\p~ЇHЇ, не Іаючи притулку та
навчаючи людей, як треба жити. Иого пісні та байки любили
люде слухати й переіімали $з НИХ багато. Але він складав іх не
рідною українською ІОВОЮ, а жішаною, блившою до росиЙської.
А в вахідній }..країНі в Галичині й на Волині навіть ті
ЛІоде, що пірно любили свііі народ, сливе не писади вже инакше,
як по ПО:JЬСЬКИ

-

бо, вдавадо ся іІІ, що українська мова ні на

що жудре невдатна, що то справді проста, мужича :мова, тай годї.
Здавало ся, кажу, що справді приходив кінець українству
- в однііі части Украіни від московщини, в другій - від
по~ьщинп. Але так не стадо ся, на щастє. І в са.ИЙ той
лютпй,

найгірший

час,

коли

):'" країна

так пjдупала,

-"

починає

спра.ва повертати на ліпше, починає українство відроджувати
ся. То та.к як дерево, що ПРИВЯjJО було, вдава.lО ся вже
U

и

васихатп

починає,

а

• •

ПОТІМ

ВІД

•

ПОВІтрЯ,

•

ВІД

води

починає

знову приходити до сили, віджива, віДИОJ:ОДЖУЄТЬ ся!

24.

УкраУнство відживає.

Перші 1І0знаки переllіни ва ліпше з українством показ3JUI
ся в ГаЛJIЧИНЇ. А.встриЙське правительство, ЩО в 1772 р. сей
край від Польщі вабрало, побоювало ся польських панів і не
хотіло, аби вони 'І'аку СІІЛУ мали над українським H~pOДOII.
Я вже згадував, що тодішній імператор аветрийський И оси Ф
почав заходити ся коло того, щоб селян .із під.давства визво
лити і власть панів над нижи вкоротити. Він же хотів піднести
освіту та науку між ~T країн цям и , накавав заводити школи !lеньші
й більші по Галичині, а в них щоб учили "місцевою народвьою
)ІОВОЮ", се-б-то украінською. Як у .1"ьвові закладало університет
(В 1784 р.), то визначено кілька прфесорів, аби "руською,'
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(jе-б-то українською мовою науку ВИЮІадaJIИ,

а при університеті

вроблено

де

"ліцей"

(щось

так

як

rїuавія),

б

українських

хлопців підучувано до універсптетської науки, і там наука теж
уся :мала вести ся народпьою мовою. Але тутешні Українці тоді
ще не вміли в Toro всього добре скористати. Вони вже відвикди
~iд народньої мови, себ-то привикJlИ ва панап уважати її ва
мужицьку, нездатну для науки, для книжки. Тому вамісць чистої
народньоі мови уживали в тих школах і в Rнижках )ІОВИ мішаноі
в украінської, цер~овно-славянськоі, польської й московської,

думаючи, що вона буде ліпша, делікатнійша, "обl)авовавшша" .
Тимчасом
була
вона
незрозуміла
й
чудернацька,
через
те HerapHa й до ужитку невдатна. Тому що ЇЇ, а не народню
мову пробували в школах вавоДИти, се багато освітї вашкодило.
Про те багато внаходило ся таких, що її боронили, дуже ДОВГО,
аж до наших часів, хотїли не прийняти мови народньоі, навивали
її МОВОІО МУЖИЦЬКОЮ, :мовою пастухів і свинопасів. А того не
зиаЛJ;I, що до освіти та науки повинно все вживати ся мови
природної, рідПОj, такої, якою діти в-малку научують ся говорити.
ее вже в ХУІ віці тямущі люде на )Ткраїнї вроауміли, й тоді
церковні й усякі книги "простою" )lОВОЮ ТО.1ІКували й пере
Rладали.

А тимчасом вмінило' ся не одно на гірше. Як імператор
Иосиф умер, валли ВНОВУ пани велику силу й усе, що робило
ся для селян, припинили. ІІостарали ся вони у властей, що
u

в школах

народніх, навіть

найменьших, заведено

вамість укра

інської мови мову польську (1816). Всякі старання про народню
просвіту стрічали ся 3 великими перешкодами. В Перемишлї
иавязане було таке просвітне товариство, то навіть і робити
:йому ВЇЧОІ'О не дали. Але таки зовсім спинити тої роботи не
ІІОГЛИ аНЇ пани, анї В;Іасти, що ЇІІ пом ar али , бо вже повіяв
новий вітер 3 України.
На Українї хоч як МОСRОВЩПЛИ ся панські верхи, але все
таки не впгаса.;Іа вовсїм любов до украінської мови, до україн
ських пісень, звичаїв і української старовини. Народу м:осковщина
не вачепила, він далї держав ся своїх звичаїв, мови, співав
свої піспі й ДУми, :іі кожний тямущий чоловік мусїв признати,
I1~0 мова та rapHa, в ввичаях є багато доброго й розумuого,

а щО

•

••

ІІІСНІ

. . .

та ДУМИ украІНСЬКІ
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tJ

то ТРУДНО и

u

.•

анаити ІМ у ВНШИІ

народів щось рівне. І не переводили ся між ЛЮДЬМИ більш
освіченими й тямущими такі, що складали тою україНСЬІ{ОЮ
народньою мовою віl)ші, пісні й инші річі хоч У школах учено
їх мови роспіі:ської. ВОНИ почували, що на иншііі мові не по
траплять так гарно зложити пісню,
своє ПОЧУТТЄ ВИЛОЖИТll
В словах і 1'ІІМIІ словами своїми до poaJMY чи до ПОЧУТТЯ своїх
аеМЛЯКІВ так примовити, як на своїй рідній, українській мові.
3наємо а тих людей де-котрих на імя, а a-де-бі.1ЬШОІО імена їх
аагубили ся, аабули ся. Бо писання їх не були друковані, хоч
анали їх люде, співали їх пісні, іі чимало тих пісень перейшло
в народ, стали їх співати по селах як піснї народнї.
ІІершпм більшим ппсаннєм, що було вложене народньою
)ткраїПСЬБОЮ мовою та не лишило ся тільки в відппсах, а було
надруковане, була "ВіРlілїєва Енеїда, на українську :мову
перелпцьоnана". НаПJIсав її Іван І\ОТ:Іяревськпп а ІІолтави.
II тім Ішсаннї своїм переробив він старий твір латинського
поета Вірriлїя про мандрівку Енея й його товаришів Троян,
ІШсанип скоро по Рівдві ХІ)истовім. Така мода була тодї перероб."'ІЯТJI стаРІІнні писання, на сміх прпбпраючи їх по своЙому.
J Rотлпревськиіі перероБIlВ так ЕнеІду, па сміх представивши
Внея і1 ЙОГО товаРПJIІЇВ українськими ВОJIОЦlогами такими як
Вапорожцї 3 недавно ;зруйнованої Сїчі. Смішно і дотепно се він
зробив, але не в тім сила, а в тім найбільше, що описав nін
'rаи С)'часну .У Браїну. Нїби на сміх, а па правду в веЛИКІIlI
вамилувапнєж, описав, 3 Лlобовю до українського життя, до укра
їнської стаВОВIІНП, до )1країНСЬКОl'О народу, особливо ПРОСТОГО,
селянського. Описуючи, наприклад, як }Jней ходив у пеК:ІО
іі там ОІ'лядав l)іжні муки, пише так БОТ.'ІяревськиЙ про сучасне
йому українське папство:
Панів :за те там ХОРДУВfi..1И
І жарилп :ю ВСЇХ БОІ\ЇП,
JI~o ЛЮДЯМ льготи IІС даВНЛl1
І ставили їх за СIЮl'Їп.

І\ому читав котляревсыlийй спою :ЕнеІд.,У, всїм дуже СlIО
добало сп, II~O так гарно описана n lІїіl У І\раїна. СПIlс.Ува;ПІ її
coui, а ОДІІН СIlиеОJ( попав у РУІ~ll багатому У країн (~еви, I1~O jJ;ИВ
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У Петербурвї, і той надрукував Енеїду в 1798 році, бев відо
мости навіть Котляревського. ІІішла ВОIlа ще більше в громаду,
нотім один книгар її надрукував у-друге, і аж тодї сам Котля
ревський, уже від себе надрукував її втретє, побачивши, як
вона людям до смаку· припала.

Хотів

він

нею

людей

посмішити,

а

непароком

;зробив

велике дУло: покавав своєю ЕнеіДОІО, як то гарно :можна народ

пьою україІІСЬКОІО мовою писати і яке 'Іе життв українське
цїкаве в про що написаnr. І почали ва ним писати по укра
їнськи инmi. Череа те величавио Котляревського баТЬК01l нового
народпього українського письмепства, а ЕнеїДУ - ііого початком.
Тому-то, як жипуло сто літ вjд видання Енеїди, СВЯТІ{овано СІО
рі qницю по всїй )r Браінї, а в ріднім містї Кот~яреВСЬІ\ОГО -

Полтаві поставлено йому памятник.·
Тоді, як писав КотляреВСRИЙ, був такий час, що СІЧ?іtН)
вачали ЦЇІ\авити ся народнїж життвж, мовою, піснями й. кавкаllИ,
переказами про старовину й старинним ЖJIТТЄМ; почали зБИРnТJІ
народнї пісні й оповідання та на їх ввір свої укладати. JІочало
ся вопо в АНfЛЇЇ іі НімеЧЧІІНЇ, пішло потім по слаВЯНСЬІ{ИХ
вежлях: у Сербів, ІІ0ляків, Чехів, у Росії теж. 110чалп й па
Україпї вбирати народнї піснї, перекави, Jчити ся народньої :мови,
а в тим набирати більше поважання, бjльше любови п ДО
простого народу й до СВОєjО -МОВИ, дО своєї наРОДНОС1'ІІ. ІІобаЧJI:rп,
що під уБОГОІ0 СЇЛЬСЬКОІО стріХОІО можна впаптн нерав більше

ІЦИрОСТИ, спраnе~ЛIl~ОС:И й ~оз~му, ~I\ У багати~ ~алат~х .. Дові
дали

ся,

1I~0

топ

СJРИН,

понеВJРЯНJIll

народ,

'1'1

ПJддаlll-}{lнпаКlf,

що їх пани "ставИЛlI за СІ\отіп", СОТВОІНІВ nperapHj спіпаІІI\Н,
ОЛОЖIfВ чудові пісні й думи. Увріли чоловіка n тім підданім
і стаЛJI думати ва ПОЛЇІІшеннє ЙОl'О долї. А ;заразом одні иа
других стали пробувати творити, писати україНСЬІ{ОІО :МОВОІО,

'fO

на воір пісень народнїх, чи то па паі р чужих веЛИІ\ИХ

ЧІ[

пие.I)

:меннпків. Стали описувати жliттв нашого народу й ііого МИНУВ
шину, ровбуджувати ЛІобов до свого слова, до свого народу, до
України, до І{РОВЮ Й С.lIЇзми политої історії ії.
1818 р. вийшла перша Іlрам:аТИI{а української жовп

n

(се-б-то наука, ЯІ\ треба по ук!)аїIlСЬІ\ОМУ ГОВОРИТИ й ппеати);
зложив її 11 а в л о в с ь кий так, як по ХаркіВJЦИНї l'оворять.

-
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в 1819 р. вийшла перша абірка )rxраїНСЬІtпх ду., зібрана Цер
телевим, а прийнята з великими похвалами всіми ТЯ:М:УЩИМИ
людьми. 3 тих, що самі ппсаJШ по українськи, в тім часї вп
аначив ся Г у л а K~A Р те 11 о В С Ь кий своїми гарними віршами; між
ИНIШfJ[, в байцї 'JJIап- та соба.ка" представив він гірку ДОЛІО
селянина .під ВПДОll собаки, SlRожу все від панів біда, як nін НЇ
~лужить ЇМ. 'КотjlЯревськпй в ті. часі написав дуже гарну
оперету (представленнє ні співзжи): "Наталка-Полтавка"; там
nін описував щирість і добрі звичаї селянські. Трохи піанїйше
вачав писати оповідання про сїл-ьське ЖИТ're Григорій Квітка,
теж представляючи добрі сторони українського се;Jянина, ЙОГО
чесну, правдиву вдачу, вірність і щирість.

То був той новиіі вітер, що повіяв по веї. просторі
)~ країни: п6пів народолюбства, любови дО СВОГО народу, до ЙОГО
життя, _ОНИ, дО його МИНУВШОСТІІ.

25.

Шевченко та його товариші.

Були то одначе тільки початки, а дійшли ВОНI{ своєї
правди тоді, як мjж Українця:м:и 8НВИВ ся такий пеЛИІ\ИЙ поет
як Тарас Шевченко, а поруч нього чи.ало инших тямущих,
талановитих людей. ]~онп почали РОВІ\ривати й описувати су
чacHe життє УRраїнського народа, його гіРІ\У ДО.lІІО, пояснити
українСЬІ\У історію. Стали ду_атп ТіІ. шукати способу поправити
_

долю

• • .

украІнеького

селянина,

ПІднести

о

украlНСЬКИИ

о

народ

3

]ІОГО

:занепаду, щоб tтап віп P~BHO а nнmПllИ народами освітою,
достатком, повагою, а не був слугою, HaiiМnTOM В роботі тих
инших народів. Головою ж між тип людьми, не тільки своїм
Т3.13ИТОІ, хистом поетично, але й ЛІобовІО до свого народу,
наваЯТТЄІ, відвагою та щирістю був ШевчеНІ\О.
Він був син кріпака 3 Київщини, ів Ввенигородського по
віту. Виріс У бідї; за-молоду валто його до паПСЬІ'ИХ покоїв,
поriм дал:и ЙОІ'О в ІІетербурзї. в науку до маляря, бо до 1l3ЛЯр
етва :мав віll велику охоту і вдачу. Там же, молоДпм хлопцем
дваДЦЯ1'Ьлітнїм, вачав він СІ\Ладати україНСЬІСЇ віРlиі. ДовідаЛl1 ся
про

U

JlОГО

ХJlСТ

•

ТЯ~У!I~1

люде

U

lJ зложили

•

ГРОШІ

та

ВJlКУЛИЛИ

U

ного
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n

J\ріпацтва.
1840 р. П(l.дру"овано першу зuіРІ'У ііого віршів
нааивалась "К о б 8 ар ь" . На другий ріІ\ вийшла ЙОГО поема
"ГаЙда_аКI(". Як блискаВІ(ё1 пронесла ся ЙОГО слава по ВСЇЙ
У І\раїнї. Не вірили собі люде, що по україIIС]»КП )[ожевпходити
всяка думка T~lI\ гарно, а вараао:м: так Iipoc~o;' ЯІ\ У ШевчеНБа,
tI

-

]I~O й простого

чоловіка і вченого

аа

серце' хапає іі до самої

душі ііого промовляє,
Без хитрої ]'{ОВІІ,
А голоена та правдива,
Пк Господа ('ЛОВ0.

Гарно писали й попереднї письмеНИКІІ, ЯІ' Котдяревськиіl,
Артемовський, :КпіТІ\а, плс й порівнлтп того не можна 3 Шев
ІІенком. Ба, й у ПИШlIХ наl)одів не легко анаіітп поета такого, щоб
ппсав таІ\ просто, ІІ~ИРО, а так гарно і силыІ.. А Україні, по
тій понсвірці бе3І\опечпіп, пк уже не лишило ся lП НЇЧОІ'О
доброго на світі, ш\ здавало ея, ІЦО не буде ]Іже їіі нічого,
ОІ\рім вічної неволі та смутку, І~ОЛП вона, як тоіі самиїl Шеn
чеНІ\О казав, " обідрана, сиротою, по- над Дuїпром плаче", --у І'раїнї великою ПОТЇХОЮ було вогненне слово Шевченкове.
Вступив ОНОВ дух по довгих віках в українське серце. ІІодум:али
у країНЦЇ, ІЦО й ВОН]І між ЛЮДЬМИ непослїдю", ко~и між ПИМlf
«ІНВИВ с.я такий поет, не о роскїшних палат, а З-11Їд убогої
стріхи! Що ж ТО па СJfла спить іще в тім українськім народї аби ТЇ;ІЬКН роабитп ті І\апдани, ЛКJlМИ ЙОl'О Оl,овано, дати йому
ВОЛІО, дати йому освіту, віДІ\РИТИ очі на себе іі на світ, на
свою МИНУВШИНУ. І, мов зачаровані, слухаЛl[, як прпгадував їм
Шевченко YI\paїHCIJI\Y минувшину:
Yl~paїHO, Yl~paїHO! пенько .мuп, пенЬІЮ !
Як зга;І,аю тебе, краю, завине сердеп()ко!
Де ПО;І.їдось козачество, червоні жупаНІІ?
Де подїлась доли, волSl, БУНЧУЮІ, Гетьмани'~
Гетьи(1,ПИ, Гстм(аnи! Як би то пи ВСТa,.,lIr,
Встали lIОДИВИЛНСЬ на ТОЙ Ч Іrгирип,
Що ви будували, де ви папували,
3аплака.1lИ б тяжко, бо ви б не пізнали
:КозаЦЬRоj СJIави убоги!: руїн.
Базари, де військо, п .оре червоне,
Перед буичуиахи бувало rорить,
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-- 98А ясновеЛЬМОЖНИll *), иа воронім ІЮПЮ,
Б.іІисне БУJIавою море З3.ІШППТЬ,
Закипить -- і РОЗЛИJIО ся
Степами, яра)IИ;
ТІ"

.!~ихо

~

МЛІЄ

перед

вип

,
....

Щоб У війнах кохати ся не такий був чоловік Шев~
ченко. Він любив коааччину ва її свободолюбність, ва вавзятте
й відвагу, а якою коваки боронили свій кра.Й, свій народ та
його е.вободу. Та що ж! П рогомонїла й ватихла та слава ковацька,
блисну~и й вникнули блискучі клепноти! Ровплпла си й висохла
кров тих борцїв ва свободу 'України, що :мали, ваввяттв й від
вагу, а не вміли в тою свободою ради дати, не вІОли порядку
па увільненій У країнї вавести та вкінці стали самі себе поби
вати, взмісць, аби спільними силами боронити ся від лукавого
ворога.

3а ЩО Ж боролись .'Н 3 Ляха_и,
За щО ~ІИ різались 3 ордами,
3а ЩО евородили списами
Московські ребра? 3аСївази
І рудою поливали,
І шаблями скородили,
Що Ж на ниві урОДІJ:ІО '?
УРОДИ;Іа рута, рута,
Волї вашої отрута.

І ;загнувдали той освободжений ННР9д гуки не тL1ЬКИ чужі,
а й свої.
Доборолась Україна до самого краю!
Гірше Лнха свої діти її розпинають.
Так НІ: пиво, пра.ведпую пров із ребер точуть!
Світе тихий, краю милий, мон Україно!
Защож тебе сплюндровано, защо, :мамо, гинеш!

Журив ся Шев·ченко над тою тяжкою долею, в яку впала
Україна по стількох заходах, по тих морях крови, прол:итої для

визволення

українського

народу.

Сам ВИИШОВШИ впоміж :кріпа

ків, внав він, яке лихо приваЛИ:ІО той на.РОД, і кликав до тих
паничів, що солодеНЬКИIlИ словами описували красу України,
вамовчуючи

про

*) Геть.ан.

те

лихо,

що

на

•• с.

ПІП

паПJВало:

99 я кби ви Зllа.Ш, паничі,

Де
То
Та
На

JIюде 1l.1аЧJТЬ, азІВУЧИ,
ви б ідилїй *) не rвориШl
:марне Бога б не хваJШЛll,
наші с.п.ьози· см.іючись .

•

Тарас пr~вчеПБО.

*) Тю~ звуть ск вірші про ахссь супокійне, щаС.іІиве життє.
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За що не знаю, називають
Хатину в гаї тихии рає.;
Я в хатї .учив св: :КОЛИСЬ.
Мої таи сльози D ролились,
Найперші сльози! Я не знаю,
Чи є -у Бога люте 9.110,
lЦоб У тій хаті пе ЖИЛО,
А хату раєм називають!
у тій хаТlІП1, у раю,
а бачив пекло. Там неволя,
Робота ТlІжкая, lIЇf\ОJIИ
І JІОМОЛИТИ~Ь пе дають.

Ніхто перец

Шевченком,

ані

потім

•

на.віть,

пе

виступав

так сміло проти кріпацтва, проти панів, Пl)ОТИ властей,
JIанський лад ПЇДТРИМУІОТЬ
пева:РОБОМ, або наТЯlCаІИ -

сі СlІравп начіпаЛJf.

що той

та БОРОJlЯТЬ. 11нші Лlпuе десь ]ІОВ
навдогад буряків, як то кажуть, -

Шевченко

сміло й не

ховаЮЧl1 ся

IJ усею силою,

ударяв

пе приБJlРUІОЧП легших слів, па нелюдські по
рядки, які )'" країну оБСіЛIf, і за.К.1J[кав своїх земдяків до боротьби
за ВО:ІЮ й ЛЇПІUУ ДОЛІО евого народу, иuклякав сучаену ук})аїн
ську інте:Іїtенцію, аби ІЦПІ)О подибпла свій :край j парод та
доходила Україні свободи, добра не для свого паJl.УваІІНП,
а ДЛЯ щастя всього лагоду. ]І~об не ДИnН.1а ея на той парод,
як на СВОЇХ підданих і слуг, а як па ~noїx братів ПІ)авдItВIІХ,
і постарала ся для них ІЦПРО ВСЯКОГО добlНl:
Схвменїть ся, педолюдки, дїти юродиві!
lIодивіть ся на рай тихии на свою ВJ\раїл)'!
І10любіте ЩllрНМ серцвм JIС.1ИRУ руjпу!
Ро:нсуйте ся, братайте сп ...
)~ чіте СП, брати MOЇ~ д..У)lаііте, читайте,
чужого J[аучайтесь, й свого не Ц'урайте~L,
];0 хто матір :Jабувас:, того Бог Jшрає,
ЧУJI;і :JЮДС ІlJраlOТЬ сп, в хату не Jlуекаютr ..
Свої діти мов чужії, і пе :має ИJIО:МУ
ІІа ВСІЙ землї uе:нюпеЧllїй ВССl'ЛОГО ДОМ)'!

1

ОБП:ЇМЇrе ж, брат)[ )[ої, наймеllLШОГО брата Нехай )18ТН ),с:мїхпсть ся, ~аплаl\аllа мати,
І вабудет.ь са срахотня давпяя го~па

І оасвве добра сх&ва, схава У краІвв.
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в 1844 р. Шевченко поїхав ва Україну. В :КИїві аїіі
шов ся він і ваприявпив СЯ 3 кількома Українцями, ТЯМУJЦИМИ
в рі:жпих справах українських і теж JI~ИРИМИ ДЛfІ увраїпського
пароду і українства. Був між ними Костомарів, що тоді був
професором університету в Київі й українську історію розбирав.
Був Ку ліш, що вбирав тоді народні піснї, перекави, а поn.
уелавив ся як поет і письм:еІІНИК. Були то люде :молоді, повні
еил і заввяття; ІIІевчепко мав тоді 30 літ, його внаЙОllі Іце
від нього молодші. 3часта СХОДІСІИ ся вони та щиро РОНІОПЛЯЛИ
між собою, до чого 'rреба йтп, ЯRИМ способом помогти свому
наРОДОВІІ. Завявали між собою таке брацтво, щоб приєднуваТJI
дО ТОІ'О Jfнurих JI~IfРВХ та ТЯМУlJ~ІІХ :Іюдей , спіл:ьппми си;rами дохо
ДПТП прзв,JД та добра еnому народови й JlНІПИМ народам славян
СЬКИМ. Наввалп се брацтво. "Кирила j Мефодія", пеРВОУЧIІ
телів сла.вянських, що принесли до Славян писыlнство,' освіту
Й слово Христове. Постановили ДОХОДИТИ того, аби не було не
волі _іж людьми, щоб знесено кріпацтво іі одні люде не БУЛIІ
підд;аНIІМJI ипших. ]І~об не бу.JО полегкостеи ДЛЛ ОДНИХ, а тяга
рів ДЛЯ других, пе було ріжпицї між :МУjl~икамп й дворянами або
КУПЦЯМІІ, а IJ~об усі одпаІ\ові права М3.1П. Щоб КОЖIJій вірі іі
на})одноети була свобода, або ІІе було так, Jl~О чоловікови не
ПОі3воляють вірити так, як віп хоче, а силоміць ВМУШУЮ1'І) його
БУТJI правое:ІаВНІІМ чи католиком, хоч він того пе хоче. ll~об
ві.1ЬJlО було друкувати всякі КППЖІ(И чи rавети, бев усякої пере
ІIJКОДИ чи наг.:1ЯДУ від начальства, всякі думки nисловляти, і Іцоб
не можна було 33. ее людей карати, II~O вони такі думкп висло
вляють чи між ЛЮДЬJПI ПJИl)ЯТЬ. Також постановили доходити
того, II~об кожний народ славянський, між ними й український,
ж и в с о б і с а:м ост і й но, п о с в о і й в о J: і, під с в о є ю унр а в 010,
вибираІОЧП собі начальство по своїй волі; щоб не було такого,
п~о один народ другим володіє іі над ним панує, а щоб жили
кожний свобідно і тіЛЬКІ[ були в брацькім сою:зї мїж собою СПІЛЬJfИМИ силами собі помагали й 60РОНП.lIL (ее впеть ся "федп
рація"). ~)

*) Славо латинське, а 8начить -

Сllілка, товариство, союз.
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Але .Jиха біда спіткала браТЧllкіп: в 1847 р. ДО1lїС па
JIИХ один чоловік, поарештувалп їх, стали судити' і ДО ріжних
тяжких кар позасуджували. Пlеnченка ва те, що він на царя
і правите:ІЬСТВО вірші складав, вімалп в са.лдати на віки, забо
ронивши писати іі малювати, й васлали на ааіятську граНИІ~Ю.
Костромарова :іі: Куліша, видержавши у ВЯВlIИЦЇ, в ріжuі жо
сковеЬІ\і городи ПОВnСIIЛПЛИ, теж писати i:Jn60РОНИRШП. І ІIJІШИХ
1'ЛЖКО

JlОІ\агалп.

26.

Нові часи.

TaI~ ровігнано ІІерше товариство, що зібра;rо ся дЛЛ
~T країни працювати, свободу й щас.'Гя СВОМУ народови ДОХОДІІТИ.
l\'Іипуло ЦЇЛJfХ десять лїт, поки увільнено тих ЛІодеіі з заслання
й МО!'JlИ ВОJlП хоч не всі ДОКУПИ вібраТІІ ся. 3ібра .1П ся
n Петербурвї і стаJlИ та. видавати [\НПЖКИ українські та місяч

ПІІК, Il~O звав ся "Основа" (виходив рр. 1861 і 1862).
3а ті десять лїт багато омінила ся Росія. В Кримській
ніііпї побпто росіllСЬ'f~і війська, іі: побачили люде так само, як
недавно по нещпс:швій японськіі1: війнї, ІЦО годї такому поряд
J-;ОВИ Д:L1JЇ бути: не давали людям свобо~и, МОВЛЯВ, на те, аби

"государство " (держава) було СIІльніЙJuе,

а тимчасом

показало

ся, ІЦО Й государство в того ледве не пропало, бо беiJ свободи
на освіти й держава не може бути сильна. На першу чергу ва
ХО;І;ПдП ся KO.1J:O скасуваJIНЯ: кріпац'Гва, потім коло ваведення
лїпших судів, лїпшої городської та вемськоі управи, народньої
освіти. БраТЧИКlI I~ИРПЛО-lIIефодіївсьні, :між ними й ]ІІевчеІІКО, що

тоді, одначе,

Ba~e доживав

іі инші ~~KpaїHЦЇ

всім

свої останні дні

серцем

пристали

до

(умер

1861

РОКУ),

справи СІ\асування

:кріпацтва. Вже віддавна, як знаємо, в україНСЬБіll письменстві
CJl.-(ЬНО бл:ти на кріпацтво, як на велику неправду (дуже гарпі
оповідання про те кріпацтво ·ПJIса:та в тім часі Марковичка,
піДПИСУЮtm себе "Марко Вовчок"). Тепер, КОЛИ і саМ6 прави
тельство ПРИМУПlене було ваяти ся до виаволення КРJlпаків,
()агато в)" країнців у сім nrлпку участь :мали та піклува.ли ся
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про те, щоб те ВJшволеНН6 НА наїlліПlllе сповпено. Для того, аuи
селяне знали свої права й 1ІОГЛИ за них УПОІИнати ся, захо
дили ся писати Rнижечк,И про 8акони й порядки державні. Ду
жали також про те, щоб освіту .1Ііж на.роДом побільшити, впоІИ
нали ся за ТИ., щоб наука була в школі на мові українській рідній, для дитини зрозумілій, аби та наука була леІ'J(а іі Rорисна.
іЗакладаJШ школи для дорослих, такі, де жожна було вчити ве
черами та недїля.п робіТНІІКам і слугам неписьменним. Скл:адали
й

ВП]l;Rва.іllf

книжки

для

lllКільноі

науки.

Видано

також силу

l\lогпла lПСllЧСПКВ I\OJIO I~alIeBa.

ріжвпх книжечок малеПЬБПХ та деIllевих для наl)ОДУ. А зарааом
і в тім місячнику і де-инде ПОКЛПl\увано інтеЛЇlенцію УБраїнську,
аби держала ся своєї народпости й для України та для народу
УІ\раїнського праці не заиедбува)Іа. Костомарів, тодї БУВІНИ
славним іСТОРПКОIl, почав видавати свої писання про українську
історію. Кулїш про українське письженство писав. У перше тодї
виходила українська наука на ширшу дорогу.

Але над україНСтво. уже чорні ворони крякали. іЗ одного
БОI\У ПОЛЬСЬІ\і пани до властей КрИR зводили, що Українці народ
підіймають на панів, так що пани народнього повстапня боять
СЯ, ЖИ'rrН свого не певні.
ИиШЇ анов як раа правили, що те

-
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украінство йде від Поляків, що то "польська інтриtа" (IIІТУКн.) ,
аби Українцїв на Росію рано. І) Поляками підняти (В 1863 р.
було польське повстаннє). Третї пригадува:!JИ правительству давні
;заборони царя Петра і RатеРIПI~ на українську ХОВУ, аби нею
нічого не ДРУl,овано щоб, мовляв, Україна не вjдірвала ся
від Росії. ,.~ypHe було те говорення про польську інтриty, бо не
дурні БУЛІІ ІІоЛНRИ на СВОІО голову українство підіймати. В Га
JJІЧИНЇ польські папи навпаКJI кавали, ЩО се аВСТРИЙСЬІ\е правн
тельство або Москалї українство видужали. А ще дурнїJiша рада
була Баборонами вапобігаТJI тому, щоб Україна від Росії не
відірвала ся. Треба старати ся, щоб у державі був добрий
.lад, щоб усїм народам в нїй була свобода й право,
і тоді ніхто не схоче відривати ся, а ваборонами тіЛЬІ\І1
можна до держави внеохотити. lІро те в-горі тодІ та.І\і люде були,
ІЦО тих немудрих осторог слухали, і в 1863 р. тодішній мінїстер
внутрішних справ видав таке роаlIорядженнє, аби не ПО3ВОЛЯЛІІ
ДРУІ{увати україПСЬІіОЮ мовою ніЯКІІХ книжок длп народа, а особ
:rиво таких, що ДЛЯ науки, дЛЯ ІНКОЛИ, де-якісь відомости в наУКIІ
подають ся. Пішла рааом· іЗ тим пагіпка ва всїм, що пахло укра
їнством та роботою для народу українського. ІПколи недїльні
зак.риваЛJf, вчити по українськи вабороняли; багато·У країнцїв
повиси;rано в України в далекі, північні городи :московські. Т_ак

УСІО\У роботу для УІ'раїнського

народу

і

ДЛЯ

українства

при

lIинепо.

lІотім трохи булll попустпJIИ в того. Але знову знайшли
ея "добрі люде", що почали товорити, ІЦО то все йде від во

рогів Росії, що то nсе "сепаратиа:м:" *) Україна від Росії
відірветь ся. Отже 1876 р. вийшоп цаРСЬІ\ПП указ, НЕПМ забо
р о пен о В Рос і ї в JI Д а в ати В ся к і У 1\ раї ІІ с Ь К і I~ Н 11 Ж ки, О кр і м
вірші в та оповідань, і з ва границі провозитп. Заборона та
під того часу простояла аж до 1906 року, рівно тридцять лїт.
Не можна було ніякої

книжки

)Т країну та українську історію,

по

україІІСЬКЛ

видати,

ЧИ про чужі краї,

чи

про

чи про при

роду, чи про господарство, чи про хороби та БДОРОВЄ. Рідко
яка ва десятки літ якимсь чудом проскочила. Не можна було на
українську мову перевла.дати якісь писання Б чужих :мов. Не

*)

Слово лаШВ:СЬІСе, а. виачить охоту до відірваивя, відлучення.
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Іожна було видавати ніпких книжок для дїтей аби не ВПИ
кали, або для шкіл - щоб по українськи не ВЧІfЛНСЬ. ОповідаНІІа
й вірші доаволяли ся теж лише такі, n~o от для вабави тільки,
а нк в пих була тсась поважпJЙlПа думка, або щось про Україну,
про порядок громадський та державний, або щось на папів та
на властей, Т() не поаВО:ІНЛИ.
Не можна було якийсь час
давати українських представлепь, ані навіть· співати українських
пісень, уже потім довволили внову. І як бачили, що якийсь
Українець українства сильно держить ся, то таких а служби
скидали, висилали в московські городи, або арештували.
Коли 'У країнцї побачили,

що

се

хочуть

З0ВС)"М

вадавити

українство, аби й внаку його не лишило ся, то багато їх уже
від першої ваборони (1863 р.) почали свою роботу україНСЬІtУ
переносити ва граНИЦІО до Галичини. ЯІ~ у Росії не дають,
то хоч а~и там YKpaїHcrBo далї роввива.,10 сл, доки вільнїііші
часи в Росії настануть. Бо в Галичинї заборони на укра
jOHCbKY ІОВУ не було. Навіть в 1848 р., як ПОДЯІ{И на
Австрію бунтувати ся хотіли, то австрийське правительство тоді
анову почало в ласці Русинів держати. Не довго то потрівало,
й скоро польські пани анову всї справи в ГаличинjО в свої руки

вабрали. Але все-таки було вїльпїЙ:ше. В 1848 р., як абунтував
ся народ, обіцяв імператор дати конституцію. IIOTjM стали сю
справу тягнути, але в 1866 Р., по нещасливій війнї Австрії
В Прусією, таки справді KOH~TJlTyцiH настала. ІІризнано рівне
право всїм народам, свободу віри, слова, друку. До справ цїлої
держави ва.ведено державну раду (ду:м:у) у столиці (Віднї) а для
справ поодиноких країв сойми; один такий сойм ваведено
у Львові, ДРУГИЙ в Чернівцях, і та)[ виборні депутати маТіИ
порлдкувати справи краєві. Правда, при тім не було вселюдного,
рівного і прямого виборчого права, так що і в парляменті
1 в соймї польські пани мали над У краіицнм:и велику перевагу *).

*) Велика перешкода також у тім, що УБраїИСЬБУ Галичину 9лучено
в одии край з польською Rраьівською землею під назвою Гадичипи, в одпою
спільною управою йоднии СОЙЖОМ. Украінцї здавна заходять сн БОЛО Toro,
аби РОЗДЇJШти ЇХ, щоб українська Галичина (або східна Галичина) мала осібну
свою управу і осібний еоп. Але Поляки не пристаюжь ва ее, хожнчи :кажи
перевary пад УхраІицsхи і в східIriй ГaJUlЧlШЇ.
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Все начальство в Галичині також в польських руках і прави
тельство австрийське сливе не .jшаєть ся ДО тутеПIНЬОї управи.

Тому l'алИЦЬКIПІ Українцям не можна було такий ПОРЯДОК
уладити, ]цоб ЛЮД укра.їнськиЙ тутеІІІПЇЙ піднести добре. А все
таки хоч трохи свободи було ИОЖllа хоч по-трохи було

справу посувати наперед.

В ШRолах народнїх наука на україн

сы\іі мові; І'іинззій таких, де вчать по украінськи, хоч трудно
і помалу (бо польські пани тому ПІ)ОТИВЛЯТЬ ся дуже), а все
нрпбуває по-троху, і Є тепер таких в Галичинї равож u Букови
НОЮ віСЇIІ державних а десять ПРЩJатних, що іх са. народ удержує
своїм 1;О]IІТО.. В університеті львівські. викладаєть ся по укра
їнськи наука української мопи, історія УІ\раінеького письменства,
історія УкраіНIІ і де-котрі ІІнші науки.
~Іожна видавати ВCJlиі
КllJfЖКИ й І'авети по українськи.
Можна накладати читальнї,
біблїотеІ\И, просвітні товариства. Можна відбувати всякі вібраивн
іі про всякі спра.ви раДИТl1 ся й ГОВОРJlТИ. Можна свобідно за
сновуватн товариства позичкові, торговельні, споживні (потреби
тельські) і всякі ИНІllі. Можна ЧИ дО суду, чи до пвmоrо уряду
всякі листи чи ПРОIJlення писати по украінськи, й відповідати
на них мусять· також по українськи.

Qтже, кажу, як стали ваборонятп все українське в Росії,
то багато Українцїв стало тоді трудити сп в Галичинї - іЗ ро
СИЙСЬІ\ОЇ України сюди свої писанин посилало, або й переїздпло
до Галичини. (От :між ними й я, вже IпістьнадцSIТЬ літ :минуло, як

до .1Іьвова 3 Rпїва перейшов). Видавали тут книжки, rазетп.
Радили ся, як українську справу нести, щоб український народ
на ноги поставити, аби міг своїх прав доходити. Міркували, як
би і в Росії дійти того, аби українства не ваборонювано,
а УІ\раїнському народови спро:м:огу дано, щоб він просвіщав ся,
жив у достатку. 3аложено у Львові таке товариство аветь

ся

воно

"Наукове

память і честь

і наукою

товариство

Шевченка),

що мало

імени
вайіІати

ІlIевченка"
ся

(на

письменство.

україНСЬКОЮ, і там і росийські Українцї й австрий

ські над тим працювали.

Багато

ріжних

корисних

друковано в ріжних справах.
Так українство пе вмерло, а йшло наперед,

на ваборони, хоч не в Росії, то в Галичинї.

не

книжок на

вважаючи

Добре було й те:
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воно і n Росії УкраіНI~ЯМ духу додавало, ДОІ)ОГУ ЇIl вказуяало.
Та тільки українському народови в Росії пожиток в того не
веЛИКИІІ був. Ті rалицькі І'азети й книжки заборонені були
в Росії, MaJIQ хто ЇХ і бачив тут. Тільки 3 1906 року стало

можна діставати книжки й rавети, видавані в 1"3w1ИЧИВЇ, Й стало
можна користати свобідно 3 того, що аа '11 літа зробили ва
J'раницеІО українські пиеыlнникии
з Росіі й з Галичини.
А в Росії, як сказано, не можна було видавати сливе ніяких
українських книжок для поучення і ДЛЯ відомостей, ВЇЯких
українських І'азет. Наука в школі була на жові Іосковській,
і більше дїтей се:ІЯНСЬКИХ та школа мучила, як учила! Скільки
то часу ПРОІІадало, поки дїти навчать ся розуміти вчителя хоч
троПІ.

А

не

маІОЧИ до читання українських книжок,

ученики,

вийшовши 8і ШltОЛИ, по кількох літах і відвикали ЧlІтати, забу
ва.lll й те, чоrо навчили ся в школї.
Страшну се шкоду чинило й чинить нашому селянству.
{jTO лїт TOllY ШКОЛИ були українські, і тоді українські сеЛSlне
~

uули

далеко

.• u

•

ппсьмеННІИШl

u

и

•• u

•

рОЗУМНІИШl,

ЯК

u.

РОСИJIСЬКl;

се

вп-

раВІІО кажуть тодїшні ЛІоде. 110 сто лїтах, ак скасовано україн
ські школи, жіж росийськими селянами більше стало nись:м:енних,
більше освічених, тямущих людей, що їх у школі вчили рідною
мовою, і КНИЖ1\И росийські ВОНИ по достатку ДО читаннн _алп.
Селянин же нас,

зістаІОЧП

ся теМНИІ

і

непросвічеНИJl,

біднїв,

пjдупадав, віставав ся: позаду инших народів. Хоч сидів на
урожайній вемлї, а бідува,в riрше від тих, що живуть на пісках
та болотах. На се не рав вказували Українці правительству,
та се нїчогр не ПОllаrало. Тільки вже в останнім часі, як пішов
вільнїйШИЙ дух, після ЯПОНСЬІ(оі війни, попу щено де-що. Та й то
- книжок баrато не пускають, навіть надруковані нищать;
rааети теж закривають; в-аа rpаницї також нежа ще зовсім віль

довозу КНИЖОК. Правдивої свободи слова в Росії ще нема,
як нема й свобідпого життя.

Horo
·

-
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