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Наша 

Батьківщина 

- І сnіває дідусь сивий, 

Про давню, ~1ину.1у с.1аву, 

Про t.:нязів і запорожців, 

Прu палкі, І..:РИВ3Dі .. 

Від дитинства аж до скону Українці й україю<и 
Ми всі добре про це знаем, Всі кохають до загину 

Що зо'3емось укрсJЇнці Славну землю ба1·ьків своїх: 
й українських предків маєм. Свою рідну Україну. 
Батько, мати, брат, сестриця, Але, щоб цю землю свою 
І всі інші члени роду, Міцно, щиро покохати, 

Всі належать до одного Треба все її минуле 
Уt<раїнського народу. Добре вивчити, пізнати. 
Бо родитись українцем, Треба знати те, як предки 
Це велика честь і слава, На землі цій колись жили, 
Рідний Край свій полюбити Як її грудьми своі"ми 
Найважніша з усіх справа. Заступали - боронили, 
В нім пливуть глибокі ріки, Як за волю і за долю, 
І шумлять степи безкраї, йш~1и у бій, як на забаву. 
Стрункі гори пнуться в хмари, Здобували собі рани, 
Синьоводе море rpae. Україні своїй славу; 
Буйне збіжжя колосисте Як невпинно працювали. 
На врожайних росте рілях, І боролись всі завзято, 
€ у надрах сіль і нафта Щоб їх люба Україна 
Віск, залізо і вугілля. Була дужа і багата. 

Хай не буде ні одної 

Української людини, 
Що не вміла б розказати 
Про минуле Украіни. 

Волоаимир Переас:JІавеЦІt. 



Хто такі словяни? 

В давніх, дуже давніх часах, більше як півтори тисячі 
років тому вже буд-е, наша батьківщина й землі, що з нею 
сусідують, виглядали зовсім інакше, як тепер. 

Не було зовсім ані багатих міст, ні містечок, ні сіл ne· 
релюднених, ані вигідних шляхів не було теж, тільки, як 
далеко оком глянути, простягзлися бори й води. 

Ці ліси були не такі, як сьогодні, а велитенсьF<і та густі. 
Розлогі дуби, буки, смереки підоймалися до неба високо, 
а столітні велитні, звалившися від старости на землю, боро
нили, неначе валами, входу в глибину пущі. Річки розлнва
.ІіИСЯ широко, творили озера й баf\На. 

Мешкали -на цих землях люди високого росту, сильні 
й працьовиті. Самі називали вони себе словянамн. 

Словяни були лагідної вдачі, гостинні, для чужинця щирі 
й прихильні, гостили всім, що було в хаті, бо вірили, що 
ність у дім, Бог із ннмс:. 

Жили· вони мирно на своtй землі, випасали худібку, 

управляли землю, ловили рибу, чужого не бажали. 

Але, як ворог напав на їх оселі, хотів їм видерти най
дорожчий скарб, - волю, тоді вони відважно ставаnн до 
бою та боронилися хоробро й завзято. 

Тих (ЛОВЯН була велика сила та вони займали дуже nро
сторі земл·і. 

Згодом nовстали між ними в різних сторонах окремі гра· 
мзди, що заложили свої власні держави й почали всіляко на
зиватися. Одначе мова всіх славян була подібна. Адже 
й сьогодні словяни можуть між собою nорозумітися, але 
з німцем, без знання німецької мови, годі розмовитися. 

Ми, всі українці, також словяни; наші предки зайніІли 
величезні простори земель у східній та середущій Европі; 
переживали ІН•а хвилях століть усі ступені культурного роз
внтку та в своїй спадщині залишили нам багато цінносте~. 
які ми повинні далі плекати й зберігати. 

Наші предки словяни 

Над озерами, річками, 

На полях лісових, 

На стрімких високих горах, 
На просторах степових, -
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Де лише сіріє стrежка, 
Або вкрився збіжжям лан, 

Скрізь розкидались оселі 
Наших прадідів словЯІн·. 



Оселялись цілим родом; 
Що людина, як одна?! 
Кревні люди - рід складали, 

Кревні люди - племена. 

Наймудріший і найстарший 
Цілим родом кермував, 
Видавав щодня накази, 

Правив, мИлував, карзв. 

На річках, високих горах, 
Серед багон і болот 
Городи, міцні твердині, 
Будував собі народ. 

Коли ворог йшов війною, 
Метушилось все, як рій, 
Зачинялися ворота, 
Починався лютий бій. 

Бил-ись, кидали каміння, 
Крізь баркак окріп. ли.'ІИ, 

Попіл сипали у очі, 
Гострі кидали коли ... 

Але все поволі, тихо 
Тане в річці забуття, -
І на березі зеленім 
Квітне радісне життя .. 

На .'Іуці пала€:. ватра, 
На луці ідуть танки. 
У вінках цвітуть дівчата, 
І співають ~арубки. 

В цю таємну ніч Куп<ала 
В лісі папороть цвіте, 
Розuвітае, обсипає 
Цвіт - проміння золоте. 

Промовляє звір до звіря ... 
Хто підслуха мову Іх. 
Хто у лісі знайде квітку, -
Знайде скарбів цілий міх. 

А пісні все далі ллються, 
Вже поблідли і зірки, 
Д Щt' RОГНИЩа ПЗЛЗЮТh 

І мережаться танки. 

На кнйІ~и. стоять, схнлившись, 
Бородаті віщуни 
І розказують, що .буде, 
J З ЯКОЇ СТО·рО.ИrИ. 

Роздають недужим .зілля, 
Щось шепочуть і плюють 
Цих водою напувають, 
Тим камінчики дають. 

... Ось і ворога відбито. 
Все минуло гнів і жах ... 
Кревні плачуть над борцями, 
Що звалилися в боях. 

І дають їм у могилу 
Зброю, вбрання і харчі, 
Щоб вони не знали лиха, 

На тім світі живучи. 

На сумних могилах тужать 
І справляють 1'ризну там, -
І несуть на сизі гори 
Жертви праве.1ним богам. 

І, здаеться, з лісу вийшов 

На узлісся лісовик. 
Став, заслухавсь, задивився ... 
Стрепенувсь і знову зник. 

І, Jдається, щойно бігди 
Тут русалки польові 
І розснп<МИ із сміхом 
Самоцвіти по траві. 

АлЕ" схід зайнявся сонцем, 

Хмари в золоті, в огні .. 
І самітно відцвітають 
Зблідлі ватри в далині. 

О. Ол~сь. 
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Ми - украінці 

Є різні народи на світі. Є нарід німецький, італійський, 
фраН1.І,узький, англійський, російський, румунський та інші 
Іtароди. Кожний нарід мае свою назву. А наш нарід зветься 
- український нарід. Ми всі - українці. 

Українці '~-;алежать до словя.нсь:кої родини н-ародів. Сло· 
вяни - це такі народи: українці, білорусини, болГари, серби 
й хорвати, словінці, словаки, чехи, поляки А росіяни. 

Українці - ц.е другий щодо числа людей славянський 

нарід. Український нарід великий, один із найбільших в Ев
ропі. По німцях і росіянах займають українці трете місце 

між европейськими народами. 

Українська мова 

Ввесь український н·арід виразно відріз·нІЯєт.ься від ін
ших с.1овянських і нео:ювянських народів. 

Відрізняється передусім мовою. Українська мова одна 
з найкращих і найбагатших мов nоміж мовами інших сло· 
вянських, 1<.1 й не ті~1ьки с.rJовянськнх, народів. Вона дуже 
мила, звучна, повна. 

Всі мови мають свої говори, мови поодиноких околиць. 
У деяких мовах говори дуже різняться між собою. Є говори 
j в українській мові. Але ж різниці між ними дуже невеликі. 

Головні говори української мови такі: наддніпрянський, 

волинський, подільський, поліський, гуцульський, бойків· 

ський і лемківський. В по.r1іськім, гуцульськім, лемківськім та 
<бойківськім гuuopi збереглося багато старих українських слів. 

Всі р.:раїнські говори обеднуе спільна нам усім україн· 
.ська письменницька (книжніJ) мова. Але говори, ue немов 
ті nperotpнi квітки в одній китиці, це немов ті свіжі галузоч
ки одного ~:~е:Іикого nрекрасного дерева. І люди, що гово

рять ти:wн говорами, це всі діти одної матері, українського 

народу. Українські говори дуже подібні один до одного. 
Тнмто всі уІ<раїнці один одного дуже добре розуміють, і всі 
разом рпзуміють письменницьку українську мову, що нею 

пишуть книжки тu її вживають у часописах. І ніхто не 
може казати, що, наприклад, rуцу.'Іи, чи лемки, чи поліщу

ки - то, мовляв, ~-:.-е українці. Ні, все ue українці. Це давно 
sнзнадн вже й найпоиажніші вчені, і то навіть ворожих нам 

народів. 
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Розсе.1ениR українців із початком ХІХ. ст. 
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Чим живилися давно в Україні 

За давніх часів український нарід переважно обробляє 
землю. Український чорнозем, дуже родючий, давав спро
могу орати й засівати цілину, або новину, і як часом не 
родило в одному місці, nереходили з плугом на інші, ки
даючи на довго, вже nерше розорану землю. 

На весні сіяли ярину, восени озимину. Орали плугом, 
у nлуг заnрягали волів. Рілю скородили бороною. Збіжжя 
жали серnом, або косили косою, відтак складали в коли, 
а коnи звозили т:а складали в сто·ги й стир-ти; молотили 

ціпами. Молочене збіжжя ховали по коморах, засіках 
у скринях, сиnаІНцях. Муку мололи 1на жорнах; за цих часів 

були тільки водяні млини. 

Сіяли на хліб і на харч переважно жито, пшеницю. 

просо, овес, горох, палбу (оркиш), сочевицю, коноnлі, лен; 
садили хміль; не було тільки гречки. 

За тих дави·іх часін п-лекали теж в Укр1аіні горюдОН"и-цпю. 
Сіяли- ріпу, капусту, мак, гарбузи, біб, часни·к, цибулю. 

Садів таІшж чим.ало було тоді з Україні; плекали за

.ІІюбки виноград. 

Хліб їли разовий і пшt:ничний; варили пшоняну кашу, 
кисіль з вівсяної муки, пекли со.'lодкі вареники з медом. 
З сімя та льону вибивали олій, з МОJІОІ<з сир і масло. Ілн ба
гато мяса з тетерюків, рябців, лосів, диких кіз, турів, каба
нів, зайців, не нехтували теж і ведмедями та білками. Зви
чай постити ввели в Україні щой'НО від приняття Христо
вої віри. 

Поза обрібкою землі займалися скотарством і випасом 
коней, але табуни були переважно княжі. Коней знакували 
особливим тавром або пятном, зокрема тих, що йшли на 
воєнні походи. Князі вимінюва.'lи в степовиків гарні коні за 
інші речі; найкращі коні були угорські. 

Українська зем.'lя багата в ріки та озера. Тимто народ
ни господарка побіч хліборобства й скотарства прикладзла 

немалу вагу й до риболовства. У князів були цілі дружИ"Ни 
рибалок, так само, як і мисливих. Рибу пекли, варили, суши
ли, вялилн та солили. Вже й тоді вміли п.риnравляти рибячу 
ікру. 

Україна одержувала сіль з різних місць. Головно з Кар
пат, де були багаті соляні копальні. До Киева привозили 
сіль суходолом через Волинь, або чов"НІами: Дкістром 
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nли.'Іи в Чорне море, а відці~1я в Дніпро через пороги. 
Багато соли було теж по кримсь-ких і озів'ських озерах. 
Тому то склзвся звичай чумакувати, цебто їздити в Крим по 
-сіль на соляні озера. 

До пиття вживали квас, медові наnитки й пиво; це все 

варн.:юся дома; вино nривозили крамарі в Україну з пів
денно-східньої Евроnи та Візантії. 

На окрему згадку заслуговуе в цих часах пасічництво. 
Пасіки були майже в кожному господарстві. Великі кори
сті ма.1и люди з пасік, бо -крім .меду був дорогий віск, з ико
го робили свічки в церкву та для заможних людей та воском 
торгува.'Іи з чужосторонніми краями. 

О. Бараінськмn. 

Початки держави 

Київська держава повстала в VIII столітті по Христі, 
приб.1изно в роках сімсот кі.ГІькадесять. При кінці ІХ сто
ліття належа.'Іо до неї багато п.1емен, не тільки українських, 
таких. як деревляни, дуліби, ули·чі, тиверці й сіверяни, але й 
білоруських (лреговичі, радимичі) та московських (кривичі, 
вятнчі та інші). Крім того київська держава -володіла Озів
ськи'-І :\IOJH~'-" та з~м.1я:.ш над. Доном. 

Найд~нніший наш .1і·rопи·с СІ{.ІІадений що.:Іиш ,. ХІ сто
ліні. Ті, що його с~..:.1ада.1и, не nа~ятади, що діялося. н ІХ с.то· 
л-ітті і тому нічого певного нам не сказали. Пишуть вони, що 
862 ро~..:у по Христі один із варязьких ватажків на імя Рю
рик захоnи·в Новгород, а звідти Рюриковичі nошири.'Іи 
свою н.1аду й на Київ та на інші городи й землі. 

Наша держ<Іна 6у.'Іа твором наших предків. Вони не 
тільки но.юд.іли своЇ}ІИ землями, але й ходили в далекі по· 

ходи, на J'peuiю, на Каспійське А-Юре, а навіть на Персію. 
Одhн і:-1 них Ігор, року 944 склав із греками договір, під 
якими підпис.мося двадцять дружинників. 

Жі'rка цього Ігоря О.:,ьга вс .. 1авилася великим розумом. 
Бу~ш вона хрhстіJІнкою, а ко.'Іи її син Святослав ішов у ло· 
хід, то нона АОJІоді.ІІа за ньщ·о в Києві. Цей Святослав був 
великий войонник. Ходив він на хозарів, ясів, касогів та бал
гарів, над Волгою і над Дунаєм. Там, у Переяслаоці (Преслав 
над Дунаем), оснував навіть другу свою стоднцю. VІого на
зин~.'ІИ князем Святос.1авом Завойовником. 
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t<иІвсьr.:а Держава в Х. 

Благословення св. Андрія 
Це діялося дуже давн10, ще коли а-постоли .розійшлися. 

по різних :краях проnовідувати Хри.стову .віру. 
В uих дав.НІіІХ Ч'а.сах прийuю& святий апостол Андрій над 

ріку Дніпро. Свsrти·й Андрій ОПИ•НИВІСЯ .Н:ад берегам ДНІіпр·а та 
ПрОМОВІИВ ДО ·СВОЇХ учНіІВ: 

- Чи бачите ui гори? На цих горах -ста ное міС1'О, та буд.е 
в ньому багато церков. 

І вийшов апосто.>І на гори, поблаrос~1овив їх, поставив 

хрест і ІЮМОЛИRСЯ БОГОВі. 
В кількас91 років пізніше прийшли туди три рідні брати, 

що називалися: Кий, Щек і Хорив. А з ними ще була їхня 

сестричка Лебідь. Стали воwн над Дніпро-м і нзйстзрший Кий 
сказав: 
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- Ось тут заложю.ю 
оселю для себе та для цих 
цих купців, що сюди б\·-
дуть приїзджати! -

1Зо.ни вирубали ліс і 
лобуд)$али перші хати. 
А це з абу дова..н.е місц-е 
обвел-и вони ровом, і за

городили частоколом. І 

~Іг:зваJІи цю оселю від 
іМ'r.ни найстаршого бра-
113 Кия - Києвом. А від 
їх >Сестри пiwnar назва річ-

Сu. Ан.:tріІі Н3 ...:иї8СЬІ\НХ горах. ки Лебідь, що ще й те

пер пливе: біля Киева. 

Ця осе.н:t більш::ма й багатіла, і згодом побудували там 

гарні доми та палати. Так росла й розцвітала вона й стала 

nотім столицею України. 

Кирнло Кожемяка 

Колись був у Києві якийсь князь-лицар. І був коло Ки
ева змій. Щороку поснлалн йому дань: давали або молодого 

па.рубка або ді,в-чину. Ото прийшла черга вже й ка дочку 

самого князя. Нічого робити: коли давали городяни, треба 
й йому дати. Післав кн'Язь свою дочку в дань змієві. 

А дочІса була така гарна, що й сказати не можна. То 
змій її полюбив. От вона до нього прилестилася та ІІИ· 
ПІ€ТЬСЯ раЗ у НЬОГО: 

- Чи е, - каже, - на світі твкий чоловік, що поду

жав би тебе? 

- Є, - каже змій, - таки в Києві над Дніпром. Як 
заnалить у хаті, то дим аж під небесами стелиться!! А як 

вийде над Дніпро мочити кожі (бо він коиос.мЯ'Ка), Т"О не 

одну несе, а дванадцять разом. Як набрякнуть вони ВО.!.І.Uю 

в Дніпрі, то я візьму та й учеплюся за них: чи витягне тu 
він їх. А те йому байдуже: як поцупнть, то й мене з ними 
трохи на беріг не витягне. От того чоловіка тільки мені 

й страшно. 
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Князівна й узяла собі те на думку й думає, як би ій 
віс'Іочку додому подати й на волю до батька дістатися. 
А при ній не було ні душі, тіJІьки один rолуб. Вона зrоду
вала його за щасливої години, ще як у Києві була. 

Думала-думала, а далі Н написала до батька: 

- Отак і так, - каже. - У вас, панотче, є в Києві 
чоловік на імя Кирн.rtо, lf3 nрізвище Кожемяка. Благайте 
ви його через старих людей, чи не схоче він із змієм лоби

тися, чи не визмолить мене бідну з неволі. Бл.аrайте його, 

панотченьку, і с.1овами й nодарунками, щоб не образився 

він за яке незвичайне слово. Я за нього й за вас буду до 

віку Богу молитися. 

Налисала так, привязала під крильцем голубові та й ви

пустила у вікно. Голубок злинув nід небо та й поJІетів -дО· 
дому на nодвіри до князя. А діти саме бігали по подвірі 
та й побачили голуба. 

- Татусю, татусю! - кажуть, - чи бачиш, голубок 
від сестриці nрилетів? 

Князь перше зрадів, а далі подумав·подумав та й за

·Суиував : 

- Це ж уже проклятий ірод згубив, видно, мою ли

тину. 

д далі прнманув до себе голуба: Глянь! аж під криль

цем картечна. Він: з-а карточку, чи"ае, З· дочка nише: Так 
і так ... Ото зараз покликав він до себе всю старшину: 

- Чи є такий чоловік, що !Називається Кирнло Каже· 
MHJ<a? 

- Є, князю, живе над )].ніпрои. 
- Як же б до нього пристуnити, щоб не образився та 

послухав? 

Ото сяк-так порадилися та й післ-али до нього самих 

<:тарнх людей. Приходять вони до йоrо хати, відчинили 

лом<Злу двері з острахом -na й ЗJИІКалися. Дквля:rься, а-ж CR" 
дить сам Кажемяка дол і, до них сnиною, і МІне руками д.Ва· 

надцять кож. Тільки видно, як коливає отакою білою боро· 
дою. От один з тих післанців·: КахИ! 

Кажемяка жахнувсА, а дв.ана.zuцять кож ті.льtси трісь

трісь! Обернувся до них, а вони в nояс: 

- Отак і так: приспав до тебе князь із проханням ... 

13 



А він і не дивиться і не слухає. Розсердився, що че
рез них та дванадцять кож пірвав. 

Вони знову давай його прохати, давай його благати. 
Стали навколішки. Шкода! Прохал:и-прохали та й пішли, 
rюнурнвши голови. 

Що тут робитимеш? .... Сумує князь, сумує й уся стар
шина. 

- Чи не ліслати нам молодших? 
Післали молодших. Нічого не едіють і ті Мовчить та 

cone, наче не йому кажу"ГЬ. Так розібрало його за ті кожі. 
Далі схаменувся князь і пkлав до нього малих дітей. 

Ті як прийшли, як почали прохати, як стали навколішки та 
як заплакали, то й Кажемяка не витерпів, заплакав та 
й каже: 

- Ну, це ж уже для вас я зроблю. 
Пішов до князя. 
- Давайте ж, - каже, - мені дванадцять бочок смоли 

і дванадцять возів конопель! 
Обмотався коноплями, обсмотtвся смолою добре, взяв 

булаву таку, що, може, в ній лудів десять та й пішов до змія. 
А змій йому й каже: 
- А що, Кириле, прийшов битися, чи миритися? 
- Де вже миритися? Битися з тобою, з іродом про-

клятим! 

От і почали вони битися, аж земля гуде. Що розбі
житься змій та й ухопить зубами Кирила, то так кусок 
смоли й вирве; що розбіжиться, то так жмуток конопель 

і вирве. А він його здоровенною булавою - як улуnить, то 
так і вжене в землю. 

А змій, як вогрнь горить, так йому жарко. І поки збігає 
до Дніпра, шоб напитися, та й ускочить у воду, щоб прохо
JІ.о)Jjити,ся трохи, то Кажемяка знову вж.е· й обмотався ко
ноnлями і смолою обсмалився. 

Ото вискакує з води проклятий ірод. І· що розженеться 
nроти Кожемякн, то він його булавою ті.пьки лул! Що роз
женеться, то він, знай, його булавою тільки луn та луп, аж 
луна йде. Билися-билися, аж куриться, аж іскри скачуть. 
Розігрів Кнрипо змія ще краще, як коваль леміш у горні: 
аж пурхае, аж захлипаеться проклятий, а під ним земля 
тільки стогне. 

А тут у дзвони дзвонять, молебні правлять. А по го
рах народ стоїть, як неживий, зціпивши руки, жде, що то 

буде. КоJІи ж зміюка - бубух! аж земля затряслася. На
род, стоячи по горах, так і сплеснув руками: 
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- С.ІJав.а Тобі, Господи! 

От Кирила, вбивши змія, визволив князівну й віддав 

князеві. Князь уже не знав, як йому й дякувати. Та вже 

з того часу й 11счало зватися те урочище »Кожемяками«. 

ІІародній nеrеказ. 

Смерть князя Олега 

Князь 0.1er спитаn одного разу своїх віщунів, від чого 
nін умре. Один старий віщун відповів йому: 

- І\ttнже, твій кінь, на шнн.tу ти так .1юбиш їздит:t, 

нрин~се тобі смерть. 

Олег поду~Іав про це й зажурився. Він дуже .'Іюбив свого 
І·:оня. Цей кінь був йому товаришем в усіх його воєнних 

ІlОХОдах. Але ;.к не мав Олег охоти емірати від свого коня. 

От він каже: 

- Нікuли вже й не сяду на того коня. 

І наказав слугам відвести коня до стайні, кормити його 

там, але ніколи не приводити до себе. 

По пятьох роках пригадав собі Олег того коня і забажав 
дізн~тися, що з ним сталося. 

Закликав до себе начальника кnнюхів і питає: 
- Де мій вірний кінь, якого я казав кормити й ніколи да 

мене не підводити? 

Конюх відповів: 
- КІнь загинув. 

Олег почав насміхатися з віщунів: 
- Ко;ш б я не вірив тим віщунам, був би мій кінь ще й дn 

сьогодні носив мене, а то ось кінь загинув, а я живу. 

І звелів осіцлати собі коня. 

- Поїду, потлину хоч на його кості. 

Приїхав на місце, де .лежали кості того коwя і череn. 
нагий, збіJ1і.1ий uід дощів і сонця. 

- Чи ж від цього череnа чек ае мене смерть? - сказав 
І(Нязь, зісІ<очив з коня й ногою наступив на череп. Але в ту ж 
мнть із ч~репа вилізла гадюка, що мала там гніздо, і вкуснла 
його в ногу. 

Заслаб від того Олег і вмер. 
Народній переказ. 
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Хрищення княгині Ольги 

У Києві жили за часів кияження святої Ольги різні наро:1и 
й люди. Кожному вільно було мати своїх богів і віддавати 
честь коиу хто хоті-в. Не всі україкці були вж~ тоді хрнстія· 
нами. 

КняІ·иня Ольга була дуже розумна, і вона раніш, як інші, 

nізна"lа, що словянські божества це тільки образи прироли. 
Вона радо приймала христіянських 
священиків, і вони намовляли кня
гиню, щоб охристи.nася. 

Ольга забажала nоїхати до Цар
городу, щоб пригпяиутиСя АО хри
стіянс·ьквї віри. 
По Греції їхав з нею великий двір: 

Jij бояринь. 18 служниць, 22 nослів 
і 40 купців. Був також і свящеянк 
Григорій:, що навернув книгкию на 

хриспянство. 

Грецький цар у Царгороді при

няв Ольгу з великою пошаною. Він 
розмовлив з нею про всякі справи 
ї дивувався її мудростj. Врешті по
просив її, ш,об стала його жінкою. 
Ольга відповіла: 

Княгння 0.1hГЗ. 

- Я поганка. Мушу наперед охриститися. Тн, царю, будь 
мені хресним батьком. 

Нар згодився. Найстарший грецький єпископ, nатріяр:о.::, 

·охристив Ольгу. 
Поті~t uap просив Ольгу, щоб віддала йому свою руку; 

але Ольга відпавіпа: 
- Як же R можу стати твоєю жінкою, коли ти мій хрес-

ний батько? Христіянський закон ·tre дозволяє цього. 
Цар .здивувався і сказав: 

- Перехитрила ти мене, Ольго! 
Дав їй великі дари: золото, срібно, шовкові матерії, дор("І· 

rоцінний посуд і відіслав іі з шаною до Киева. 

Кня3ь-лицар Святослав 
Український князь Святослав був сином О.ІІьги. Коли 

-о_льга охристилася, то бажала , щоб і їі син прийняв Христову 
в1ру, але Святослав казав: 
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- Як би я прийняв христіянство, мої дружинники сиія~ 
. r:~ись би з мене. 

І він .. шшився при давній вірі своїл батьків та здобував 
собі славу великими ділами. 

Святослав воював довгий час із греками. 
Як грецький цар дізнався, що його військо побито, скли

І\аВ своїх бояр на раду і сказав: 
- Що Ма€МО рОбИТИ? УкраЇНСЬКСJГО КНЯЗЯ не ЗМОЖеМ') 

JlОДОІІІТИ~ 

Кн. СвRтос.lаJІ Заеойов.ниІ<. 

Царські дорадники відповіли: 

- Вишли йому великі дари. Може він любить золото 
~{~ дорогі убрання? 

Цар вислав до Святослава золото й дорогі убрання. По
силав з цим мудрого чоловіка і сказав йому: 

- Дивись на зір його, і на лице його, і на його думку! 
Грецький посол прийшов до Святослава, вклонився йому 

1 зложив перед ним золото й дорогі убрання. Князь навіть не 
r линув на дари, тільки сказав до слуг: 

- Візьміть це й сховайте! 
Вернувся посол до царя. Цар скликав старшину й запи

тався, як прийняв Святослав дарунки. Посол розповів: 
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- Навіть не глянув на золото та вбрання і велів їх схо·-
ts4пн. 

Тоді один із старших сказаи до царя: 
- Попробуймо ~юго ще і вишлім йому зброю. 
Цар згоднися і вислав nосла з мечами і всякою зброею. 
Як тільки побачив це Св~тослав, зараз почав оглядатІt 

мечі й іншу зброю, хвалив це все і каз-ав здоровити царя. 
Як почули це грецькі бояри, сказали: 
- Ой, хоробрий це князь, коли майна не цінить, а бе

реться за зброю! Треба уложити з ним мир і заллатити йому 

дань. 

Святослав згодився закінчити війну та розnочав мирові 
переговори. 

Над Дунаем відбувся зїзд обох володарів. Грецький цар 
nриїхав на гарно прибранім коні, в золотій: зброї; його товз
риwі теж сяли від позолоченої зброї. 

Святослав ориплив до берега невеликим човном: вес.ІJував 

сам, разом із своїми товаришами. 
Він був середнього росту, очj мав сині, брови густі, довгі 

вусн, бороду голену. Так само масв голену голову, тіJІЬІ<И 
з одного боку висів довгий чуб. 

Одіж мав білу, полотняну, таку саму, як інші вояки. Вся 
прикраса його - ue був золотий, nричеллений до вуха, ковток 
з двома nерлинами і червоним камінцем. Тоді був звичай, що 
с.11авні вояки носили такі прикраси в ухах. 

При царі, що мав б.rr.искучу зброю, Святос.rr.ав виглядав 
nросто. Але він був переможець. а цар переможений. 

Святослав 
А чия ж то слава? 

Чи не Святослава? 
Від Балкану до Дунаю 
Залунала слава. 

Знився чорний ворон, 
Кр~tче над Босфором: 
Гей ти, царю цареrрадськю1·, 
Буде тобі сором! 

Цар скпикае раду 
На велику зраду: 

йдуть посли до Святосл-ава
З міста Цареrраду: 
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"Княже Святославе, 
В тебе військо браве! 
Добуває собі чести, 
А князеві сJІави. 

"А наш цар не темний, 
Шле nоклін доземний, 
Бачить, що з тобою битись 
Був би труд даремний. 

,,Скільки в тебе воїв, -
Стільки тобі зброї, 
Стільt<и тобі, княже, бу .ае 
П~рчі дорогої." 



Чує серце княже 

хи-гре: діло враже. 

Десять тисяч війська має, 
Двадцять тисяч :іf: ЗЖе. 

Не минає днина -
Лихая година! 
Зажурилась в Святослава 
Смілива дружина. 

,.Та втекти нікуди: 

Греки стали всюди . 
Вражі стріли бють у nлечі 
Ліпше, ніж у груди. 

.,Воля чн неволя -
Не втекти нам з поля; 

Соромом себе покрити -
Незавидна доля! 

йде сто тисяч царських 
Воїнів лнцарсЬІ<их: 

.. А коли поляжем 
Під напором вражим, 
То вітчині у спадщині 

СJІаву перекажем. 
Завмирає серце в грудях 
В сміливих, боярських. 

Бачить князь тривогу 
Серед війська свого: 

.,Радьте ж між сnбою, 

Я іду до бою ... " 
"Браття! Хоче хто втікати, 
Не держу нікого. 

А все військо каже: "Княже! 
Гинемо з тобою!" 

Почалась кривава 
З грекамн розправа. 
Пабідою вінчаласи 
Слава Святослава. 

ва~и.аtо Щ. 

Володимир Великий 

Український народ здавен-л.<1вна мав свою власну де!)

,каву. За І<нnзя Володимира Великого була українська дер
жава дуже велика. Князь Володимир мешкав у золотоверхому 

Києві. Підгорнув він під свою руку 
uci землі, де тільки мешкав україн

Кн. ВолодюІНР Ве.'\нкнй. 

ський люд. 

Довкола себе зібрав Воподииир 
найчільніших мужів. бояр і дружІІи
ників. його наказів слухало хоробре 
військо, його волю сповняли судді 
та урядовці. 
На раду скликав Володимир стар

ших та щонаймудріших людей. Він 
розумів. ЩО ОД~ІН ЧОJІОВіК, ХОЧ би 
не знати який розум иав, не може 

всього знати. 

Володимир Великий будуваІ!І цtр· 
кви, закладав школи, обділюааа 
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бід~r:.их, одяг-а·в їх, да.в;ш їм іжу й гроші. Був суворий д.1я 

лихих, а JІагідний для добрих, миJІосердний для бідних. Тому 
ввесь народ лообив його дуже і -наз&а_.в своїм. 

За його князюваН!Н'Я приЙlіяв наш нарід Христову віру. 

Хрищення України 

Літоnис оповідаt:, що до князя Володимира Великого 
nриходили люди різних вір, щоб його намовити змікити віру. 

Були в нього болгари магометанськоі віри, німці рим
ського віроісповідання, хозари мойсеєвої реліrії та один 
грецький філософ із Царгороду. 

Князь скликав нараду бояр і старшин і вислав десятьох 
.1юдей у чужі краї, щоб во-н.и оглянули різні обряди та зва

жили, яка віра найліпша. Посли вернулися і заявили, що 
найгарніше богослуження е в Греції і князь повинен при
йняти грецьку віру, як це вже з.робила nеред юrм його ба
буня княгиня Ольга. 

В тім часі трапилася князеві нагода - ближче позна
йомитися з Греціt:ю. Грецькі цісарі, брати Василь і Костян
тин, звернулися до Володимира Великого з проханням, щоб 
він дав їм військову поміч, бо проти них nідняв повстання 
один з їх родичів. Володимир радо згодився на те і ліслав 
до Візантії тисячу піхотИ"Нців. Во.ни й розбили військо пов· 

станців. 
Цісарям так подобалися наші вояки, що вони лишили їх 

собі далі на службі як прибічну двірську сторожу. В наго
роду за поміч Володимир зажадав, щоб цісарі дали йому за 
жінку свою сестру Анну. 

Цісарі не хотіли на це згодитися. Грекам видавалося 
страшною річчю, щоб цісарська докька ставала дружиною 

якогось :.варвара«, далек-ого північного книзи, що не вірить 
у Христову ·н.ауку. 

Отож nочали винснювати Володимирові, що перший 
христіянський цісар· КокстаfПин Великий забороmtв відд.а
ватн цісарських доньок за чужинців і т. і. 

Володимир наважився примусити греків до уступок 
зброею. його в·ійсько несподівано ввійшло до Криму, де 
були грецькі посілості. 

Тоді цісарі змякли й вислали свою сестру до міста Кор
суня на Кримі, щоб спинити війну. Заключено мир. Володи
мир зрікся Криму на річ Візантії й сам обіцяв вихриститися. 
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11. 

Вернувшися до І<и€ва, Володииир почав заводити хрн· 
стіянську віру .на місц-е поrакської. Не Ашло ue тижко, бо 
в І<неві вже й давніше були хрнстіянн, була навіть цер1<ва 

святого Іллі. 

Князь наказав знищити наперед найважнішого nоган
еького божка Перуна, якого статуя стояла перед саиии 

княжим двором, і мала срібну голову й золоті вусн. При

вязали божка коневі до хвоста стягнули з гори до ДН'іпра. 

nри ТіМ ДВЗНЗДЦЯТЬ мужів 6НJІИ ЙОГО ЛЗJІИЦЯМИ Й КИНУЛИ 
у нод~'· Так само рубали й нищи.lи інших божкін. 

Хрнщен.нn tmnн у ДНІіnрі. 

Потім Володимир н<:~казав усім мешканцям Києва йти 

на ріку і грецькі священики христили всіх усенародньо. 

Люди охоче христнJІися, бо любили князя й вірили, що він 
веде їх до доброго. Це було в 988 році ло Хр. 

Князь Володимир умер t015 р. Нарід згадував довго йо· 
ro щасливе nанування та звав його »Ясним Сонц~мс, В icro· 
ріі він дістав імя в~лиІ<ого, бо довершив таких великих Аі.ІІ. 
яr.; ніхто з давніх І<нязів. 

21 



ІІІ. 

Та не скоро поширилася христіянська віра по всіх 
укра'fнськнх землях. Не ставало священиків, щоб охристити 
відразу ввесь нарід. Ще довгі роки в далеких селах ховалося 

поrанство. Темні л-юди зsерталися далі з молиТ'Вами до 
Вел-еса й Дажбага, С'Кладали жертви в лісах і на багнах 
руса .. 1кам та іншим поrансь·кии божкам. Христіянська віра 
nриймалася помалу й довгого часу треба було, поки люди 
навчилися всіх таАн нової віри. 

НайшвиДІІ.lІ·е поширилося почита'Н'Ня тих христіянських 

святих, що нагад\•вали людям давні поганські божества. 

Святий Юрій був. nодібний до Дажбоrа; святий Власій до 
Велеса, бога скотів. 

С~<!оро лринял.и ті христіямські свята:, що npиna.lQaли на 
час давніх поганських: Різдво - це давнє свято ново
народженого сонця; Великдень і Зелені Свята лучаться 
із святом весни, u день святого Івана Христителя із давнім 
святом Куп ал-а. 

lV 

Хористія•нс'І'во ncpeвeJJo чимало змін 18 Україні. По біJІЬ~ 
ших містах осідали грецькі епископи. В Киеві повстала 

своя митрополія. Приплилu в київську державу багато 
грецьких учителів, ремісників, купців. Греки заводили тут 

нову ку.rrьтуру, що зміняла виг .. 1яд українського життя 
й української землі. 

По містах ставлено церкви, перші муровані будинки 
в ·київській державі. Перша мурована церква в Кневі - це 
церква Богородиці, так звана Десятинна, бо на її удержання 
князь призначив десяту частину своїх доходів. До неї Воло
димир переда.в також ікону, хрести т.а й ііfІші церковК'і речі, 

які привіз із Корсуня. Тіеї wер.кви вже кема, бо заваJІІита-ся 
1240 ро~у підчас наіlІаду татар. 

Разом із христіян-ством завелися в нас також початки 

лисьменства. Князь казав брати дітей визначних бояр і давав 
їх на науку. Перші вищі школи основано nри епископських 
катедрах. Нижчі школи були й при звичайних церквах по 

селах. 

Навчання починалося читанням і писанням у рідній 
мові; рах-унІКів учили неба-гато. Далі вчили грецької мови, 
яку мусіла знати тоді всяка освічена людина. бо взаемини 
з Греціею буJ_Іи тоді дуже оживлені. 

Іван Веримrірськнй-. 
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Слава тобі Володимире 
<:лава тобі невміруща, 
І слово вдяки щире, 
Що ЗЕДИНИВ НЗШУ ЗеМ.1Ю 
Наш Володимире! 

Що беріг границь широких 
Полками своїми, 
Що опіку, ніби крила 
Розпростер над всіми. 

Не дав сильним знущатися, 
Ні кривди творити; 
Добре було нашим предкам 
Під тобою жити. 

найбільша тобі слава 
І вдяка без міри, 
Що ти нам указав сонце 
Христовоі: віри. 

Ярослав Мудрий 
:За князя, за Ярослава 
Київ - Царгородом став. 
Як про друга, як про сина 
Дбав про нього Ярослав. 

ОточиR його валами, 
Ровом, мурами обвів. 

Укріпив його, оздобив 
І розкішний двір завів. 

До па.1ат ішли невпинно 
Чужоземні посланці, 

Князь сидів на пишнім троні 
.З грізним берлом у руці. 

І, доnущені до князя, 

Низько кланялись посли, 
І до ніг дари складали, 
Що з чужини принесли. 

У Европі честю мали 
Королі, князі, царі 
Поріднитись з Яросла.во:и, 
Побувати у дворі. 

Але мудрість Ярослава 
Вся була в його ділах, 

У державнім будівництві, 
Владі, устрою, в судах . 

23 



Щоб не нищити народу 
І народнього майна, 
Не хотів він воювати, 
Не тяr .па Aoro війна. 

Пролетіли дні короткі ... 
Перед смертю Ярослав 
Всіх своїх синів nокликав 
І з любовю наказав: 

- :.Вас я, діти, покидаю, 
йду у ліпшу сторону, 
Але, діти, памятаАте: 
Мою заповідь одну: 

Не сваріться, жийте в згоді!" 
Тільки мир збере усе, 
д незгода, наче вітер, 

Все по полі розиес:е!с 

0, 0.ІІНІо-

Двір князя Ярослава 

Дуже гарна була палата князя Ярослава. 
До Киева приїздили часто посли з далеких країв з да

рами й привітамн від своїх королів. Ярос.uв хотів показати 
чужинцям могутність і баrатство України і тому казав упа· 
дити княжу nапату світ по й виставна. Він не жа.пував коштів 
на прийняття гостей. 

Запя в палаті, де князь приймав посJІів, була nростора 
й широка. Стіни мала прикрашені иапюнк~ми, вікна з wи· 
бами з різнобарвного скла. 

Довхола стіи стояJІи лави, прикриті мякими матеріями. 
Поміст був вистелений килимами. 

На підвищеному місці стояв княжий престіл. Це було· 
крісло з різьбленого дерева, оббите золЬтою бляхою, з по
руччими з двох сторін, вкрите миким покрива.ІJ:ом. Згори 
звисапи опони з цвітистого сукна, уложені в шч·~Іні при
краси. 

Кtt'ЯЗЬ входив до кімнати в червоному, порфір-но~'ІУ 
плащі, прикрашеному перлами, золотими бляшками А :юра· 
гим камінним. 

На ronoвi мав золоту корону, в руці берло, що сяядо від 
самоцвітів. 

За ним ішли його сини, далі високі урядовці й с.1ужба. 
Посли схиляоJІиси низько перед киизеи, сКJІад.али в його ніг 
дари й вітали кпзя, здоровнпк його від свого володаря 
й розк-азува.ЛІИ, чого присJtаио іх, я.ке :мають д.іJІ·О зробити. 
Оп~сяя .відбувси величавий бенкет у другій за ,і. Столи буn 
накриті білими обру.самн, посуд був зопо"ий і срібний, або
з дорого скла і глини в різні барви. Подавали рі3кі страви: 
моя-со асикого роду, навіть із л.ебедіІв і журавліs, ті-ста, варекня. 
вино, мед, нвші й чужоземні овочі. 
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3а гістьми стоя·пи слуги А 
легеt'.ько махали ві.яJtЬцяии 

з п·ер дЛя прuхоподи. Іиwі 

трнмо:~ли срібні умивалькиці 

і качи.кня з водою. 
В сусідній 'Кіинаті бупи 

музики, що грали• fla r)"Слих, 
сопілнах: і баидурах. На ое

реміН'У з ними спів-ав хор 
rч1рних пісень у честь 1оrязи. 

По обіді всі виход..ми на 
великий rанок-рундук пала

ти, щоб поглянути на і-гри-
Ноша І<низів. ща й забаmи, які відбуввписв 

~е~.:~ь ~~.:~-~~:.м((}фі~~Ь~30;~и~~~~- ка ДІВОрі. Там по~<азувано 
всяких звірі-в: ведмедів, !юв

~<і.в, "Верблюдів, яких у княжому звіринці вивчено "ВСЯЮІХ штук. 
Там виїздили їздці на диких кш1ях і пописувалк·ся своєю зруч
ністю. Там бігали фіглярі, танцюристи й штукарі, що своїми 

жартами та nіснями розвеселяли гостей. 
По бенкеті гості розходилися, справляли своє ді.ю, роз

їзджалися по всьому світі і всюди оповідали, який пишний: 
двір в українського князя Ярослава. 

Київ за князя Ярослава Мудрого 

Український князь Ярослав Мудрий, що княжив по Во
лодимирі, дбав дуже про свою столицю Київ. 

Було це вже велике місто, що числило більш як сто ти
сяч мешканців. Із усіх сторін зїзди.шся до Києва свої й чужі 
люди: чи то купити, чи продати щось, чи за іншою своєю. 

або й державною справою, чи до суду, чи до уряду. 
Жили в Києві українці з різних племен: поляни, дерев.1яни. 

дуліби, тиверці, уличі. Були тут і чужі народи: греки, німці, 
італійці, чехи, угри. 

В Києві було вісім торговиць, на яких безнастанно зби

рався народ. Церков і каплиць було аж чотириста! Н<:~зивали. 
Київ другим Ц<:~рrородом. 

Давній город, що стояв на горі, не міг уже пом1сти·ги 
підчас небезпеки всіх мешканців. 

Довкола йшпи високі вали, збудовані з каміння і з землі, 
з дереоляними й мурованими вежами, з глибоким ровом, що
через нього вели мости. 



До города можна було ввій'fИ ."і 
трьох сторін чер~з укрі.л.юиі ворота. 

Найспавніші були »Золоті Воротао~: 
з по.ІJудневоrо заходу. Вони були збу· 
довані з каміння й uеrли А покриті зо
лотою бляхою. Долом був переїзд. йе;
rо замнк:<~лн на ніч велккнми дверим<І 

з дубового дерева обкованого залізом. 
На ropi, на поверсі була ма.JІа церковцн 
Серед валів, побіч Десятинної цер

кви, Ярослав поставив нову княжу па

пат~· Н різні uеркви. 
Найбі.ІІьшу сла,ву мала велика uеркв:1 

святої Софії, або Божої МудрОСТІ{, Кн. Ярос.'І.ав .1\\у.tJНІй. 

з деся·rьома банями, прюсрашена різьбами, гарними пбразами 
Й ма.'ІЮНКЗМИ 

По ч.vжнх з-ем-лпх розійшлася слава про наш золотонер· 
хиіt Киїе. За.морські f<ynui, .королі й коро.чеаичі раді були 
завітати .]0 Киев~. nо·rлянути t!:З його красу, НІЗ баг.атсТІВо. 
Купцt чужозеині продава.1и тут св.ій ·крам, куnували ·в наших 
nреJІІКів віск, хліб, мед, звірнині шкури, вивозили те в своі 

землі. Звідти зяову &epl алн.ся з ікшнм крамом. За далехнми 
моря)ІИ за юарпатськкми горами, за темнимио. лісами, д.ал~ко 
від h3Шoro к-раю ширилася слава про нашу державу. 

Могутній володар 
Широко та далеко понес .. ася Ярославова слава. 
- Розумний це володар і могутній! - говорили й сусі· 

дм Ярославової держави та далекі володарі. - Добре бу
JІО б поріднитися з ним! 

Вони стали слати пос.'1ів до князівен: Ганни, Єлнсавети 
Й Анастазії. nриходИЛИ ПОСJІИ 8 різних державних справах, 
Ауже часто з nорадою, щоб· князь шукав невісток для своїх 

синів у їх володарів. 
Княжна Єлисавета всім давал.;] гарбуза. Дивувався її 

батько: - Чому тн, доню, так усім відмовляєш? 
Княжна нічого не відповідал·а, тільки почервоні11:а. Аж од_ 

ного .з.ня прийшов до f<нязя Гаральд Сміливий та впавши 
перед ним на коліна, nросив князя: 

- Великий КJИІЗю, Ярослоше, будь ласкав для м-ене! Я 
люб.:Jю КІІяжну Єлисавету, відАзИ її мені за жінку! 

Ht nодобався хкязеві Ярославові такий зять, коли могутні 
ao.no,api сватаються до княжни. Та жаль зовсім відмовитн 
Гара.1ь..1ові, бо вже з<Імітив князь, що княжна любить йогu 
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- Відтягнути б весілля - подумав собі князь, може за 
той час княжна забуде Гаральда. - Мусиш, князю, - ска· 
зав Ярос.1ав до Гаральда, - велавитися лиuарськнин ділами. 
Вс.1авишся, то вертайся, Єлисавета буде твоя. 

Посумнів Гаральд, та що діяти, слово в князя тверде. 

Довго, довго тинявся Гаральд 110 

широкому світі, лНІЦоарс.ь.кої смвн шу· 

каючи. Тужив за княжною Єлнсавt.'· 
тою , він і пісні складав про свою лю
бов до неї. 

Тимчасом уже до княжни Ганни ста· 
ЛІН ·СЛати сваті•в. Заоватав її хороЛІЬ 
Франції Генрик І . Сла·вне ж було це 
весілля l Але й сумне було розстан ня 
батька з доч.кою, яку від:.сил·ав иаззв
ждн в далеку, чужу краі\ну. 

Небаром теж і угорський князь Ан· 
дрій, nрислав сгатів до княжни Ан.а

стазії. 
Ті .1Ьf\и княжна Єли савета жде. 
Аж вернувся Гаральд, уже не як лицар- макдрі&ннк, 

.але яn.: багатий король Норвеrії. І віддав князь Ярос.1ав за 
нього свою дочку Є.1исавету. 

~0:\ЮВина 1\н. Ярос.1анu My:LJIO ГI.). 
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Оснування Печерської Лаври 

Молодий українець Антип відбув мандрівку на Святу 

Гору АфоН' і там лостригеn в чеиці та прийняв іии АІН'rонія. 

Коли чернець Антоній пізнав добре манастирські звичаі, 

ігумен лоблагословив йQro і сказав: 

- Вертайся в Україну. Благословення Святої Гори буд<е 
з тобою. Від тебе почнуться числекні манастирі. 

Антоній nослухав і вернувся в рідні сторони. 

Ходив він по різних околицях і -так прий!J..ІОВ над Дні

про під Київ і тут на одному горбі серед лісу знайшов малу 

nечеру, викопану людською рукою. 

Викопав цю печеру побожний священик Іларіон, але 

юн став митрополитом і замешкзи у Киеві nри церкві св. 

Софії. Печера залишилася пуста. 

Антоній осе.ТІИВСЯ тут і перебував увесь час HJ МОоlИтві 

й ності. 

Про Антонія дізналися сусідні люди й стали прннuсити 

побожному пустельникові їду й різні дари. 

Потім nоча.'Іи nриходити до нього ченці з рі-:Jних сто
рін і просили його, щоб дозволив їм оселитися побіч себе. 

Антоній дан на це свою згоду і вони покопали собі печери 

й разом із ним жили 'На Божій с.Іtужбі. 

Як число ченців збільшилося, Антоній наказав поставити 

на горі над nечерами велику церкву й манастир. Цей мана

стир названо Печерською Лаврою. 

Опісля Антоній назначив ченцям іншого іrvмена, u сам 
nішов у ліси, викоnав собі нову печеру і там заКінчив життя. 

Життя ченців було суворе й тяжке. Кожний з них мешкав 

в окремій печері або кімнатці, що звалася кепіею. Тут було 

тільки просте ліжко, деревние кріс.rю й стіл. На стіні висів 

хрест. 

Чернець не міг мати ніякого майна. Проста чорна ряса 

і богослужебні книги - це були одинокі речі, що до нього 
на.1ежали. 

Головні обовязки ченця буJІи послух і праця. Що на
казав ігумен, те чернець мусів виконати, хоч би то бу.1а най
тяжча робота. Ченцям не вільно було сидіти без ді.ІІа, кож
ний мав якусь корисну працю. 

28 



Ченuі самі виготовляли все nотрібне для себе і для ма
настири. Самі будуВали t<елії, робили собі всіляке nрилами 
до npaui, самі ткали сук·ноQ й полотно, уnравляли рілю, ио· 
JІоли збіжжя, рубали дЦJево в .ІІісі , носиJІи воду, пекли хліб, 
варнАн страву. 

Стра·ва ченців буJІа проста. 
В звичайні дні їли чорний хліб 
і варену городину. В недіАю 
Jли рибу, приправлену о.ліе~• 
і сочевицею. У великі святr~ 
діставали білий хліб з маком 
і мед.ом. 

Манастир мав баГЗ'ТО nоля. 
городи, власну худобу і пасікн. 
Alfe ченuі не вживали мис~. 
молока й іншого скоромного 
смач-коrо: все т·е да'Ва .. 'FН на 
nрожнтс.ж бідним. 

Монахи займалися не лише 
ручоною роботою, але дбали Київська Печероька Ла&ра. 

також про науку та оС1Ііту. 

В тих часах рідt<о де можна було nодибати книжку, бо 
.люди не вміли ще книжок друкувати. Хто хотів мати книж
ку, мусів або сам її переnисувати, або просити вмілоrо пи
саря, щоб йому списав, що треба. Переписуванням книжок 
займалися монахи, особливо знмою. 

Паnеру було мало й тоді nисали на виправленій, тонкій, 
телячій або ослячій шкурі, що звалася n•ерrаменом. Перо буJІо 
гусяче, на кінці гостро зарізане. Букви писали такі, як дру· 
ковані. Малих б)U<В не 6ул.о з-ов.сік, тільки самі аелккі. Чор
нило робили:. з -с.аджі. Почамові букви приюраwува.;.и різкими 

красками, червоною, синьою, зеленою, часом золотом і сріб

лом. Книжку оправляли в грубі дощинки, покриті зверха 
шкурою. 

В манастирях проживало багато вчених людей. що пи

сали книги про всякі цікаві речі. 

Найславнішим письменником, який жив у печерському 

манастир_і був монах Нестор. 

Він цікавився д.авніми часами, збирав перекази про кня

зів і їхні війни. про стародавне життя та звн.wаї. Все це спи

сав ві-н в оnовіданні, що на3Иваеться ,.Поеі<::-rь време'Н'них літ". 

Літопис Нестора - це найстарша історія України. 
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Полов ці 
За часів князя Святослава Завойовника нападали на 

Україну печеніги, дикий нарід, що прийшов із азіАських 
степів. Вони нищи.'Іи українські оселі, грабували майно 
й убивали людей. Князі воюnали з цими дикунами та npora. 
няли їх у далекі стели. 

По nече-ноігах прийшли в україкські стели інші дm<і 
народи - половці та запанували самі в степах. Пшювці що
року наnадали на українські села, забирали худобу й коні 

та вели з собою в неволю тисячі бранців. 
Найбільше дошкулювали вони українському народові за 

часів Володимира Мономаха. Тому теж Володимир щороку 
збирав своє військо та йшов на границю, щоб не пустити ди
кого ворога в у~<раїнську землю. Часто він ішов і r.'Іибоко 

в стели, аж туди, де були половецькі кочовиська, нападав на 
nоловців, бив їх і карав за ·кривду України. 

Володимир Мономах 
Це був князь хоробрий і справедливий. Вже як малий 

хлопець він їздив на коні, стріляв з лука, ходив она лови й на 
війну, звик до холоду й голоду, до трудів і небезпек 

Володимир Мономах, як став князем, жив невибаrлнво~ 
не дбав про свої особисті вигоди, а старався про добро на
роду. Вставав раненько, перед сходом сонця: - :.Хай не за
стане вас сонце в постелі«, - говорив своїм синам. По сні

данню сідав nеред своїм двором і відбував суд. Пильно 
вважав, щоб не сталася кривда бідному та слабому, опіку
вався сиротами, заступався за бідних селян. Ніколи не дозво

ляв своїм людям переїздити через засіяне nоле, або робити 
декому шкоду в nолі. 

Дуже радо приймав гостей і людей з чужих сторін, чи 

вони були nрості, чи визначні люди. ::.Гість, - казав він, -
ширить славу про господаря, добру або лиху«. 

Ціле життя він учився чогось, не соромився пояснення, 

як не знав, або не розумів дечого. В кожній важній справі 
радився з бояраии. А.'!е в •ніяк~м ділі ке здавався к-а. c.nyr 
і урядовців, сам дог ляда в усього, і в дворі 'І' З в уряді. На 
війні сам теж дог .ляда в свое військо, дивився, чи вояки ма

ють усе потрібне, сам ставив сторожі, їв останній, спати 

клався у зброї, :" иечем при боці. 
Народ любив свого князя та шанував його розумні на· 

~а.зи й постанови. Це був князь·володар. 
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Похід на половців 

Воподнмнра Мо·н1омаха наслідував один з молодших кня
зів- Ігор Святослави.ч. Року 1185 він пішов nоходом у стеnн 
3 хоробрим братом Всево ... одом Буй· Туром. Напрочуд гарне 
бу .то Іх віЙ'С'Ьк•о. Кожний лиц.ар мав заліз·яи-й панцир на rpy.LtRx 
і шолом на голові, в правій руці мали списи з ма.'Іими пра~ 
пОрцямн, в лівій червоні щити; при боці були в них вкго
стреІіі шаблі, при сідлі луки. на плечах сагайдакн із стрі
лами. Вони з молодости бува.1н у війнах і походах, знали всі 
шляхи, всі яри в степа;х., не боялися ніякої небезпеки. У бій 
ішли радо, добуваючи собі чести, князеві слави. В nершій 

Украі.нське JІнuарство княжої _.оби. І<н11же військо. 

битві українські війська побили половців. Розгромлені ко
човики кинули ввесь табор, - вози, зброю, худобу. ве .. нка 
JІобнча діс:таJІСJ.СЯ в руки україкців. Але другого дня п<мnвці 
знову стали до бою коло Дону на річці Каялі. Мов чорні 

громади круків вони ОІ<ружили в усіх сторін українське вій
сько. Почався завзятий бій. Застогнала земля від туnоту 
коней, задзвеніли зброї, блиснули сnиси й шаблі. Половці 
nідняли дикий крик і кинулнся на українські nолки. Наші ли
царі і.3 ! лисами й Мt:чамн стріну.ІJи їх. У першому ряді йшсв 
Буй-Тур Всеволод. його полк засиnував nоганців стрілами, 
бив залізними мечами, колов коnіями. Де тільки Всеволод. 
скочив у своїм золотім шоломі, там nоле вкривалося папо
вецьким труnом.. Не ВІвзжав tti-н на .небезnеку й рани, забув 
про батьКівський nрестіл і свое князівство, не памятав на 
рідню, - одного тільки б~жав: побити ворогів Украfни. 
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Бій ІШОв цілу добу. Але над ранком другого дня ослабли 
українська війська. Не стало стріл, списи були подомані, щити 

порубані, мечі випали з потомлених рук. Бі.1ьша частина 

ВІйськ;; полиг ла в кривавому бою, решта разом із ккязями 

попала в половецьку неволю. Ігор перебув між ворогамн дна 

роки. Потім при ломочі Од'НОГо слуги втік із nоловецького 
1абору й вер·~с:.увся в У·країну. Про цей похід і неволю князя 
зложена пісню, що зветься ::оСлаво о полку Ігоревім«. 

Слово о полку Ігоревjм 

Справжньою прикрасою нашої літератури княжої доби 
4:: ~слово о nолку Ігоревім«, поема про похід Ігоря на лолов
ців та про його бій над Калкою 1185 р. Такої цінної nоеми 
не мала словянщина за час цілого середНІЬОВіччя. Невідомий 
співець розкрив перед нами барвистий образ нашого мину
лого, одних 'Князів вихвалив, а других скартав і випаяв за 
іх· rp.jxи й провини та своїм віщим оком зазирнув у темне 

й сумне майбутие. 
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Перемога Ігоря над половцями 

Ой у ПЯТНИЦЮ СВЯТуЮ, 
У ранню досвітню годину, -
Та як наші вставали, 

Поганське військо половецьке потопцем топтали, 

Стрілами по полю літали, 
Красних дівчат половецьких у неволю брали, 

І золото й паволоки, 
І дорогі оксаміти ... 

Великі болота-багнюки 
Поганськими вжитиамн гатили 
І саквами й опанчами й кожухами 

І всяким добром половецьким 

Мости мостили. 
Ой червоні стяги, білі хоруговки: 
Гілка червоненька, 
Ратищ-е срібІнеНІЬке -

Хороброму Святославенкові. 
Ой дрімае в полі 

Олегове хоробре військо -
Далеко замчалось-залетіло 



На кровну обиду, на тяжку поталу не датись зуміло 
Ні соколу, ні крухоні 
Ані тобі, чорний вороне, 

Поганий половче. 

Вже Гза біжить, сірим вовком утікає, 
д Канчак йому С.'Іід направляє 

До Дону великого. 
(Перекдад П. Мирного). 

Суботня битва з половцими 

Другого дня дуже рано криваві зорі світ звіщають; 
•чорні хмари з моря йдуть, хочуть закрити чотири сонця, 

з в них дрожать-блиа<ають сині блискавки . .Будь грім великий! 
.дощем спадуть с-тріли від Дону великого. Тут поломлятьс.я. 
.списи, тут шаблі зітругьс.я з rюловецькими шопомами на 

ріці Каялі, у Дону великого. О, наша земле, вже ти за горою! .. 
Це вітри, Стрнбожі внуки, в·іють від моря С11рі.mами на хо
робрі полки І-гореві. Земля дуднить, ріки мутню течуть, 
порохи поля покривають, стяги гомонять. Половці йдуть 
HJ. [rореВІе війсЬІКо. Діти бісові криком попи переrородили, 

а хоробрі руаичі червоН'ИМИ щитами. 

Яр-Tyr)e Всеволоде! Ти стюїш на переді в битві: бри~ 
каеw на військо стрілами, гримиш об шоломи мечами бу· 
латними. Куди ТЇJІЬКИ Тур поскочив, своїм :юлотни шоло
мом посвічуючи, там лежать погані голови половецькі, 
і шоломи аварські, лоскидані ка.пеяими шаблями від тебе, 
Яр-Туре Всеволоде! Яка ж рана, братя, йому задороrа, ко
.JІИ він забув на пачесть і жизнь, і город Чернигів, і батьків
·СЬІКИй зол·отий rPpecтri.lf і на свою юи:лу жінку гарну Глі6L&ну. 

(П~реклаз. Ом. OroнoвtWІOro). 

:rsтеча Іr·Оря 

Приело море олівночі, 
з моря иряки йдуть стовnами.: 

Ігореві Бог путь каже 
половецькИ)Пf стеrтамк. 

Ігореві Бот путь каже 
до вітuівського престола, 
в рідну земJІЮ ... Бліднуть зорі 
ПОГа·СаЮЧИ СПрОКВОJJЗ. 

(IJ(I!H = •ішки; Гза, КОНЧЗК = .ПОЛс:І&ецьхі :XiRIL 
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Ой, спить lrop, не сnить Ігор! 
Чи тут спати Ігореві? 
Він мис.'ІІею поля мірить -
поля з Дону ід Донцеві. 

Аж і кінь заржав упівніч. 
Овлур свиснув за рікою: 

чуєш, княже? - не сндіти 
Ігореві самотою. 

Гуком, стуком cren озвався~ 
зашуміли трави й лози, 
аж nорушиJІІноь де-не-де 

половецькі сонні вози. 

А князь в трощу горностаєм. 

білим гоголем на води, 

і на коня й вовком 66сим 
в луг Донця без перешкоди.. 

І соколам він полинуа 
під ім.Іfами на заранні, 
сірі туси і лебеді, 

збираючи на снідання 

на обід і на вечерю. 

Коли ж Ігор линув птахом. 
то Овлур тоді був вовком. 
скакав Ігоревим шляхом 

і струшуааа з трав собою 
зимні роси в раннім гоні; 

підорвалися бо під ним 

скоропадні, борзі коні. 

Ігор в Україні 

Ясне сонце в небі сяе .. 
Ігор в ріднім краю, 
і дівчата заспівали 
на тихім Дунаю. 

Вються пісні го.rюснії 
через море в КиїВ 
іде к евитій Пироrощі 
Ігор на Борнчів. 



Звесели.'Іися країни, 
городи зраділи; 

старих князів величають, 

молодим співають: 

Слава Ігореві князю, 
Буй-Тур Всеволоду. 
Владимиру молодому 

і всьому їх роду! 

Многа літа князям славним, 

і дружинам справним, 

що бють військо бусурменське 

за .мир христія.нОЬІJ<к.й! 

Слава князям і дружинам 

по всій Україні. 

У·.н:раінські зем·.лі а ХІ-ІХШ а. 

З переспівів. 
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Українська держава за княжих часів 

Великий наш україкський нарід. І земля, д-е він жи'Jе, 
простора, гарна А багата. Та тільки доброї до.1і українсь..:нА 
нарід те11ер не має. 

Але колись було інакше. .Український нарід мав свою 
державу. Велику й могутню. Була українська влада і сила, 
було свое право на всіх землях, де жив і живе україНІСький 
нарід. 

Тричі у своїй історії український нарід мав свою дер
жаву. Перша у~<раїнсь'Ка дер-жава лоистала тисяча сто років 
тому. Володарями держави були тоді українські князі. Сто· 
лицею був Київ. Найспавніші князі були : Ігор, І<няrння 
Ольга, князь Святослав Завойовник, Володимир Великий, 

Ярослав Мудрий, Володимир Мономах. 
Ігор бажав зедкнити всі українські землі, а його ді.'1О 

продаожала його дружина Ольrа. Вона перша з украУмських 
володарів охрнстилася, тНмто й Церква зачнелила її до свя
тих . 11 син Святослав уславився nоходами на греків, на 60.1· 
гарів, на хозарі1J. 

Володимир Великий зединнв усі українські землі в одну 
велику державу й сам з усім народом приняв христіямську 

віру. Сталося це в 988 р., бо до того часу наші nрабатьки 
були погани й почнталн різн·их божків. Хрнсrіяttеьну ві· 
ру nере-н-яла Україна з Греції, а з вірою почала ширитнея 
в Україні освіта й "Культура. За цю велю(у заслугу для Хри· 

УкраїнськІ! боJІрст•о 
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СТОВОЇ ЦерК·ВИ КНЯЗЬ Во· 
ладимир теж принятнй 
поміж святих. 

ЯросАаа Мудрий розбив 
орду печеніrів, що до то· 
го часу напастува.1и Укра· 
їну з південного сходу А 
забезпечИ'В кордони дер
жави снльНІИМ ІВійсьхом. 
81'1-'J ширив освіту й закріп· 
люва'В христіямську віру 
та добрі обичаї. Позахла
дав перші школи, будуваs 
Ц<f:рквн та манастир і. Най· 
більшу А найкращу цер
кву збудував у Кневі 
на тому місці, де переміг 
печеніrі·в . Є ue собор 



св. Премудрости, або зrреu~к.а св. С:Jфії. Стоїть в ін і досі 
й е окрасою цілого Києва. Князь завів у своїй державі 

.1ад, а підставою цього JІадоу стали закони, що він казав 
їх списати в одній книзі. Всі чужеземні воJІодарі числилися 
rоді з Україною, що була тоді найбіJІьшою державою у схід· 
ній Евроnі. Всі шанували Ярослава, заключували з ним со
юзи, а деякі цісарі та коро~1і, як грец,ький, французький, нор
везькнН, німецький, угорський, - своячилися з Ярославом, 
одружуваJІН свої діти :і його син<Іми й дочкамн. Дочка Яро

СJІава ГаН/НІа Яр.ославнtа, вийш.ІІЗ заміж за фракцузькоrо ·К·О
ро.lя і так ста.1а коро.1евою Фрзкції. 

С(Jфі-йсІ....:иН Собор у Кнt:~і. 

Галицько - волинська княжа держава 
По триста роках розвнтку почала підуладати українська 

держава над Дніпром, бо зазнала важких ударів від ворожих 
орд із сходу. Вони сунулн з Азії та, мов би·тим шJІяхом: 
пробнваJІися стеnами Укра'іна-t до Европи. Київ знемігся: 

н безуспішній боротьбі з пече-І+ігамн, половцямн й іншими 
і!ОрогJми, CJ тоді осередком україж:ь-кої державности стали 

за ХІідні землі: Гал.н:чиноа, .а потім Г.а·JrИЧІИRа й Во..-ти.нь. НаА
~визкачні.ші во .. 1одарі галицької держави були: ВодОдИ'-ІИрико, 
Ярослав Осьмс-мис~l, а rалиuько - во.'І:икської: Роман, король 
Данн.1о й коро.1ь Лев. 
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За Ярослава ОсьмомнсJІа до української держави наJІе

жали й земJІі теперішньої Буковини (як за ВоJІоднмир8 
й ЯросJІава) і Румунії, аж по Дунай і Чорне Море, а за ко
роля Льва наJІежали до неї закарпатські землі з містами Му· 
J(ачів та Ужгород. Український король Данила заснував сім· 
сот років тому місто Львів. 

Ці галицько-волинські князі й королі володіли з Галича, 
2 потім із Львава також багатьома українськими землями 

над Дніпром. 
На захід від Посяння та ген аж до ріки Висли були ме}!{і 

та українські оселі. Та не тіJІьки тут, але далі за містом Люблн
:-юм і Любартоном жили українці. 

Кор.1,.он•• гз.lнцько·Іt0.1Ннської держанн XIII-XIV сто.тtіттн. 

Ніхто не бачив у цих сторонах поляка й не чув польської 

мови. Ці землі лоселювали українці. Коли траплявсR деко "flf 
в цих сторонах поляк, то був це невільник дружинника наших 
князів, здобутий у війні. 

За південними та східміми мt-жами київської держави про· 
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стягалися розлогі й багаті в пашу стели. На цих степах кочу
вали дикі орди печенігів, половців, торків, що безнастанно 

напзда~1и на села й міста. 

Князі хоробро боролися з кочовиками. Нераз багривіли 
стели від крови. Але на місце розбитої орди приходила інш-1, 
що зновv nочинала свої криваві грабунки Внаслідок того 

СJІабшал~ київська держава. 
По.1nки в той час безпечно сиділи за нашими плечима. До 

11их не доходюш орди, розбиті українським військом. 

Коли зруйнована нечуваним у світі нападом татарськоr 
орди київська держава ослабла, коли землі наші опустілІІ, 
·cn-aJDeнi та ограбле-н:і - поляки мов lQР}'ІГЗІ GрДа посуиули на 

наші зе11мі. 

Крок за кроком, все далі й далі від Кракова вглиб наши.'! 

земе.1ь залазять поляки. йдуть і з військом, ідуть і підступо~ 
і займають землю, осідають тут. Винищують наші села й міста 

не гірше від татарів. Заводять латинсьКий обряд. Церкви п~
ремінюють на костели. Приїздя1ь ксьондзи поляки. По мі

стах і урядах все займають поляки. І ввесь час нищать все 

українське. 

Легко їм було це робити. За кожним rіольським ксьон
дзом, За кожним колон·істом стояли озброєні польські вояки. 
А українські вояки .1ежали у високих могилах серед широких 
степів. По .. 1ягли в крива·вій боротьбі з наїздником із сходу, 

:і диким кочовиком. Боронили своїх земель, своїх хат і родив 

і заховали перед загибіллю тих, що були за нашими ллечим:J. 

І так поляки, перейшовши Вислу, посуваються все да .. 1і 
та далі. Вже понад Виспою, мов сарана, виїли все українськ~. 
:дуть на Засяння, на Холмщину. Переходять на Волинь та Га

.їtичину, а далі переходять і на Поділля, аж ген до Дніпр:1. 

І скрізь голодними очима дивля1 ься на багату й гарну землю. 

Скрізь хочуть оселитись і запанувати. І так поволі оселюються 
стараються знищити справжнього господаря українськ(Jї 

зем.'Іі. 

Тш;: віддячилися поляки українцям, які, як признававс~ 

польський король Володислав Локткк, ,.бул-и дЛЯ Польщі 
твердим щитом від татар'" 

Пш:tяків ніколи нічого не навчила історія. А нарід, що не 

хоче б<)чити своїх історичних похибок та іх направити, скор

ше чи пізt~іше згине та пропаде. Таке сталоси з полЯ"Камн на 

наших очах. 
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Ярослав Осьмомисл 
Український книзь Ярослав Осьмомнеп визначався би

с:трн~t розумом. Був він князем у старому Галичі над Дністром .. 
Він дістав у спадщину ·ПО батькові Володимиркові лер~ 

жаву сиJJьну й велику, і хстrїв ~іі ще більш укріпити. Вік мав 

багато ворогів, але всіх їх подолав і розширив границі своєГ 
де-ржави аж до нижН'Ьоrо. Дунаю і половецьки=х країв. 

ЯросJrав став такни могутнім: кня

зем, як ніхто з його попередників. 

По всіх зем:JІях ішла його с.'Іава. 
Приїхав тоді до Га.'Іича грецький 

царевич Андронік, прогнаний із 

батьківщини. Ярослав приняв Аого 
гостинно, дав йому на прожиток 

J..:ілька міст, приймав Aoro обідами 
і бенкетамн й показував .•tавн на ту· 
рів. 

Царевич не міг надивуватися й· 
нахвалнтися, яка багата й гарна 
)'Країнська земля. Як вернувся до 
Царгороду, зе~ховав вірну nриязнь. 

Кн. Ярас.1ав Ось}юм·ис.1. до України. 

Поет, що напи-сав .,Слово о подку Ігоревім", завзивав 
Ярослава до боротьби з по-лов-ця.ми. і ТІМ<НМИ сл.оваи·и відзи·· 
вався до m.o·ro: 

Похвала Ярославові Осьмомислові 
із •C.r~oaa-. О· 00-Jn()' Іrоре•імс. 

Ярославе Осьмомисле, мечеш бремена під ХМіІрИ, 
Княже в галицЬ"Хім о..:олі, До Дун·аю судиш суди. 
Гордо сів ти на престолі, Твої грози йдуть світами. 

Злото..:ованім nрестолі! По полях течуть усюди. 
Ти підпер уrорсь..:і гори Тн і Киеву ворота 
Скрізь залізними палками-, Відчиняеш в кожній хвилі 
Королеві путь заставив, І з батьківського престО.'І<~ 
Дунаєві замкнув брами. У султанів мечеш стріли. 

В wогутності і славі дожив Ярослав старечого віку. Як 
почув, що наближаеться його смерть, скликав до себе на 
двір бояр, духовенство, міщан, багатих і бідних, усіх гостив; 
і всім роздавав дарунки. 

Через три дні роздавана княжі милостині і не роздано
всього. Потім умер Ярослав і поховано його а· Галичі в со
борніА церкві Богородицj. 
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Столиця Осьмомисла- Галич 

ГаР'НО 8'ІfГЛЯдал,а столиця .Ярослава Осьмамиела - rа
.lИЧ! Широко розкинулася ПО'НІад Дністром на 1·орбах і до· 
.1инах, здалеку світили верхи церков, муровані двори й па
лати. 

На дорогах і вулицях був великий рух. З усіх сторін 
їхали до міста вози повІіі всякого багатства. З сусідніх сід 
селяни везли збіжжя, дерево, всякі вироби, то гнали на про
даж худобу й коні. Одні прямуваJІи до торговиць, інші над 
Дністер до пристані. 

Над рікою був рух найбільший. На воді стояли десятки• 
кораблів, сотки менших суден та човнів; маяли в повітрі 
вітриJІа та різнобарвні прапорИ. 

Одні кораблі прийшли здалеку від Чорного Моря, при
возили до Галича грецьке вино, полудневі овочі, пахуче ко

ріН1ія, дорогу посуду, східні вбраJfН'Я, зброю. 

На інші з поспіхом накладана галицькі товари: дерево, 
віск, мед, шкури, футра, збіж.жя, сіль. Все 11е йшло Дн·істрои 
до моря і далі в грецькі й азійські країни. 

Берегом ріки ходили купці, одні місцеві - українці, 
інші з чужих земель: араби, серби, половці. Говорили вся
кими мовами. 

Галич ·став тоді одним !з найбільших українських міст 
і с.1авою дорівнював навіть Києву. Від Га.11ича почади звати1 
Західну Украї'Ну Галичиною. 

Ярослав Осьмомисл 

Галицький прес.'Іавннй княже Ростислнвича Івана, 
Ярославе Осьмомнсле! Що з Пониззя та на Галич 
Вісім дум важких мов хмари Воювати йшов степами. 
На чолі Твоїм навИСJІИ. А четверта - щоб у Київ 
Вісім дум ясних мов зорі Увійти в бойовій лаві 
У небесному просторі й н1. престолі посади1и 
Перша дума, щоб зміцнити Свого друга Ростисл.:~ва. 
Молоду свою державу, Щоб із криці і зо зло 1 а 
Друга дума - щоб відбити Київські пройти ворОlі:і. 
Грізний похід Ізяслава, Пята дум;.а - у союзах 
Що з Києва сто шляхами Закріпити свою владу, 
йшов з численними палками, Щоб противник не підкрався, 
Третя дума - приемирити Не ударив збоку, ззаду, 
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Шоста дума - щоб бояри 
Над ним не коверзували, 
Щоб неnос-1ухом держави 

Вісім наїздів мов криги 

Від м~ча твого розприсли. 
Не загине твоя память, 
Ярославе Осьмомнсле! В прuпасть .1иха не зіпхали. 

Сьо•tа дума - всю країну 
Збагеtтнти, звесеJІнтн, 
Наситити х.'1ібом-медом, 
СріG.lоМ-з.'Іотом прикрасити, 
Ман барвистими квітками 
Вкрн·rи ріки !\ораблями . 
Восьма думз - поділити 
Мнрuм між синів державу, 
Щоб незгода не роздула 
Війни заграву кринаву. 

Тн niдn~p карпатські горн 

Незліченними пол'Ка,.,.н , 

Шлях загородив иадRрам, 

Зачинив Дунаю брами 
І з високого престола 
Б.1иснув сонцем с.'Іави й сили. 
Ще й тепер про твою славу 

З вітром шепотять могили. 
Буде вічно жити слава 

ОсьиомисJJа Ярослава! 

Роман Великий 

Роман княжив сnершу на Волині. його столицями були 
Волози;.о~ир і Берестя . його брати мали городи Белз, Чер· 
вень і Луцьк. 

PoJtt aн був с.1авний з хоробрости, кідваrи й розуму. Він 

воював багато з лоловцямн. В давній 
пісні співали про нього: 

»Роман кинувся на поганих, щ..: лев, 
сердитий, був, як рись, нищив їх, як 

крокоди.11ь, пе-реходиrв їх землю, я·к 

орел, хоробрий був, як тур!« 

Роман оДідичив вдачу свого праді
да Володимира Мономаха й усіми сн
.1ами на)ІІ:аrався знищити степового во

рога. Половuі боя.'Іися Aoro так, що 

свої діти страши.ІJ.и його іменем : :.Ро

ман! Роиан!с 
Роиан<!. запросJtли на rалиць-

І<нязь Рою1н. 
кнй nрестіл бояри, бо бачили, що 

їх зем.1и гнне н безладді. Бояри думали, що Роман буде 
їх с.1ухати у всьому і дозволить 1м rJ+обитн нарід. Але Роиан 

знав, що сила держави € в селяН'Стві А міща-нсnsі, і ие до

лускав бояр де влади. 

Горде бояр•ст&о не любило 32 ц~ князя і буН'Тувалося 
проти нього. Та Роман був кttязь сильний і неустуnлнвий. 
·Він гостро виступив проти неслухняних. 
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Роман мав таку приповідку: :.Не будеш їсти меду, як не 

знищиш бджіл«, і другу: »Не буде nахнути коріння, як його 

не nотовчеш«. Uиии словамн він хотів сказати, що з nанів 
не буде корнсти для держави, як князь їх не nрисинрнть. 

Ко.1и бояри знову пі.ІІ.няли бунт, Роман вислав на них 
військо, побив їх, денких покарав смертю, інших вигнав 

з краю. Ті, що залишилиси при житті, спакірніли й слухали 
вже князя. Селяни й міщани дуже раді були, що пани втра~ 

тили в.1аду, і славили Романа за його силу А мудрість. 

Горда ві.1nові.J.ь кн. Ро1Іана 

Романа поважа.1и всі сусіди. Українські князі шанували 
11oru, як батька, чужі кopoJJi rюсtмали до нього посольства 
й nривіти. 

Приїха.'Іи до Романа також посли римського паnи Іно
кентія. Паnа прис.ІJав Ромакові привіт і обіuіІв йому опіку 
А поміч меча св. Петра. Але гордий Роман витягнув свій меч 
і сказ~в: 

- Чи такий меч має папа? Поки я маю меч, не буд}_' 
.аоб\·нати володіння іншим способом, як батьки і діди наw1 
.збі.,jьши.1н українську зем-'ю! 
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Могутн-ій Роман задумав виправитися у похід на Польщу,. 

щоб приемирити польських к·н•я·зів і забезпечити границі 
своЕї держави. Він вибрався із своїм військом над Вислу. 

Але тут прийшла нещаслива пригода. Князь хотів поба
чити на власні очі, які е сили ворога, і виїхав із неве.'Іикою 
дружиною на розвідн. Та несподівано поляки у ве:tнкому 
числі оточили його відділ і почали боротьбу. Роман боровся~ 
як .'Іев, але не міг здержати ворога і поляг на місці. 

Це було під Завихостом над Внелою 1205 р. Дружина 

забрала тіло князя і повез,1а до табору. Романа похоронили 
в соборній церкві в Галичі. 

Князь Роман на ловах 

У далекій давнині не були горн Карпати густо заселені. 
На цьому місці, де сьогодні містечко Романів, був дов

кола .на горбах густий, віковіЧ'г:·ий бір. Серединою бору 

плила річка, що бере свої початки у стіn великого Бески
ду. Над цею річкою (Вона тепер зветься Табор) була з сме

рекавих канарів виппетена хатина, покрита чатинням, щоб 
дощ не затіка-в до середини. 

У цій хатині проживав старенький дідусь, богомолець. 
Сам він жив і пасіку .свою доглядав. До нього ніхто не за
ходив, бо люди н~ знали стежок у цю гущу. 

Деколи добігали до нього з далекої віддалі гудіння на 

розі, наче п-ерекликалися якісь люди перед небезnекою. 
Це не бентежнло старенького діда. Він привик на самоті 

до всього. Автім, ніхто його не займав; хатина діда буЛа 
огороджена довкол.а коJІЮчою терки.11ою, кіnча.стими кол.а:ми 
11 брил·ами, <:тоячки вкопаного ~~:аміюtя. 

Довгі роки ніщо не змінювалося в цих тихих сторона.х. 
Аж одної вчасної осени приїхав у цю закутину своїх земель 
князь Ромаn. Він приїхав разом із своею дружиною на лови 
в бескидські звори. 

В часі ловів за-гнався Ромаr.• на свому бистрому, як гір
ська ріка, коні за раненим ведмедем аж над річку, що своїм 
руслом вїдалася під дідове житло. 

Тут завзятого ловця заскочила темна ніч. Він відбився 

від своїх дружнІfників і хоч·Іfе·хоч мусів собі шукати місця 
переночувати. 

Теплий ві11ерець з бору В'КОлнсував любого гостя свого 
до сну. Але старенький дідусь, хоч уже добре звечоріло, не 
спішився ще лягати спати. Він вийшов із своеї загорожі за· 
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.ложити на річці плетений з JЮЗИ. кіш на рибу. Риба вночі 
nлине з водою та впаде в кіш. Рано дідусь вибере· найбіль
шу, висушить її на сонці, а малі пстружкн ніжно візьме 

в свої долоні та вигорне до мякнх филь, щоб рибки далі 
nлава.11и в озерах річt<:и. 

Впоравшися з роботою, богомолець вертався до хати 
й сnівав набожно вечірню свою молитву: »Яко же прогрішив 
Есьм ... Де втечу, де сховаюся перед лицем Твоїм Господи ... < 

Слова молитви долетіли пчілкою до Романових вух. 
Він устав, узяu коня свого за поводи й подався за голо

сом пісні. ПLрейшов річку й уже йому назустріч указався 
си.вшюлосий дідусь, що запросив любого І<нязя персночу
вати в своїй хатині. 

Рано-раненько приладив дід князеві з риби свіжої смачке 

снідаJНtЯ і вгощав великого гостя - чим хата багата. 
Князь Роман поснідав і щиро дякував дідові за його 

гостинність. До тоrо князь бачив, яка чудова та врожайна 
долюtа над ріЧ'кою, багатий ліс, то й nостановив nоселити ці 

свої сторони своїми людьми. 

Так отже nовстала в тих сторонах, над річкою Табором, 

перша княжа Романова oceJJя. А з ціеї оселі розб"удуваJюся 
nізніше містечко Романів. 

ЮJІіни Тариовнч. 

Соколпні гнізда 
У давні часи приїздив до свого села князь Роман на 

лови. Ue його село було над річкою Табором, там сьогодні 
побудоване містечко Романів. 

К'Нязеві тяжко було щороку возитиси із своі-ин сокола
ми в бескндські бори. Тому то остався в горах один з його 
дружинників, щоб вишукати гарне місце на сокалині соко
лята. 

По кільооа..атевих ІfІмндрах у гу-стому борі дружиюшк до
брив до гірської ріки та пішов її руслом під сонце шукати 
вірлиних скель. 

Як же радувалася його душа. що знайшов він такі 
камінні замчища. 

Палату вигородив собі з найІ<ращого злому крицевих 
nлит і окремі сідала для княжих соколів. 

Довгі роки кормив І<няжий дружинник у цих сховищах 
свої птахи. І щоро'Ку ходив з кНязем Романом у бескидські 
бори ловити пишні горностаї, або стежити за лисами й ди
кими котами. 
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Аж одного рuку, в самій середині гарячо·rо літа загна
.7ася таттарська rорсТ1<а Вислокозою доріжкою до саиих. 

джерел і. повертаючися знову на сяніuь'Ку землю, підrляttу· 
.:13 COKOJIHHI ГНІЗда. 

- ДаваН підстулати під мури, щоб захопити дорогі 
скарби й безліч молодого ·ttapoдy ... - так думав лоrанець 
татарин і пнявся ло дебряннх нетрях під мури. 

Татари здобули підстуnом сокалині тереми. 
Але сокальник вигубив ПОJlовину цієї наволочі й зага

тив лоторощеними татарськими черепами лів свого річища. 
Татари, що осталися ще, обійшли гору та зверха вt.. 

ліщин чорною хмарою, як ніч, увігналися на hаміню палати. 
- Не вірте, що живого допали сокіJІЬника. Це найгір

ша сплетня! 
Дружинник полетів на крилах своїх соколів та в цих 

окраїнах. де наша найкраща ріка - цей гордовитий По
прут, наnерекір цілому лнuькоиу світові, nрорізав собі дО· 
гідну дорогу з nі·вдня на nівніч крізь tранітові карnа-гсьхі 
гори. - у тих саме старопах- за•ві.в -собі княжий дружиннtnе 
ще кращі ".околнкі· •Гнізда та чекає на нову зусТІрі.q галицьких 

боярів з братами СрібJЮі Землі .. 
ЮJІіІІІн Тарное .... 

Король Даннло 

Після смерти великого київського князя Ярослава Му
дрого, поділилися його землями зразу його сини, а оnісля 
внуки так, що його держава розnалася на багато дрібних 

князівств, або уділів. Кожний князь 
г - .:тараЕІся захоnити для себе якнайбіль-

ший уділ; звідси nішли безнастанні 
боротьби nомjж свояками, а через 
те могучість України, а перш усього 

Киева, під:упадала щораз біл·ьше. 

Король Данн.1о. 
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Тоді .на m<нНсь час до веАнкоrо 
значі·ІfНА дійшло галицьке князівство, 
особливо, коли князь Роман Мстиела

вич злучив його з сусідньою Волинню 
в одну державу. 

Столиця ціеї держави Галич ІtЦ 
Дністром, була тоді великим і бага

тии МіСТОИ. nобіч укріnлеНОГО КНЯЖО· 
го замку були тут величаві церкви,. 



лри.краwе.иі дороrоцінними образами, паяатн иorymix бок
рів, двори замажких мjщж. На дорогах j міоьких ппощах, 
а ще більше на пристані иад Дкі.стром бу-в у-:е великий иr 
товп JІюд•ей: сво-їх і чужиНDJ.ів. Чи то сухопуNІІіми дороrам.и, 
чи к~бл.я.мм горі Дпістрои приїздили дІJ Галича xynqi 
:і чужих краІв. З11ад Чорного моря, з далекої Греції при· 
возили •вон.и дорогі шовt<ові тК'анинн, зброю, пишну nосуду, 
nоJІудневі озочі, грецьке внио, пахуче коріння. Вертаючись 
домів, падуеаJІИ вон-и на овоі корабJІі рЇІЗИ.і то&а.ри: футра, 
шкури, мід, віск, збіжжя, сіль, дерево, тощо. 

Разом із багатством Галича росла також могутність та
мошніх бояр. Бутні, горді бояри почали захоnлювати в своі 
руки всі уряди, кривдити простий нарід, докучати князям 

Гроwі ВоJІ"ОАИмира А: Ярослава 
На них тризуб, герб староукраJнськоі киї•ської державм. 

і робити проти них усА'Кі змови. Бачив це князь Роман і ви·· 
рішив приемирити буиJQЮчиих боярів. Звик він був го
ворити: »Не побивши бджіп, не будеш їсти медус:. Зачав от
же обходитиси з боярами суворо: одних проганив з Галича, 
іншим відбирав маєтки, а найбільше винних карав смертю. 

Через те бояри дуже ненавиділи Романа й коли він не
сподівано погиб на війні проти Польщі, полишивши двох 
синів Данила й Василька ще мал·еНЬ"Кими дітьми, вони не 
хотіли признати їх своїми князями, покликали на галицький 
престіл усіляких інших князів, а навіть чужинців. 

Довший час 1re було в гаJІицьхо-волинському книзівс:тві 
ні ладу, ні добра. А вже "аАбільше дався галичанам узнаки 
намісник угорського короля Фількін, що звик був говорити: 
»Один камінь багато горшків побе«, - розуміючи себе тик 

каменем, а галичан горшками. 
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Тепер лочал~ всі в ГаJ1ичі жадувати й тужити за синами 

Романа, своїми законними князями. Скористав з цього Да· 
нило, що за цей час дійшов уже до своїх років, прогнав 
jз своЕю дружиною мадярів з Галича і сам заволодів своЕю 

бать"івщнною. 
Даннло був хоробрий князь, розумний та сnраведливий, 

тому всі його nіддані дуже його nолюбили. Він завів у краю 
лад і мир і зачав збирати в своїх руках усі землі, що 6.\·.'Іи 

розді.'Іені між різних удільних князів. Снрізь по тих землях 
занладав Даннло нові міста й будував при них замки. З тих 
міст найславніше згодом стало місто ЛьFІів, назване так Да
tшлом на честь найстаршо1·о свого сина КНЯ:іН Льв<.~. 

Добре тоді діялося в його державі й посторанні во.ю
.дарі шанува.lИ Дани.'!а. 

Будують Ла.віn. 

Та на жаль, коли Укр2їна почала тішити<:я мирним жит
·тям і набирати. сили й поваги, постиr ло її велике нещастя. 
З далекого сходу на.'Іетіла на неї, вдруге вже, люта татарсьна 
орда. ДаниJІо боровся з татарами вже над рікою Калкою, 

коли наші князі nомагали лоловцям проти татар. Тоді 
Даннло ранений у бою, лише з тяжкою бідою врятував життя. 

Тепер nрийшли татари ще з більшою силою, здобули 
і зруйнували Київ і Галич, перейшли в По:Іьщу, елалили Кра· 
ків і оnерлися аж nід Лігвіцою на Шлеську. Звідси завернули 

-во"н на Угорщину, а по двох роках вернуJІись че.рез Укра
їну назад у степи й над рікою Валгою заложили державу, 
звану Золотою Ордою. 



Сумно стало Данилові, коли побачив, що з міст і сіл 
"його батьків·щини• осталися лише згарища. Щоб забезпечити 
овій кр-ай леоред но-вим ІRЗ.nадом татар, мусів Данила, хоч 
з жале·м ~ сора.мом поїхати до столиці Золотої Орди й по
хлоиитися таатрськ·ому ха·кові. ХаНІ пов.ітав його радо, nоча
стунав татарсьюим напитком, :JВЗtfІИ.М кумисом, ti сказа:в: 

- Ти вже тепер наш. пий же наше пиття. 
Даннло дістав від хана nотосрдження прав до своїх зе

мель. але мусів себе признати його підданим. 
Однак Да·І+ило ждав тільки догідної хвилі, щоб скинути 

-nатароьке ярмо. Він почав обережно приrотовп.ятися до 
боротьби з татара.ми. ·Від.н·а.ВлЮІk<)в укріплеІm!І міст і зам
ків і шукав собі союзників у сусідніх краях. Він вислав теж 
послів до римського папи, який тоді мав велике поваЖСІННЯ 
у світі й міг зібрати проти татар військо. Тоді й від папи при
їхали посли й коро·нували Д:Інила в Дорогичині над Бугом 
1253 р. Таким чином Даннло nерший із українських князів. 
став королем. 

Але татари довідалися npo ту підготову Данила й хан 
внелав nрD'Тн нього велике військо під проводом оаеводи 
Бурундая. БуруН'дай хитрощами заманив до свого табору 
Данила і його брата Василька, а коли вже мав їх у своtх 

руках, на'Казав їм, щоб ва·н-и самі знищили укріnлення міст 
і замків. 

Ця невдача підкоnала ·здоровя Данила. Треба було знову 

nризнавати татарську з·верхність. Даннло із жалю розхво
рівся й помер 1264. року. 

Оснування Холму 

Український король Даннло все життя своє вїв боротьбу 
з татарами. Не була це легка боротьба і треба ·було добре 
прилагодитися до неї. Даннло почав у першу чергу ставити 

нові городи. 
В Галичині й на ·волиНі стояло багато старих городів1 

·але вони були знищені довголітньою війною, що велася 
-в цих сторонах. Гостроколи ·спорохнявіли, вали розсипали

ся, рови заросли кущами й травою. Даннло 'відновтоваа 
нові уж.ріплевня й казав .шукати нових місць, .де можна І) 
будувати твердині. 

Одого разу д•нило був у червенській землі на ловах. 
~ погоні за звірем заг.нався далеко в ліси .й виїхав .на велику 
11ОJІяну, серед якоІ .ст.ояв гqрб, :внрит.ий .деревами. Кивзеві 
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ВійсьІ<о nідбадьорилося цим добрим знаІ<ои і СІ<Оро пе

рейшло в брід через ріІ<у. 
Князь Данидо зібрав скоро свою кінноту й піхоту та 

рушив без гамору в бій. 
Поча.вся з-авзятий бій. Ло)Іа.n:ися списи, гриміJlО, як ІВід 

грому, з обох боІ<ів багато падзло з коней і гинуло. 

Князь Даннло бачив, що поляки сюІьно наступають, 
а ззаду рушають мадяри; рушив на них. 

Мадяри вдарили на Данила. В баєвій метушні Даннло 
вже попався був між мадяр, схопили вже були його коня за 
поводи, але Даннло видерся і виїхав зломіж них. Даннло 
бачив, що діється на полі бою. Вдарив ще раз сильно на від
.]іл мадярів, розігнав їх військо та роздер їх прапор. 

Мадяри стали тіІ<ати. Але князь Даннло гнався за ними. 
Багато мадярів і поляків побито й узято до неволі. 
Княжі дружинники до nівночі _вганялися та приводили 

в табор бранців і добичу. 

Данил0 переміг поляків і мадярі·в у четвер 16. серпня 
1245 року. 

По перемозі під Ярославом узявся князь Даннло за
КР.іnлювати свою державу. 

Під його владою були князівства: галицьке, во.ликське, 

Поділля та частина київського князівства. 
Могутність рішала про долю всіх українських земель. 

Походи в польські землі 

Було це 17. грудня, на святого пророка Данніла в недіJІю. 
Князь Лев з І<нягинею Констанцією були в епископській 

церквj, де правил:ося поМІинальне баrослужеиип за - ба-тьк..а 
J<нязя Льва короля Данила. 

По богослуженні к.нязь Лев П.іwов у свій тере.и нагор-і. 
Зима почалася скоро й цілий Львів білів вже снігом. 
Гарно різьблені залубні мчали бистро вулицями Львова. 
- Чудово тепер, як у казковій країні - сказала книги-

ня Констанція. 
- У вас на Угорщині немає таких гострих зим, як у нас. 

- відповів князь Лев. 
- Це nравда. Але я вже nривикла до гапицького· під-

саиня. Тут мені дуже добре. 
Серед такої розмови заїхали вони на замкову гору nе

ред княжий терем. 
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Тут зараз пристуnив до князя Л•~ва нача.1ЬНИІ\ І<няжого 
замку, дворецький, і сказав князеві, що nригнав гон~ць 

із Кракова з важною вісткою. 
- Д де ВЇН? - СІІИТаВСЯ КНЯЗЬ. 
- Жде в кім-г:,аті д.11я замкової сторожі. 

- Приведи його до мене. 
Отрок від княжого урядовця, що його nриве.'ІИ, зrо.1О· 

снв, що nомер nольський князь Болеслав. 
А в n,ись~і, що його цей отрок. привіз, було наnисане, 

що князь Лев мае ян найскоріше здобути краківсь1<нй престіл. 
- Сnішися, ласкавий княже, - nише урядовець князя 

з Кракова, - бо поспіх тут рішає. БолесJІав помер безпо
томно. 

Князь Лев прочитав nисьмо та ехонав його мі11\ t;;.жні 
грамотн. Одноч<:~сно ліслав гінця до князя Юрія. 

- Приїжджай, сину, з дружиною вели.кою, рушаю на 

Краків! Болеслав помер! - писав йому. 

К·нязь Юрій прибув небаром у Львів до батька і.1 сноєю 
дружиною. 

Рушили в похід. 

КоJІи військо перейшло в межі краківського І<ЮІзівстна, 
княжий сто.'tьник повідомив Льна, що nоJІяки не •·uдяться 

у Кракоnі на чужого кнflзя. Мають свояків Болеслава й із ких 
виберуть собі свого князя!, 

За ·свою сТІрату набрав князь Лев tз города ПереворсЬІ<а 
багато добичі та вернувся до себе. 

Тнмчасом посиарнлися польські князі й внnові.ІJи uднн 
одному війну. 

УкраrінсьІ<е військо щера'з ходило в польські землі, за

водило .там .1ад і заживало великої слави. 

Всі Lусіди боялися князя Льва й дуже його шанували. 

Українські міщани та братства 

УкрсІі'нські міщани для оборони своеї віри і своїх nрав 
закдадалн брат-ства. Брат<:тnо - ц-е було товариство, що опі
кувалося церквою; братч.ики дбали про nорядок у церкві. 
куnуnали свічки, книоги, ікони, збирали гроші на церковні 

справи. Членом братС'гна міг бути кожний, що до НІЬОго за· 
писан·ся. Братство давало членам різні користі: як хто заслаб 

абе попа·в у нужду, запомагали його грішми; як п-омер, усі 

браТчики правожали його до могили. 
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Хто записався до братства, повинен був сповняти то•1но 

й с"Jвісно свої обовязки; як провиннея чим, братський суд 
судив його і карав карою в грошах або вязницею в церкавиііі 
дзвіниці. 

До інших судів братчикам не вільно було йти. Братства 
вчили українців жити в едиості та не виносити своїх споріn 

nеред чужих, а полагоджувати їх між собою. 
Братства були у всіх городах, більших і менших, і ІЮ де

яких селах. Найславніше було братство у Львові, що звалося 
Ставропігі-я, цебто Оборона· Хреста (1586 р.), і братство в Ки
бВі. Братства дбали дуже про ос-віту народу, заводи.'Іи у себе 
шк-оли й друкарні. 

Др.ухарська штуха прийшла до на-с із Ні·меччини. Довгі 
часи люди не знали інших книжок, як тільки писані. Такі 

книжки були дуже дорогі, бо нереписування коштувало 6:1 
гато часу й труду. 

Німеt[ь Іван Гутенберr перший робив букви з дерева а(і;, 
_і олова і відбивав їх чорнилом на папері; він заложив перш~· 
1рукарню і видав кі.'Іька друковс.них книжок. 

Перша українська друкарнч заснувалася у Львові. Ро~о;у· 

1573 приїхав до Львова міщанин Іван Федорів. Він мав свою 
друкарню в Москві, але темні росіяни вважали друкуванни 
t\НИГ за якісь чари і вигнали Фед.ІJрова з міста. Льві!н.:ькі 
міщани підпсмог ли друкаря і він видав у Львові першу книж
ку, церковного Апостола. Потім братство купило друкарню 

і само друкувало книги. В кор'пкому часі друкарня велавилася 
ІІа цілу Україну і щорічно видава.'Іа церковні книги, букварі. 

граматики, збі'Рннки пі·сень. 
Побіч львівсько! друкарні найс.'Іавніші бу.'Іи друкарні 

R Острозі, в Києві і R Поч:-~єві. 
І. ВерннrірсьІІИІ1. 

Ремісники й ремесло 

Ремісники були різного рода й різної назви: столярі, кn · 
JІОдії, боднарі, •·анчарі, гарбарі, кушнірі, сідельники, шапкарі, 
кравці, шевці, пекарі, рі:шики, броварники, мельники, Q.'Іійник:-t 

та інші. 
Хлопець, що хuтів навчн·•ІН"h я~-о;uгось ремес.;Іа, наІІеред 

ставав учнем у майстра. Я•< дечого навчився, ставав челя_,. 
ником. 

Че.lя/шик не пос.'Іуrував ніІ~ому, а ті.'Іькн робиR своЕ Р•'· 
меСо1ю. По двох або трьох роках челядник пращався з май 
crpnм і йшов на мандрівку в чужі краї, щоб придиви·rиси, я1-:і 
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гам внрuби і звичаї. п .. , такій .-;ауці челядник міг ст:пн само
с•·і•~•ни~t ремісником або майстром. 

На доІ<аз своеї умі~ости він показував своїй старшині СВІІЇ 
найліІІШі вироби: швець напр. гарні чоботи, кравець убранн11, 

Ііушнір хутро чи ·nояс. Старшина or ляда ла це та дозволяла 
йому J~можити свою майстерню. 

Ремісники мали свої товариства, що звалися цехи. Був цех 
І<равецький, Столярський, Jш•вський і інші. Ремісники одного 
ремес.1а вибирали собі старшину, разом вели свої діла, разо\( 
ходи.1и :ю церкви, разом на заб~ву. Підчас війни кожний це'< 
бu·ро-нив частину мурів міста і мав .свою вежу або башту. У час 
ні.,Іьни-й ві-д роботи р-еміС1іики вІЧи.rшся стріляти й робили інші 
вОЕнні вправи. 

Кожн-е місто ·вибирало собі старшину. На чолі міста стояв 
посадни1< або бурмістр. Побіч нього була мk:ька рада або 
маrісграт. Місь"Кий суд· вели лавники під• проводом війта. 

Міщанам жилося тоді добре. З торговлі і ремесла вони 
ма.11н н-ели'Кі користі. 

/. Вернигірсь,.·нй. 

Татарське лихоліття 

І. ЗЛОВІЩІ ЗНАКИ. 

На широкім, б~з:.1ежнім стеnу :іЗШ!д<Ів сумерІі. Сонце нжс 
дюнІо еховалосн за да.r~екнм обріем, місяць закuтнвсн в хмар.•, 

:Інш ..І~·Не·де блима.11и ясні зірки на небі. Висока в пояс трао.1 
шумі.:т й хи.:ІИ.!Іася від вітру, неначе морські хвилі. 

Нараз б~1иснув вогник на недалекій могилі й червоною З;J· 
r·р<.~ною обкинун оюлян~· боІ.f"Ку, що стояла на стовпцях на 

неrшку могили. За хвиJІину такий самий вогник ,з<tблимав на 
.:~р).-тій і третій і щора:=s дальших мnгюІах . 

. \· :tавніх часах, зи татарського лихоліття, вбнва.'Іи JІюд:І 
Ira .\r(JІ'H.1i~X JІ() кілька стовпців \'землю, а на них к;нми (1бли1і 
cм:·J."LOIO бочки. Ці підвищення· звали фігурами. При коЖІtій 
фіІ"_\ рі днем і ніччю вартував сторож і як лиш дuглннуu та· 
тарсІ.кий за•·ін, підnалюван смоляну бочку. Як тільки нартові, 
що пuрожили на дальших могилах, побачили вогонь, зара:-t 

ІІідІІ<І."Іювали свої фігури й так давали людям знати, що над
ходи •·ь .1ютий ворuг. Тоді люди nокидали свої села й хутори 
та рззом із майном шука.•ІИ захисту чи ю1 болотсtх 1:1 очtреті, 
ЧИ Н .lіСОВИХ дебрЯХ. 

От і 1е11ер ноннився на степу татарський :-Jагін. Підїх;"' 
він .\ї+\t' !Іід ca!dy могилу й nри світ.ІІі фігури замаячіли дикі 
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лиця їз-д'І..І.ів в гостроверхих шаnках, з л-уками за ллечкма~ 
й шаблями при боці. 

ОдИН із КИХ ВИХОПИ&СR Н·а верх ИОГИJJК Й Шаблею 'ПОЧаВ: 
стинати фігуру. Смолниз бочкоt впала на землю, nокотнлася 
долів могилою й потухла серед високої, вагкої трави. 

Загін зупинився під могилою. Татари лозлазили з коней 
і розл')ЖИ.'ІИСЯ на спочинок. Кожний здіймав із свого коня 
ку .. ьбаку, добував з-під неї кусень угнетеного кінського, або 
баранячого мяса, а пожиоившнся ним, запивав кислим кобІІ

лячим молоком, яке в шкуряном у мішку возив із собою. Коням 
накинули на шиї ремінні аркани, привязавши другий кіне!..(ь 

до вбитого n землю кілка. Незабаром спали татари пакотом 
на зем11!, поклавши під голови ку11ьбаки. 

('унІ:" татарська ор.1а 

11. НАПАД. 

Леl!В.е почало світати., татари погнали вже дam.we сте· 

пом, шvкаючи добичі. 
В [либш:ім ярі над потічком показалося неве.'Інке с~ло. 

Низькі ліплені хатки, вкриті очеретом, неначе зі страху пере .. '\ 
ликии ворогом, ховалисJІ в густих, вишневих садочках, що 

catte а ту пору .крил.и'Ся буАиим, бjлим ц'Вітом. Кинулися ка 
добичу хижі татари. Та ce.lfo мов вимерло. Ніде ні живої !tyuІ;, 
лнw декудн пес завиє, аОО домашня nтиця злоnотить крн.1:.і· 



ми. Розсердилися татари, що не найшли добичі, підnа.1или 

село й Іюгнали дальше: долі потоком. 
Вже сонuе стояло на nолудне, як у ярі знову хатІ<н пока. 

залнся. Вид1ю, що тамошні люди не вспіпи ше схоронитися, 
бо між хатамн товпилиси жінки, чоловіки, худоба. 

З диким криком кинулися на них татари з голими шабля
ми. В селі счинився nекальний крик і плач л:юдей, рев худоби. 
Хто ІНе вспів іще в останн·ій хвили·ні найти Я1<оrось захисту, 
гинув від татарської шаблюки, або ·попадав під татарськиА 

аркан. 

Дехто пробував відбиватисІ; від ворога чи то списом. 

шаблею, чи прасто д}·бовим дрючком, та nроти переваги годі 
було встоятнся. Хто не погнб під шабаею, чи від татар..:ької 

Оборона д~сnтинноі церквн nеред татарами. 

стріли, тоА попадав в ясир ще гірший від смерти. Незс16аро"' 
поза татttрським загоном остали лиш згарища, nокрив~Івлеиі 

трупи, потоnтані кіньми немовлята. 

ІіІ. НЕСПОдІВАНА ПОМІЧ. 
Неначе вартова ·сторожа, виринають із водної г.1ибню1 

дніпрові пороги. Широкий пласт води переливається хвилею 
через каиінні rорн. І<ипить, розсипаеться блискучою піною, 
гримить, клекотить, м:~в сто млинів меле. 

Поверх сnіненої хвилі малий човен мчиться сміло. В нь•>· 
му видно двох казанів. А певно то .. юди відважні, бува-1і, бо 
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аІІр<ІВНО нимин-ають rрі13ні. .скелі, глибокі безодн:і. От- от, зда
t>ться, човен nотонув уже, зовсім під водою скрився. Та 1'1 

хвилину виринае він мов водяна птиця і мчиться скоро дальше. 
Вже мину.1и пороги й перед козаками ПОІ<азався острів но
серед дніпровоІ·о русла. То Хортиця. Тут засіли кошем славні 

запоріжці. 
Човен причалив до Хортиці 11 оба козаки вискочили шз 

беріг. Незабаром були вони вже в запорізькому таборі й ро:J
щтіJІИ І<Ьшовоиу про татарський напад. На приказ кошового 
кин_,·ли(·я запоріжці спускати байдаки на воду. Байдаки, щ• 

чонни, легкі, нузькі та довгі, зверх а очеретом обшиті. Козаки-

3аІюріжці гребли веслами; за байдаками плили коні, прияя· 
зані до чоnнів арканами. Т~.rт уже нема nopQriв; Дніпро ІІЛИJJе 
rІюкій~ю й незабаром козаки перfвезлнся на той бік ріюІ. 

Огляну.,н зброю, помо.пнлися Б~гу й погнали .1а нроволирями, 
TЗTilf'<Jl'll дорогу :іаСТ)'ІlИТИ. 

lV ВИ:іВОJІЕННЯ. 

А JІІuті лн:.tри за Т(JЙ час добичі н:.~збироми, табором H<J.J: 
piLJkotu ставали, худобу і бранцім числи.1и й rюміж себе ділили. 
Прийшдоси жінuі з чолові..:ом, дочці з батьком рuзлучатисІ,, 
иа<&іt<и з ними п.рощатись. Бідні бранці ру.t<и д:о неб;а здійма

ють. номочі від Бога благають. Та лютий татарин про це Н'-' 
дбнt::, ре:.Іінною наг~йкою бранців розг3няе, немічних vпеНІ• 
.P.t·б~t:. . 

:\ж тут :і д<.ІJІекuІ·о степу 1·рімкий голос лунаt:: Гей, ХТ'• 
вфу в Бога маt:, хай поrанuя-бусурман<І бе, рубае, бідних не-
вольникім н.изволие. 

То не uрш1, не соколи налі1а,1и, ue І\озаюІ<іаrюріжuі лю
тих лпар на r·острі сr1иси приймали, примучt>них бранців ви 
зво.пя:rrи, в зем.ІІі христіянські, мі>..: нарІд хрищений .заверт3.'ІИ. 

Українська держава за козацьких 
часів 

У Іюловнні XIV віку ВІІала й галицько-вuлинсь...:а дер

жан.:t, знов головно від ударів величезної орди татар, що 
сімсот літ тому прийшли з Азії й майже сто .ІІіт плюндрува.1н 
всю Україну. Тимто й перша українська держава прuтрив<J,'І.~ 
тільки пятсот літ, і ~'Країнськими землями пnділи.'ІИСя шіст
сот рtшів. 1·ому Литва й Польщз, а згодом і Москва, бо цих 
Jtt:·pжaв стеІJ\JВі срДІ·І не осл.абИJІН так, як ослабили Україну. 

Але nже двісті років пізн~ш~ стаJІа в обnроні українськnІ·n 
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н:..р·1.1~·. його віри і свободи Заш>рuзька Січ, що її зuрганізу
Аа~1и nотомкн українсьІ<нх князів. Козаки -запоріжці створІtJІН 
s.JІp~re, українську .а.~ржаву ;tt-aд Дніnром. 

:іаnорізьке війсьJ<u СJ<ла..аалосн н<:~йбільш~ з селян, ЩІ> 
1 і~о:а.1н на Запоріжжя від 11анськоrо та шляхетського rнету. 
Тут вuни Іючували себе ні від когu не~ алежними та й на думці 
не )13.1И, щоб бути комунебудь підлег л им. 

Заnоріжці мали веJІикий вІІл:ив на Укр<Іїну, д'J їх го· 
лос у прислухалося ціле населення; для нього вони самі та їх 
nuрядки й життя були найкраще, що Е тільки в світі. 

Володарями держа.ви за козацьких ча-6в були rетьwан-и. 

Найс.павн.іші були: Петро СаrайдаЧ<J-Іий, Богдан Хмельн•иuь· 
кий, Іван Виговський, Петро Дороше--н-ко, Іва•н Мазепа та Да· 

нило Апостол. 
Бог дt!.Іі Хме.ІІьниuький триста літ тому зsільнив був майже 

АСІ ~·І<fІііІЇНСЬІ~і зем.ІІі віл. чужої ~~;лади. А останню ве.ІJИІ<У вН:~н:-• 
:-10:1 нt•:-tал~жніс-гь ~·нраїни звів ге,-ьман Мазепа І 709 р. Та ·ruDi 
р,,(іJІ :іІНЮюнала Україну, uслаб.'Іену також н.:шаламн татар 

і тчжів із ІІіRдня і сусілів із заходу. 
~ невfм:і страждав НііІШ народ nоверх двісті років. Царі 

рuбн.1и так, щоб і сліду: по нас не лнwнлuся, заборонн;Ін нам 
н;иuу :>.юву, tHIШt:: націона~1ьне Іии. Але їх :іttходи н:-1 ніщ1> 

Н~ :-t."І:tЛНСЯ. 

Українські школи 
В XVI. С1"О.'Іітті не було маАже ніяких шкіл no сел;tх, тільtо;t 

е 6і.·1hШИХ міст:о~х З<ІкJІаДали їх церковні братстві1. 
І-Іайстарше ·rаІ<~ церК'JВне братство ue бу.'Іо Ст11нроnігі~і· 

ськ~ Братство. засноване у Львові n 
1439. poui. Воно мало ширити освіт~· в 
Україні та сто я ГІt на СТ<. рожі віри. 

Найсле~вніші шнuли в XV політті 
були в Киеві, Львові та Острозі. Най
білhшою с.1авою тіши.ІJася .львівська 

Шh"(>~1<І, бо дu неї висилали нераз здіб
ніших \'ЧНЇВ КИЇВСЬКОЇ брЗТСЬJ(()Ї ШКО· 

JІИ, щuб вони здоб~·:tи ниш~· освіту·. 

В Острозі оснував Ш"КОJІ~' КНЯЗІ• 
Острозький. Славний цей иуж за.ІІо
жнв т~кож друкарню в Острозі, в Ч!(ій 

між іншими книгами друновано Іtep
wy нову Біблію, цебто Святе ПисьУІо 
Старого А Нового Завіта, в 1581. році 
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В десять літ по появі першої Біблії видрукована .1ужt: 
nрактичну на тодіШІНІі часи rрам<rrику грецько-словинську, 

) Я·КОЇ за одІНИМ заходом можна було Ривчитисл греuьwої 
ra цt:рховноІ· словянеької мо"Іи. 

СІІ)'..lеї Київсько-Могн· 
. l..,иськ-ої Ака.1е~1ії 

Гоповна заслуга в цьому ділі nрн

падае мктрополитові Петрові Могилі. 

Учений цей муж звернув свою 

увагу ка київську братську ш:.:u~:у та 

перетворив П на Колегію. Назива .. аси 
вона ,,Киі'всько-Могнлянською Колt:

rіею" На удержання школи призна

чив він дві селі, що належали до Пе

черської Лаври, та подарував також 

одно свое село. Крім цього побудував 
він нові клnси, приміщення бурси, учи

телів та заnисав на ту ціль значні 

фонди. 
О. ОrоновсЬІ<Інй . 

Петро Конашевич-Саrайдачний 

Петро Конашевич був сином самбірського uмяхтича 
Knw:>нa, або Конаша, звілси пішло й його nрізвище Кона
шевнч. Замо.ІІОJІУ вчився він у школі в Острозі на ВmІнні, Щ() 

її заснував кня3ь Василь Острозький. nетро був ю:J свій час 

ученою людиною. бо навіть написав одну книжку. Коли по· 
t<інчнв школу, прнс:тав до заnорізьких козаІ<іВ, що жн.11н А Січі 
за дніпровими nорогами. 

Незабаром Петро так nрославився між запоріжuл;\о1И ро. 

зуиом та лицарством, що вони вибрали його своїи кошови._. 

01аманом. Так звали вони свого найстаршого начальника, 

Яf<ОГО ВИбирали ·КОЖ.іОГО рt'Ж)'. 

Ніколи не були заnоріжці таким пострахом дл-я татерів. 
і тур.ків, як за часів Кон:~шеинча. Турецькі міста тремтіли на 

с.аиу згадху лро Конашевнчз. ба, ·навіть сам туреuький султж 

у С'ВО1и ЦІЗргороді не буи пе-~д ким безпечний. 

Ко·ЗЗ.І<И вибиралися в rJохідзвичайно ве-сною. Сп~·скалм на 
Дкшро довп-і й легкі чОа·J:ІИ, зи.жі байда1<ами, і n.1или дОJІі 
рtкою аж у Чорне море. Не .1яка."rнсл вони пуска-тися баААа-
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к<t.J.1И й на ue бурхливе мо~. Нераз захоnнJІа їх страшна буря 
{І tн.·о.1ин байдак затопила. 

Та козак смерти не лякаася, бо нераз заr лядав їй у иічі, 

Поляпи н бою, або зrинути с тяжких муках в туреuькіі\ Мt:

во.1 і бу.10 найбі.1ьшuю с.1авою для козака. 

Подарозі напада.1и коза-ки на турецькі мkта, палн.'Ін їх 

і 'Нищили, а христіянських бранців визволяли з неволі. 

За часів СагайдаЧ'ноrо зруйкували козаки вemtкt місто 

Кафу на Кримі, та· багаті мі·сrа Синапу і Трапезунт, що ле

жать у Малій Азії над Чорним МоР'ем. Вони заіlустнr.и<я раз 

навіть п1ід сам Царгород і поnалили довкільні села. ТуреЦ:ЬКИ'Й 

сурАта·Н' з nереляком ди·в·иася з віксж своеї па.1ати на палаючі 

села й дуже лютував на своїх башів. що не могли собі дати 

радИ із 335:tЯТНІМИ ЗаПОріі4<ЦЯМН. 

Сагайдачний був такиА СНJІьний, що виграв для Польщі 
битву. Було то саме по битві під ЦецорІJю, де разом із геть

маном: Жулкевским полягло}\ чимало козаків. Заохочений пе
ремоrою, явився турецький султан 3 новим, великим військом 

Петро Канаше.в,нч 

СагайдачІ*ІН. 

над Дністром, щоб завоювати цілу 

Польщу. Та під Хотином заступив Ао· 

му дорогу коронний гетьман. Xo.ІtJ<e· 

вич, теж українець) а цьому каспів 

з пі.дмогою Сагай.дачний 3 40.000 ко
заків. Поляки охопалнся у аеликім 
таборі, а такий самий -rабар завсJІи 

не:далеко КD3ЗІКИ. Шість неділь боро· 

нилися хозацькі в·ій-ська проти неЗчи
сл,енких татарських орд і турецьких 

похкі·в. Сам султак заохочував своїх 

янИІЧарів, щоб добували- окопи. Коли 

турки 84І.Нр<ІЛИ'СЯ ДО ПОЛЬСЬІКОГО ТЗ60· 
ру. впав на них Сагайдачюай і розбив 
їх зовсім~ По завзятій боротьбі мусів 

султан зі- соромом уступати. 

Але цю славну побіду оплатив Сагайдачний своїм здн· 
ровям. Покритий рана·мн, вернувся він до Ка-наа і в рік onic.nи, 

цебм 1622 р. помер. Перед смертю записав значну суму гро
шей на братські шко.'Ін в Києві та Львові. 
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Запорізька Січ 

Татарсьt<і походи страшно руйнували Україну. Для о6о
ронн nеред ворогами Уr<раїнн nоставили бara'to нових rн· 
родів або замків. Замок стояв звичайно на високій, стрімкій 

горі над рікою. Довкола 
коnали глибокі рови в 

два, або три ряди й опу
скали до них воду з рі

кн так, що ворог не міг 
дастуІІити до замку. Че
рез рови вели зводні мо
сти. На иалах клали де

ревяні визаннА або зру· 
би, наповнені землею. 
і зверху МЗСТИЛИ ЇХ 'І"'ру

бО глиною. щоб не за· 
з~nорі:Jька Січ {МіМІОНОК 3 110.1. XVII ст.\ нялися від воrню. На 
Тут творн.1<1rя зGpoHtta о.:н:Jа ~о.l3uтв;І. тих зрубах були помо-

сти з галеріею й ОТВ(Г 

рамн до стріляння. В більших замках всі ці укріnлення були з 
каміння та цегли. До валів і мурів були прибудовані комори 
й с:rсовища, де підчас небезnеки .'Іюди ховали свое добро. 
В сильно укріпленому будинку мешкала залога замку. До 
стріляння почали вживати тоді вперше гармат і мушкетів. 

Але замки не мог ли забезпечити всього населення nepeA 
татарами. Тільки люди, що сиділи ближче до замків, могли 
схоронитися тут перед ворогом. Подальші села бу.ІІи безбо· 
ранні і часто ставали жер1вою татарських нападів. Через це 
великі nростори України стали nусті; де перше були людІІі 
)fіста й села, теnер не було ні хатинки, ні І)дної людини, ті.'Іькн 
табуни коней: і диких буйволів гуляли по степу. 

А наАбільwе небезпечно від татар було в nівденній Укра
їні, на середньому й нижньому Днjпрі. Ріка переплнвае тут 
свої пороги та розливається свобідно на багато русел і рука
вів. Серед води лежать острови і плавні. Острови вищі нераз 
скелЯ'Сті, покриті лісом; плавні -це иісци, ихі воДа залива~ 
весною піІІІ.час nовені. На них росте трава, очерет, лоза, верби. 
По обох боках ріки здовж тягJІися безмежні стели. Цей 
край, нижче дніпрових порогів, називали Запоріжжям або 

Низом. 

На Запоріжжю була дуже буйна рослинність і багато 
всяких звірів. На теnлих місцях росли дикі вишні А деК}'дН 
добрий: виноград. У старих дуп.11авнх деревах були роІ 
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бджіл. У гаях і стеnах паслися олені, зубри, дикі коні. В рі~ 

ках і озерах було безліч риби, на болотах велика кількість 
дикої nтиці. Та хоч ui краї були такі багаті на всяке при
родне добро, мало хто відважувався йти туди, бо життя 
було дуже небезпечне від татар. Навіть там, де були замки 
й городи, чо.rювік не був певний одного дни. Селянин, що 
йшов у no.rre на роботу, брав на плечі рушницю, до боку 
шаблю або тапір, бо всюди були малі татарські загони й на
падали на сrrокійних людей. По полях селяни ста9или собі 
малі оборонні д11мики із стрі.'Іьнинями, - як несподівано 
найшли їх татаР.И, вони боронилися тут і стріляли в напас
ників. Ule більш 'небезпечно було на Низу, бо там татари про
живали у велиJ<ім числі й чатували, кого б то напасти та 

взяти в полон. 

Але хоч життя у степах було непевне, завсіди знаходи

.'ІИС11. сміливі люди, по городах і селах, що збиралися разом. 
яибирали собі старшого і кіНН") із зброею в руках їхали на 
Запоріжжя. Там вони стріляли звіря, ловили дикі коні, ри

балкували rю ріках і потім з мясом, рибою, u.шурами та іншою 
здобиччю верталися додому. Вони безнасrаНІНо &ели бо
ротьбу з татарами і не тільки відбивали ворожі напади, але 
й самі ходили на татарські кочовища, билися_ з татарами 
і нищили їх усяким способом. Тих сміливих людей, що 

йшли промишляти в стеnи та воювали з татарами, називали 

козаками. 

Козак - ue татарське слово: значить - юнак, моло· 
дець. Від того, що козаки мешкаnи на Заnоріжжю або Низу, 
називана їх запоріжuями або ннзовнми козаками. 

Спочатку козаками були самі селяни й міщани. Але no
·riм до них почали прилучатися й пани, що шукали небезпек 
і хотіли навчитися хоробрости й витривалости. Серед тих 
козаків був на Запоріжжю також князь Дмитро Вишневець
кий. Він був чоловік багатий, мав на Волині кілька сіл, але 
кинув своє майно й пішов козакуватИ. Козаки не мали тоді 
сталої QСелі та переходили з місця на місце, і раз тут, ра3 де

інде нападали на татар. Вишневеuький був досвідний во

йоRник і бачив, що татар можна б побити, якщо в козаків 
був би свій замок. Він зібрав найсміливіших козаків, дав 

їм зброю і поїхаlВ з ними на острів Малу Хортиuю. На 
тім місuі козаки викопали рови, насипали високі вали та 

приготовили помости під гармату, так, як це було в кожному 
замку. Вхід був тільки один, ззаду .від острова, широкий дли 

переїзду. Замикано його кріпкими оборонними воротами 
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з де:рева. через рів ішов звідний міст. Попід вали поставлено 
козацькі хати або курені, - вони були з дерева, зверху иа

нрнті очеретом або й шкурами. Пrусередині лишився вільний 
wирuJ..:ий майдан. 

Ця твердиня була подібна до інших замків в Україні. 
Але козаки дали їй нову назву Січ,- від слова сікти, рубати, 
бо на укріплення сікли дерево; С<)Мі ж звали себе січовими 
кuзс:Н«lМИ або січовиками. Ue бул"J року 1550. Від тuго часу 
Запорізька Січ була головною но-

зацькою оселею. 

Князь Дмитро Вишневецький зі
браи Н<І Січі що ліпших козаків і вів 
віАну з татарами. Кримсьt<ий хан ду
же налякався козацької твердині та 
нри помочі турків кілька разів нама

гаАСА її доб~·тн. Але козаки боронили· 
сн зіlвзято й аж тоді, як не стало ім 
пшниви й пороху, залишили оборону 
А переправилися- на інший острів. Та· 
тари й турки ввійшли до nорожньої 

Січі й зруйнували укріnлення. Князь 
Дмитро воював ще кіJrЬ'КЗ літ з бусур- Князь Дмитро 
менамн й nокінчив життя героАською Байд.а-Внumев~u.ькиА 
смертю. Турки взяли його J(O не-

волі? М)"ІИЛИ дуже та ка висохі-й вежі завіскли ребром На гак. 
Так згииув ·П·ерwиА за11орі-зьккй rе1"Ьман, осно'3ни.к Січі. На
род називав Aoro Байдою і зложив- ·про кього ~пісню, що 
ії співають і по нинішній день. 

Боротьба з Польщею 

Поляки. неприязно гляділи на зріст запорізького війська. 
·козацькі походи на турків і татаріа нераз стягали на пол-чкіа 
біду від бусурман. Ще більше боліло польських панів те, що 

на Запоріжжя втікали їхні nіддані й не було кому робитІі 
·nанщини. Тому nольський король задумав взяти заnоріжціп 

під свою руку. Він оrол<ІJсив, що кожний козак може найнятися 

до королівського війська та .5.істане за це nJІату, вбрання 

і ввесь nрожиток. Але на королівський зазнв прнйшJІо тільки 
500 О<ОЗаtйв. Більша частика кооаків лиwила·си на Запоріжж10 
й вони ·воювали по-давньому з "І атарамн й турка·ми та не хо
тіли слухати короля. 



Запоріжці з ненавистю ставилися до поЛhськоі шляхти. 

Між ними було багато селян і вони хотіли помститися на ланах 

за свої кривди. Так nочалися козацькі війни з Польщею. 

Заnорожців почав оргакізувати слав-ний гетьман Петро 
Сагайдачний. Він був з _роду шляхтич, вірний українськом_v 

:народові 

Утеча на Січ 

Тяжко було жити україш:ьким селянам за польських ча
сів, під лицькою кормигою. 

Вони не мали ніяких прав; не мали своеї землі; не мали 
{"уду, бо судив їх польський дідич. І свободи не мали та не 

сміли нікуди вийти із св-оrо села. 
Земля, на якій працювали, була власністю пана, дідича, 

uмяхтича. За те, що в-ік відпускав селинам кусень зеu:л-і на 
житнІ, мусіли селяни робити панам n~нщину. На панщину хо
дили свершу по кілька днів на тиждень, а потім і цілий тиж
день так, що не бу.ло часу й свого кусника поля обробити. 

За найменшу провину пан мав право підданого "хлопа",
так тоді пани селян називали, - бити й за це йому нічого не 
грозило. 

Тимто українrсМ<і селв-ни !ПОЧЗ.![И вже в 15. столітrі тікати 
від лютих ляuьких пані.в за дніпрові пороги й тим разом 
з іншими втікачамн заложили -Січ. 

На Січі жили козаки січавики, що обороняли рідний 
український нарід і свою віру не тільки nеред татарамн й тур

J<ами, а.'!е також головно перед поляками й москалями. 

Про втечу січовиJ<а лише Марк о В о в ч q -к у свойому 
оповіданні л. н. Степовий гіст-ь ось mc 

Річка колисалася між берегамн з якимсь невгомонним 
репотом. 

Побережний комиш срїблнвся в темряві. Золоті зорі ми
rотіли на хвилях і блнскотіпи на небі. 

До виза, що сnустив -спідие rиллs свое у Р'ічку, nривяза

JІИЙ був '-ІОВСН, хиткий і легенький, як шкаралупа. 
Сумежка лука, гори, - у.се nовите було тишею і nрозо

рою теплою імлою. 
Тут січовик знову спинивс-я, звертаючи nогляд у в-еі боки 

"Та міркуючи, - як нараз n.очув позад .себе .дитячий тихий го-
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ласок і в цю ж мить почув до1ик дитячих ніжних ручеия·r. 
Він обернувся, як людина, якої ніщо не всилі ані здивувати 
ні вразити, і побачив nеред собою Марусю. 

- А що, дівчино? - спитав він її таким рівним го~1осом. 
ніби і в зароді не бувало ніякого пиха ні напасти. 

Але Маруся не могла вимовити й словечка, і тільки. 
ухопивши його за руку, з благанням гляділа в Аого очі. 

Проте ui очі говорили так красномовно і так багато, щп 
січовик погпадив її по головці. Щось схоже на паскаву НЇ>'(
ність, на жалісне співчуття виявила Аого нахилена постать. 

- Можна пробратися до Чигирина! - вимовипа Марус~. 
- Яким же робом, дівчино-порадонько? - спитав він,. 

стиха усміхаючись. 

- В степу стоїть батьків віз із сіном, - промовила Ма
руся,- воли пасуться теж у степу ... Я все знаю, де й що ... За
пряжемо воли ... Я повезу до Книшевого хутора ... Там річка ... 
За річкою вже чигиринська сила! 

Січаанк дивився в їі б.11искучі очі, на її тремтячу легеньку 
постать, що стояла перед ним, і чув, як колотиться маJІеньке 
серденько. Він почув нараз, що його мужне, загартоване серпе 
немов розтоплюеться в грудях і щось таке з ним подіяласа 
в цю хвюrину, що А опісли ие иіг він доладу розказати~ 
а тільки замислювався, згадуючи. 

- Хто це тобі цю думку подав, Марусю .11юба?- спитав 
січовик. 

-А я знаю казку,- відповіла Маруся,- так дівчина ві.ІІ. 
розбійника утікала ... 

Тихо посувався величезний віз степовим шляхом; при 

світлі поrасаючих зір мигтів степ, недавно викошеІІнй і вже 
густо й мя:ко застелений моподою травою та квітками, усипа
ний ще незі&ЯJІИМИ стогами запашного сіна. Тихо посував(.R 

вел:ичезний віз шляхом. Тихо було навкруги. 
Нараз nочулося тупотіння значної кінної ватаги; правор:\"Ч' 

показалася юрба верхавих та скаж-ено .11етіла до Марусиного 
воза. 

Кілька диких, пахриплих голосів здалека загукало до НР.і: 

- Стань! Стань! 
Вона спинила воза. 
Миттю обступили її і питанвя на чужій для неї мові поси

палися з усіх боків: 
-Куди? ... Звідки? ... Чия. ти?._ 
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- З хутора, - відповіла Маруся, - ДанилLІ Чабана 
дочка. Везу сіно на хутір до Книша. 

Заспокоєні верхівці розетулилися трохи і хриплий ГОЛ{.С 

мовив з досадою : 

- Я ж казав вам, що фа.пьшнва тривога. А ви полохає
теси, як степовий птах! Де ж ваші шпигуни? 

Ватага рушила й лід її нартою рушив далі Марусни віз. 
Коло самісін-ького воза, черкаючнсь об нього, їхав уже 

немолодИ'Й в-ер·хів-ець. Очі дівчин.и, 'призвичаєні до прнсиерку, 
добре розгляділи кожну грубу рису його живого, розумного 

лиця. Він глядів пильно на неї й без слів можна було зрозуміти 
його погляд: ,.Чудне оце мале дівча! Чудний і той, хто обібрав 
цю крихку цяцьку за погонича серед ночі неспокіtІного, не
певного воєнного часу!" 

-У тебе, дівчино, рідні батько та мати, чи ні?- сnита~ 

він несподівано Марусю і помітивши, що вона не розуміє його 
мови, КВJІіченою уІ<раrнською мовою переклав їй це пнтаннн. 

- Рідні батько й мати. - відnовіла Маруся. - А ваші 
батьки та мати живі? ... Багато у вас родини?- nитала і йо1·о 
дівчинка. - Є у вас діти? Дочки, чи сини у вас? ... 

- Так, у мене есть дочка, - nромовив він, помовчавши 
чимало. 

- Велика? - спитала Маруся. 
Він усміхнувся. Мабуть nеред його очима промайну.1t 

дуже маленька, неміцна, хрустка постать. 

- В тебе завбільшки, коли ще не м-енша, -·відповів .вім 
і ТЯЖІ<О За!аtИСJІИ'ВСЯ. 

Ікали далі. На овиді виднівся хутір Книша. 
-Господи Ти, Боже мій! Яка .малеч! - мовкв один із ІВа

таги, углядівши Марусю при світлі сонця. - І їде собі бай
дужісінько: ні пороху, ні кулі не боІться. 

-Та таку дрібноту ні одна куля, гадаю, не візьме, -від
казав другий. - Все одно, що макове зерно. 

- У них і дівчата не боязкі - це вже такий нарід, -
устряв до них 1ретій. - Я. скажу вам, бачив, як підчас самої 
колотнеttі, кров хлющить, земля дрижить, і січуться, і ant· 
раЮ1'Ь, а вона собі ХОІдК11Ь nоміж них та визбирує ~улі своІхt 
наче в саду ягоди, Ій-Богу! 

- Та й rН"Не ж їх скільки!- сказав ще один бесідЮ\ІС, що 
nрилучився до них. 



- Та в.сі ми загинемо так чи інак, - сказав хтось ізба
ну.- В цім ті .. 1ьки й річ, щоб згинути найкращим способом! 
От що! 

Здалека донеслося кілька постріJІів і гук від них, немоіJ 
чари, в одну хвилину сполохнув усі інші думки, всі інші почу
ваНD-Ія, і в-ея ватага разом переюrнуJІася немов в O.l!iY істот~-. 
що чутко нашорошила вуха й готОJва була до відсічі. 

- Це з нашого боку! Напевне, це з нашого! -скрикнув 
молодий старшина. - Гайда, гайда! У підмогу! Це наші 

бються! Вперед! 

Маруся не .вспіла ще й зміркувати до nуття, у чім річ, як 
уже ватага помчаласи як вихор і скоро зникли всі з очей. 

Віз посувався помалу вперед до Книшевого хутора. 

Маруся довезла щасливо січовика до Книшево·rо хутора, 
звідки він перебравсь безnечно до Чигиrина. 

Марно Вовчок: Степовий гість. 

Українське козацтво 

"СкіJІьки в Україні JІЮдей, стіJІьки й козаків. Іх не треб:1 
силою збирати, як ue бувае в itrwиx чужих державах. Скаже 
тільки влада одне слово, або військовий начальник закличе 
добровольців- і скільки лише треба вояцтва- стільки стан~. 
як трава". Так лише про наше козацтво давній литопнсецh. 

Південні наші землі опустіJІИ, знищені і спалені татарами. 
nоляки щораз більше опановували Україну, розсідаючись н~t 

багатій і родючій землі та почали почупати себе панамн укр:І
Інських земе.ль. Польські королі за різні заслуги наділя.'Іч 
польську шляхту українськими землями. 

Зразу поляки не мали відваги далеко посуватися. На лін
дні, на Кримі осіла велика татарська орда, звана Кримськоt•>. 
Жила вона з грабунків у різних землях та найчастіше таки на 
наші землі нападала. З нею боротися поляки не відважувалнсR. 
А-!Іе, KD.'JИ приходили на землі, де татарська небезпека бул:t 
мала, то заховувалися там дуже .,хоробро". Українських се
лян змушували робити панщину. Замикали церкви й віддавади 
їх жидам-орендарям. 

Свобідний дух українців не міг зн~сти цього польсьного 
знущання. Тому наші селяни втікали ген далі на південь і схід, 
у вільний степ, куди боявся загJІЯдатн "хоробрий" польський: 
пан і його польські та жидівські прислужники. 
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Тут не було польсьІ<ого панування. Сама ж татарсьІ<а н~

безпека не .'Іякала тих, що не хотіли зносити польського ярма. 
їх відвага дaJJa їм з~~оюrу втрииа1·нся тут. впоятися проти та
тарських загонів. Вони чи в поле їхали. чи пасти йшли свої 
стада, завжди ма.1и при собі й шаблю А му1uкет. 

У стеn і жив козак свобідно. З часом число їх збільшилося, 
вже й саиі нападали на татарські загони. д коли вже козацтво 
зорrанізуоаJJось і ко.1н дійсно стало в Україні скільки J(Юдей, 
стільки й козаків - задрижали ворожі стоJІиці. Затряслась 
орда кримська, заnаJІали турецькі міста, здобуті відважними 
козакамн й злякалися поляки, що досі 6езкарно гуляли на на
ших землях. Бо козацтво й справді хотіло вже не лише хоро
нити Україну від татарських нападів, а.,е й скинути nольсьr<~· 

І<ормигу. 

Козаu.,ка фіrура 

Козацтво nід проводом своїх отаманів nідійма€ повстання~ 

е Яt\НХ бере участь ціла Україна. Почаи ці повстання Косин
ський, за ним Налив:tйко, Лобода. Тарас Трясило, Павлюк~ 
Гуня, Остряниця та інші. Але всі ці nовстання Польща або 
здушила військом. або вгамувала обіцянками, ЯІ<ИХ ніколи не 

дотримувала. 

А польсьІ<і знущання не зменшува.'Jись. І не міг вже да.Іі 
зносити їх український нарід, український козак. Бо козак 
це вільнА. душа, хоробра й зав::sята. Приятеля не скривдить. 
а ворогові не подарує. Навчилися козаки жити в небезпеці. 
tІе боялисR смерти. З шабJІею чи мушкетом орали та сіно ка
сили. Із зброєю й моні nасли. День і ніч мусіли бути на сто· 
рожі, щоб не напав ворог, не підnалив хати та родини н~ 
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nогнав у неволю. Знав козак зовжди, що nриятеля в нього 
нема, а скрізь чигае небезпека - як не польська, то татарськ:.t. 

Козаки не лише боронилися, а й нападали на ворога. Нн· 
nадали на загони татарські, що тягнулись додому з грабую(у 
на наших землях; козаки визволяли братів та сестер з важкr•ї 

неволі. 

Українське козацтво було чесне, одчайдушно відважне, 
виховане в постійній боротьбі. 

І не диво, що стало воно все, якби трава в степу виросла, 

нали гетьман Богдан Хмельницький кинув клич: ,.Вибю 
з л.яцької неволі український нарід у.весь" Станула в лавах 
із шаоблею в руці, й пО'В'і'В його Хме.тьннцькнй ка боротьбу 
з польським ворогом від перемоги до перемоги. Мов зайці 
втікали, поклавши вуха поляки, ледве ІВдаряв на них Хмель
ницький із 'КОЗЗІКами. Та.к було на Жовтих Водах і піод Кор

сунем, та:к було й під Пиля·вцями й під Батогом. Так було 
скрізь, аж поки не вибив Хмельницький Україну з лицької 
неволі. А в сторІJну Польщі г~·f\нув: Сидіть, ляхи, і мовчіть! 

Наскок козацької кінноти 

Козаки рушили скоком. 
Мушкетні стріли чути було щораз ближче. Незабаром 

почули й гамір боЮ. 
Богдан полетів передом і побачив, як тьма тьменна татар 

обляг.'Іа з усіх боків возовий табор. його засиnали хмарою 
стріл. Сам табор був закутаний димом, з якого лискавкамн 
яснів вогонь із мушкетів. 

- Добувайте шаблі та списи! - гукав Бог данко. - 3:" 
мною! 

Погнав передом із піднесеним над головою мечем. Ко
заки летіли з усіеї сили й мов 1 араном ударили на татар, Щt> 
штурмували ззаду. 

Богданко знав із досвіду, що татари сильно бентежаться, 
як несподівано арарити на них іззаду. 

Татари вдиралися вже на ВС'ЗИ. Козаки не могли встигап1 
з лаштуванням мушкетів, щоб упору відстрілюватися: ішов 
рукопашній бій. 

Коні ~ воли, всередині табору, калічені хмарою татар· 
с~кнх стрІл, казилися й дуже перепиня.ІІи козакам у обороні, 
бІгали, перевертали все, толочили ногами ... 
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Козаю:' відбивалися, чим попало: шаблями, списами, дрюч
І<аин, дишлмии від возів. Але ж і::. натуги почали мліти ім рухи 

Та нараз становиwе зиіниJІося. Розляr.•10ся моrутне: -
Ріж ra бий! 

І татарам стало моторошно, - З"а~ в козаків, що nочули 
nоміч, віджили сили. Між татарвою поча~1ася вмнка метушнн. 
Лоча~1ися вигуки на сnолох. 

Наскок козацької kік .. отн. 

Наскок козацької кіиtІоти полегшив становище об.11оже~ 
!іИМ за вазовою стіною. 

Татари втратили надію адобути т.абор: ворог, що ПО)З 

ними, страшніший і важніший ві.д f'QТD, що з-лоза возів від· 
.стріл юється. 
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- Хлопці! Вила.:\и r Подавай далі! - rукнув отаман рухо
мо і фортеці. 

Розетулилася одна стіна возів, і туди мов горох із мішк..t 
висипалося козацтво. 

Як подратсвані бджоли вилітають громадою з вулика, 
кидаються на напасника, облїплюють собою його .11ице, руки, 
лізуть до очей, бзикаютu люттю, мов ка якомусь інструменті 

грають, і кусають завзято, - достоту так робили ці козаки, 
що роем вилітали з-поміж возів. 

Почався ще завзктіший рукопашний бій. Тривав він до· 

волі довго. Татари раді були рятувати своє життя вт~чсю, та 
тікати було нікуди ... 

- На татарський табор! Добудемо те, що поганці на хри

стіянських землях понаграбувалиt - гукнув Богданко й 3')· 
вернув свог-:~ коня вбік, куди тікали татари. За ними кинулися 
КОЗЗІ<И. 

Татари розклали свій табор кільканадцять стай uід того 
місця, де козаки стали чотироку1 нім табором. 

Отаман хотів там бути раніш, як татари. Боявся за дол!r) 
бранці•&, щоб їх не вирізали татари з пімк:ти за сnою невдачv~ 

І козаки nригнали до татарського табору раніш. ПершОJ 
річ була скочити між бранців. 

Бідний нарід страшно мучився. Чоловікам ловязали сп
рівцями руки за сnиною так туго, що сирівці вїдалися до жи

вого тіла. Ніхто їх не пожалував, не nопустив ременів. Діт~й · 
недолітків не вязали, гнали гуртом, тільюr гарних молодИНІ• 

і дівчат везли на возах; це ж був найцінніший крам на неволr..· 
ничих базарах. Годvвали коня1 ин ою, дjтей коби.1~чим мо
локом. 

Як бранці nобачили козаків, піднесди радісний крик, дя 
куючи Гослодеві й Матінці Божій за чудовне визвоv"ІеннР.,.. 
якого не сnодівалися. 

ДекілhІ<а козакіп позіскаІ<унало з коней, nочали розтинати 
бранцям сирінці. Оліеля даваv'!И їм ножі в руки, і вони самі B>ke 
собі радили. Трохи л;а.1і паслиси лозабирані воли та коров!1, 
цілі табуни І<оней і отари овець На возах було всяке нагр"· 
боване добрu: сукна, полотна, пухева постеля, дорогі КИ.''ІИМН, 
золотИ'А та срібний посуд, гроші. 

Цей татарсЬJ<ий загін. nлюндрував на Поділт, nайбагатші* 
частині України. І там добре обловився. 

Козаки висвободили тисячі українського квіту - дітей 
і молоді перед страшною татарською неволею. 

А. ЧайковсьІІ:нй 
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Козацькі морські походи 

8е.1ИКОЮ С.1ЗВОЮ ВКрИ.1ИСЯ ВЇДВЗЖНі ПОХОДИ ЗЗПОрОЖЦЇіі: 
на Чорне море. 

Походи ці доходять у роках 1613-1620 до небувалих. 
розмірів і нечуваної відваги. 

Козаки пливали тоді на сзоїх чайках по всьому Чор
ному морі, не даючи спокою турецькому царству, nеред

яким дрижав увесь тодішній евролейський світ і до божевіJІJІЯ 
доводили всесильних турецьких султанів, що навіть у своїх 
царгородських палатах не чули себе безnечними від козакі!J. 

Запорожці .1З.1."тьое 11 )ІОРСІ>КІІЙ nохід. 

Тоді наша козаччина здобуває собі світову славу своєю· 
~езрівняною відвагою та зручністю. 

Сучасний турецький істориt.:, що оnисує морські noxOJІ.it 
r..:озаків, каже: "Можна сміло сказати, що не знайти на всьомv 
світі людей сміливіших, які менше дбали б лро життя, менш~ 
боялися б смерти. Люди обізнані з •юрським ділом опові.а.а.
ють, що ці очайдухи-козаки своею зручністю й відвагІ)Ю· 
в морських битвах страшніші від усякого іншого ворога". 

Козаки не мали ані доброі зброї, ані інших потрібних рі · 
чеА до походу. 

Про морську техніку козакіft так оповідають: 
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Вненлають наперед на Запоріжжя всякі речі, потрібні дr> 

nоходу та для будови кораблів; а nотім ідуть туди самі козак;t 

А будують чайки. До одної 
ча•и беретьr:и їл ~ \1U шіст
десwr і ВНІ ОТО'іМНJ С :•, fi 38 
.n,ва тижні, бо вони майстри на 

всі руки. 
<>сновою служить вербовнА 

або лиnовий човен, довгий на 
45 стіп; на нього набирають з 
АОЩ\Jі\ 6оки· (борr;:І 'ІЗК, ЩО 
доходить човен довготи бО 
стіп. а ширини 10-12 стіп і та
кої саиої глибини. НавкоАо 
·обвизуюrь його щіт,но та иіц· 
мо обвідкою із сніпків очере
ту. Роб.1ять дві керин, ззаду 
т~ сnереду ставл.яТІЬ щоrлу 

на вітрила і з кожного боку 
JQ---12 весел. Помосту в човні 
нема А хвн.1і заливають його 

во.ІІ.ою; але ця очеретяна об-
відка не дае йому nотонути. Мореи ~ на вороrа. 
nять .11.0 шість тисяч козаків даангард-чо.'Іо козацько і фльо1 н 

виробляють за два, три тижні на бурх.,ивнх хвилях ЧорН'Ого чорм. 

:80 до І ОО таких чайок. В одну 
чайку сідае 50 до 70 козаків і кожний иае дві рушниці й 
шаблі, 6 фунтів пороху й олова подостатком. На боках 
чаАкн 4-6 гарматок, у бочках сухарі, nшоно та саламаха. 
На кожній чайці nрилад до озна-чуваІfНя напряму дороги. 

Так зібравшися, пливуть Дніnром; наnереді отаман з ко
рогвою на щоглі. Човни йдуть 1·ак тісно, що майже один тор

·мається другого. Турки звичайно тримають свої галери на усті 
Дніпра, щоб не nропус1·ити їх. Але козаки вибирають тем•:~· 
ніч nеред новим місяцем і ВНІ<рuдаються очеретами. 

Коли їх помітять, іде nереполох по всіх прибережних 

кра их аж до самого Царгороду. 

Султан розсилає ганців по асіх 11рибережних краях, осте
рігаючи .1юдей; але це мало поиагае, бо за 36--40 годин ІШ· 
заки вже в Анатолії (на мал-оазійському побережжі). 

nри1хавши, .1ншають при кожному човні тільки по дво~ 
козаків та двох чурів на сторожі, самі з рушницями наnадают~) 
на міста. виз&'Jляютt) насзмnеред невольннків, nотім nалять 
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міста, забігаючи й на цілу мнл·ю від берега; згодом із здо· 

биччю А невольникамн вертаються додому. 

Деколи доведеться їм зус·rріти турецькі галери чи інші 
кораб.ІІі, то роблять ось як: їх чайки підоймаються над водою 
1іаки 21/z стопи, тому все перші вони ,лоба-чать корабеJ[Ь, ніж 
звідти іх лІJбачать турки. Тоді спускають щогли, заходять від 

заходу сонця й тримаються до півночі так, щоб тільки не спу
стnн корабля з очей. Опівночі з усеї сили гребуть до кора· 

блі-в •і поло-вин-а пригото

вляеrьси до бою, а поло· 

ВИ'На лишається иа чай· 

ках. Коза•КИ вбивають -ту

рецьких наставнихів, а 
залогу, що скп:адається 

з козакіІЗ невотьииків 

забирають на свої чай

ки разом із ба-rатою до· 

биччю, палять та зато
ллюють кораблі й вер-

Атака ІСО.J.ацьхих човнів-чайох на турецьку таються з піснею на 
r.a.nrpy. (Гравюра з 1622 р.) у.стах додому. 

МихаіІ .. о Грушевський. 

Гамалія 

,,Ой, нема, нема ні вітру, ні хвилі 
Із нашої України! 

Чи там раду радять, як на турка стати?
Не чуемо на чужині. 

,,Ой, повій, повій, вітре, через море 
Та з Великого Лугу 1 ), 

Суши наші сльози, заглуши кайдани, 
Розвій нашу тугу! 

.,Ой, заграй, загrай, синесеньке море, 
Та під тими байдаками, 

Що пливуть козаки, тільки мріють шапки 

Та на uей бік за нами! 

1) ВеJtИкий Луг - ве:1нка низина над ;ю.tішнім Дніnр-ом, nonepepi· 
зуаава аода~tи, i'j;:o: tка~ти, заросла nловнями, оцеретсаtи. Ue був зобрий 
ио .. ис:ь захист козакаи. 
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.,Ой, Боже наш, Боже! Хоч і не за нами, 
Неси Ти їх з України: 

Почуємо славу, козацькую славу, 
Почуемо, та й загинем!" 

Отак у Скутарі!!) козаки співали, 
Сnівали, сердеги, а сльози лились, 
Лилися козацькі, тугу домовляли. 
Босфор3 ) аж затрясся, бо зроду не чув 
Козацького nлaLJy; застогнав широкий, 

І шкурою сірий бугай стрепенув, 
І хвилю, ревучи, далеко-далеко 
У синєє море на ребрах послав. 
І море ревнуло Босфорозу мову, 
У Лиман погнало, а Лиман Дt~іпрові 
Тую журбу-мову на хни.'Іі подав. 

Заре1·отався дід наш дужий'), 
Аж піна з уса nотекла . 
.,Чи СПИШ, ЧИ чуєш. брате-Л 
Хортице-сестро~\?" 

Хортиця .з Лугом: 
.,Чую, чую!'' 

І Дніпр укр11.1и байдаки6), 
І заспівали козаки: 

,.У Туркені'), по тім боці, 

Хата на помості. 
Гай, гай! Море, грай, 
Реви, скелі ламай! 

Поїдемо в 1·ості . 

.,У Туркені у кишені 
та~1яри. дукати. 
Не кишені трусить,

Удем, різать, палить, 
Братів визволяти! 

Загула 

~) Скутар(а) - перед\&істя Царгороду, .:te бу.'Іа тюрма. ') Босфор -
~1орськ-иіІ за.1н-а під Царгородом. 4) Це Дн.іnро, я~ий у наших nia•• 
ве.1нчають .1-і.1ом. ~) На -стровt Хортиці бу.'fа найстарша Запорізька Січ. 
1) Козаць.к·і чонни. ') ТурІаня - у ~бірно:.Іу 3ІІ<~•Іінні -- турt-.:н. 
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.,У Туркені яничарн8) 
І баша9) на лаві. 

Гой-ги, вороги! 
Ми не маем ваги: 

Наша nоля й слава!" 

Пливу11Ь собі, співаючи 

Море вітер чує. 
Попереду Гамалія 

Байдаком керуе. 

- Гамалі€! Серце млі€: 

(казилося море. 

-"Не злякае!"-
1 сховали..:ь 

За хвилі, за гори. 

Дріма€ в гаремі1о), в раю Византія 11 ) 
І Скутар дрімає; Босфор клекотить, 
Неначе скажений, то стогне, то вие, 

йому Византію хочеться збудить. 
"Не буди, Босфоре, буде тобі горе! 
Твої білі ребра піском занесу, 
У мул поховаю!" - реве синє море. -
,.Хіб~ ти не знаеw, яких я несу 
Гостей до султана?" 

Так море спиняла 

(Любило завзятих, чубатих словян12). 

Босфор схаменувся. Туркеня дрімала, 
Дрімав у гаремі ледачий султан. 

Тільки у Скутарі, в склепу 1 :І) не дрімають 

Козаки сердеги. Чого вони ждуть? 

nа-свойому Бога в ЮіЙДЗИЗХ благають, 

А хвилі на той бік ід}ТЬ та ревуть. 

І) Я·ничари - це було турецьке вНtсьК!о з ХР'Н'С'J іяиськнх дітей, 
ІІКИJt вюсоа)'111али у t~~енааксті до всьоrо христіянського. •) Баша або 
паша - військоВ'НА начальник. •о) Гарем - кtмнати турецьких ж.і.нок; 
тут: у .рОЗоХошах. 11 } Византія - ста·ра Н'азва .на Царгород (Константн

ноnіа). 11) Чубаті СЛ08ЯНІИ - 33П'ОРОЖЦі, ЩО ІЮСИЛИ чуби (оселедц)) на 
rо.ІЮВі. 11) у 1юрмі nід землею, 1!1 льоху. 
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,,0, инпиА Боже України! 
Не даА nропасти на чужйні, 

В неволі во-ІІьним козгкам! 
І сором тут і сором там -
Ветавать з чужої домовини, 
На суд Твій праведний приАтн, 
В запізі руки принестИ, 
І перед всіми у кайданах 
Стать козакові! ... " 

- ,,Ріж і бий! 
Мордуй невіру бусурмана!" -
Кричать за муром. 

Хто такиА? 
-Гамаліє! Серце мліє: 
Скутарь скаженіе! 
-"Ріжте, бийте!"- на фортеці 
Кричить Гамалія. 

Реве гарматамн Скутара, 
Ревуть, лютують вороги; 

Козацтво преться без ваги -
І покотились яничари. 

Гамалія по Скутарі, 
По пеклу гуляе, 
Сам хурднrу") розбнвае, 
Кайдани ламае. 

- ,.ВилізаАте, сірі птахи, 
На базар до паю!" 
Стрепенулись соколята, 
Бо давно не чули 
Хрищеноі тіі мови ... 
І ніч стрепенулась : 
Не бачила, стара мати, 
Козацької плати. 
Не пякаАсn, подивися 
На бенкет козачий! 

Темно всюди, як у будень,
А свято чимале! 
Не злодії з Гамаліеи 
Ідять мовчки сапа 
Без шаwлика•І). 

••) тюрму, ••) wa-wмnc: - бараняче иясо, перетикане с:&ІЮм. 
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-,,Засвітимо!'" 
До самої: хмари 
3 ЩОГЛИСТИМИ КОрабJІИМН 
Палае Скутара. 
Византін пробурІ<аnась, 
Витріщае очі, 
Переnлива нn помогу, 
Зубами скрегоче. 

Реве, лютує Византія, 
Руками беріг достає; 
Достала, ЗИКІІула, встає 
І на ножах в крові німіє. 
Скутар, мов пекло те, папае, 
Через базари кров тече. 
Босфор широкий допиває. 

Неначе птахи чорні в гаї= 
Козацтво сміливе літає. 
Ніхто на світі не втече! 
Огонь запеклих не пече. 
Руйнують мури; сріб.JІО, злото 

Несуть шапками козаки 
І наСмпають байдаки. 
Горить Скутар, стиха робота, 
І хлопці сходяться; зіАwлис 
Люльки з пожару закури.пи, 
На байдаки- та й потягли, 
Рвучи червоні гори-хвилі. 

Пливуть собі, ніби з дому, 
Так буцім гу.JІиють, 
Та, звичайне - запорожці, 
Пливучи співають: 

.. Наш отаман Гамалія, 
Отаман завзятий. 
Забрав хлопців та й поїхав 
По морю гуляти, -
По морю гупяти, 
Спави добувати, 
Із турецької неволі 
Братів визволяти. 
Ой, приїхав Гамалія 
Аж у ту Скутару, -
Сидять брати заnорожці, 
Дожидають кари. 
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Ой, як крикнув Гамалія: 
"Брати, будем жити, -
Бу дем ЖИТИ, ВИНО ПИТИ, 
Яничара бити, 
А курені ки.11имами, 

Оксамитом крити!" 
Вилітали запорожці 
На лан жито жати; 
Жито жали, в копи клали, 
Гуртом заспівали: 

,.Слава тобі, Гамаліє, 

На ввесь цtі .. великий, 
На всю Україну, 
Що не дав ти тоfІари 
Згинуть ·на чужині!" 

Пливу·гь, співаючи; пливе 

Позад завзятий ГамаJ!ія, 
Орел орлят мов стереже. 
lз Дардане-лів 1') вітер віє, 

А не женеться Византія: 
Вона боїть-ся, щоб ЧернецьІ7) 

Не засвітив Галату знову, 
Або гетьман Іван Підкова 
Не кликнув в море на ралець. 
Плквуть собі ... 

А із·за хвилі 
Сонце хвилю червонить; 
Перед ними море миле 
Гомонить і клекотить. 

Гамаліє! Вітер вhе -
Ось-ось наше море! .. 
І сховалися за хвилі, 
За рожеві гори. 

Тарас Шевченко. 

••) Дардмtелі - морська вузина, що ~де з Мор:о.1урового моря діО 
ЕrеАсь-кого, 11 Чернець - то rет.ьмЗ'Н Петро КоНІашевнч-СаrаА.з.ачннА 

(1614-22), що робив nохо.:хн на Кафу, Барну, Синоп і Uapropoд. 
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Козацькі звичаї 

Заnоріжці не всі прожива .. •• на Січі, але мешt<али no сте· 
нах, на ловах і господарстві, або сиділи в різних місцях на 
порожі Н засідках, чекаючи татарів. На Січі у звичайний час 

<Jy.1a тільки залога, зложена з кіл·ькох сот людей . Лише пе

ред воєнним походом збиралося тут більше число козаків. 
Заnорізьке військо було nrшe й кінне. Кожний козак 

старався мати •коня до походу, але до бою запорожці ЙWJІН 

ІІіuю. Козацька зброя була шабля й рушниця. Бідніші м4ми 
тільки JІ')"J<H, списи й топо.ри. Під~чк ноеиного походу козак 
ніс такJJж лопату, сокиру, шнури, косу й інші потрібні зна
rяди. Спочатку запоріжці не мали окремого абранни й одя
rа.оrися так, як міщани або селяни. Потім козацька старшина 
nоч<І.'ІЗ носити га•рніІше вбракня: nідспід жуп~нr, пі.дпе:реза· 
ний nоясом. наверх жуnан з довгими рукавами, що були 
ро:"tрізані на кінці, широкі шаравари, шаnку з високим вер· 
хом, чоботи з халивамн. Але бідніші козаки вбиралися nро
сто, як то співали у nісні: •На козакові шапка-бирка, зверху 
дірка, травою підшита, вітром підбита, - куди віє, туди 

нровівае, козака молодого прохоложае!с 

Ноша козацьких старшин. 

На чоJІі всьоrо'J запорізького війська був гетьман. Він 
6уи найвищий началь.ннк козu:ів, давав накази війську, про
вuАИВ у военних nоходах, правив на Січі й на цілому Заnо
ріжжі. його ві.дзЮJкою бу.11а бул.ав.а, - .срібна палн·uя з гал
кою на кінці. Як гетьман виходив nеред військо, тримав 
булаву в правій руці. Перед гетьманом неСJІн бунчук, nали
цю з АОвгкм волосінкям з кінських хвостів на кінці. Козак, 
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що кіс бунчук, звався бунчужний. При гетьмані була стар· 
шина. Писар nисав усі військові письма, оповіщення. йпго 
відзнаІ<ОЮ була печатка, ка.'Іаиар і перо. Обозний мав на

r ляд над кuзацьким табором і rарматами . Судл.і судили ко· 
зацькі пронннн. Осау.1и рuзвозн .1н нсtказн гетьмана до вій
ська. 

Війr:ько ділилося на nолки 110 тІ+Ся.чі .'!юдей. Над кож
нии полком був nОлковник. його відзнака була мала булава 
або nірнач. Сотники проводили сотнями, отаманн десятка

ин або куренями. Стар-ший, що проводив на Січі в непри

явності ГЕ:1Ьмана, звавси кошовий.. Хоружі несли козацькі 
прапори. Кожний полк мав окреМий праnор із Своїм знаком: 
на одному був tіозак з рушницею і шаб.11ею, на другому 

хрест, сонце й місяuь, на іншому меч або стріла. 

Козаки мали також свою музику, довбушів, що били 

в барабани, трубачів з трубамн й сурмачів із сурмами. Козаки 

звали себе товаришами. В .'Інстах до себе : »Панове товари· 
СТВО« абО •ІІЗНОВе МОЛОДЦЇfІ:. 

Для важних справ козаки скликували раду. На майдан 
на Січі виходили довбуші та 
били в барабани. На цей знак 
КОЗа'КН ВИХОДИЯИ З оСDОЇХ Куре
НіВ і ставали у веJІике КОJІО, 
лишаючи посередині вільне ІМі
сце. Тоді ~~~риходила старши

на, - гетьман, пмсар, абазинА, 
судді, осаули, ЛОJІІСОВИИКИ і 
ставали nосеред ,війська. Гепо
ма-н ІКазав, для яхоі справи 

Козаuькнн табор. ск.11нкав раду, і nитався, яка 
думка товарІtСl'Ва. ТоАі про

мовляла наперед ст::~р:шиома, nо.тім: і козаки, а на кікець усі 
оосликами давали ,з.натн, ик треба поріw'Ити діло. 

На раді відбувався також вибір нового гетьмана. Ста
рий гетьман, що через неміч або старечий вік не хотів геть
манувати, скликував раду й зрікався свого уряду: на килим, 
застелеянА посеред військового кола, склад2в свої відзнаки, 

булаву А бунчук. Тоді старсшина й .старі заслужені ·казахи. 
що мали повагу між товарж:твом, подавали імена кандида
тів на гетьманський уряд. Вибраний гетьманом спочатку 
відиовп·я&ея, говорив, що вік кедостоАний. того уряду, про

сив вибрати КОГQ іншоrо. Але казали вітали його окликами, 
кидали вгору шаnки Q силували стати гетьманом. 
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Тоді старшина даваJtа йому 

rетьма-Н'Ські відзнаки, й він 
починав старшуаати кад у· 

сіМ ВіАСЬКОМ'. 

Нових козаків набирали 
на Січ вес-ною. Хто мав охо
ту стати запоріжцем, сnо
ряджував човен:, набирав 

у.сяких припасів і їха'В Дні

пром на Низ. Кошовий в-ід4 

бувз-в neper ляди тих добро-
ВОJLЬців. Хто показа·вся нез-

датний до в~Кська, того иід
ІІс-••атка з;нІорізькоrо війська. 

силали додому, але його nриnаси лишалися на Січі. При · 

даmих до .ВОЕН'НО'і служби заnJttувалн в- реестр, цебто спис 

вНtська. Новобранця придіJrялн до якогонебудь куреня, niA 
владу отамана. Він звався новиком або чурою. Таt<нх новиків 
на один курінь прнходИJJО тридцять і більше, старих же ко
заків було тільки десять. Чура трн роки відбував nробу 

у війську та в усім слухав старшого козака. Він чистив 
збрuю, вчився стріляти :і рушниці і з лука, заправлявся до 

Лани козацькоrо війсt.кв в поході. 

шаблі, пильнував козацькі коні, nомагав у всякому ділі. Чуа 
рів козаки тримали дуже rостро, карали суворо за кожну 

провину, особлина підчас війни; коли хто важився б тікати 

з nоли бою, карали йоrо смертю. Але під доброю рукою ста~ 

poro заnоріжця чура вчився витривалосги, хороброс:тн й вій· 
ськоаих звичаїв та ставав потім добрим лицарем - козакоt.t. 
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Козацькі пісні 

Нозацька доба полишила нам багато справжніх історич
них пісень, що осnівують історичні події й постаті, або ха
рактеризують у загальних рисах цю добу. 

Це пісні про довговікову боротьбу українського народу 
з татарами й турками. Вони змальовують картини про неспо
діваний наскок татарів у часі жнив, розграбування та сnаJІеннч 
сіл, втечу людей перед напасниками, постій орди, паювання 

добичі, полон молоді; поворот козаків із переможної виправІt 
на бусурмен, козацький nостій і пожежу в степу, битву з Т<І· 
тарами й турками. 

Але про козацько-польські війни менше збереглося 
пісень. На першому місці стоять згадки про події з часіа 
Хмельницького, такі, як битва під, Жовтими Водами 1648 р., 
славна козацька лобіда; битва під Берестечком 1651 р. та про 
І<озаuьких отаманів, Що заступалися за справи народніх м:1с. 

Голосним відгомоном відбилося в народніх історичних 

піснях ненависне госп'Jдарювання царського війсьІ<а в УІ<раї
ні. Ще сильніше нарікання викликало змагання царя Петра І. 
до ціJІковитого винищування городового козацтва висилкою 

цілих полків у далекі північні та ~хідні сторони для будування 
фортець, як це засвідчують nісні про тяжкі роботи при коланні 
канаJІів, про лостої царського війська, що крнвднJІо та грз· 
буваJІо українську JІюдність. 

Дуже також живо збереглася в піснях память про відби
рання землі в запоріжців царським урядом та остаточне зни· 
щення Січі царицею Катериною 11. в 1775 р.; даJІі пісні про 
розграбування козацького добра, унизнення старшини й ви
везення кошового Кальнишевеького на далеку північ та втечу 
запоріжців на турецьку землю за Дунай. 

Ці пісні, надихані щирим Ж3лем і спочуванням для запо
ріжців, nопереплітані згадками про J<озацьку славу, nоJ<азу
ють, що н Січі народні маси добачували свій ідеал, та що JJd. 

запоріжців nоІ<ладалн всю надію в тяжких змаганн·ях до волі 
та кращого життя. 

Гноблення селянства польсьІ<ою шляхтою. що було най
сильнішою спонукаю до загального українського повстанн.1 
під проводом Хмельницького, а пізніше викликало бунти 
гайдамаків, як відпір проти нестерnних господарських і полі
тичних відносин, - це гноблення знайшло собі яскраве освіl
JІення в ці.'Іій низці пісень: про втечу селян у степи та перей· 
мання й кари втікачів, убивства, зраду жидами гайдамаків. 
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Селянські бунти знаходили підпору на Січі, де польське~ 
рука не моr.'НІ· досягти втікачів, самі козаки запоріжці теж 
дуже часто приставали до гайдамаків, тому історичні лісні 
tІР.О гайдамакін звязані темою з козаuькимн. 

Ще інші пісні змальовують козаuький пnбут і різні хвн
.1ини з життя козака, його відносини до родини, громади, 

:,юкрема до своеї мнлоі; нони виявляють виразні ознаки ко

:-tаuької доби. 

Подібним до гаАдамаччини явищем 11ротесту проти со
ціяльноrо (еІіономічнn·господарськLJго) поневолення украін

ського народу по.'J.яками R жидами, були А карпатські розбій· 
І'И"КИ, що також rюлишиJ1и по собі память у народніх nepe
n.aзax і піснях. 

>Корстоке поневолення сільського народу та визиск його 
робі·rної СJІЛИ польською та uарською панівною верствою 
із заведенням панщини по.'ІИШИJЮ по собі сумну память у цілій 
групі народніх пісень. Внаслідок такого утиску доходило де
ко.'ІІ1 .li.U отвертого бунту, в якому чужоr·о nана вбивали. 

Скасуиання панщики в Австрії 1848 р. і в Росії 1861 р. 
С.ІІабО ЗаЗНаІІИ.'ІОСЯ В НЗрО.lІ.НЇХ ПіСНЯХ. 

Наслідком визвольних змагань українського наро.lІ.у в часі 

світової війни поширилося між нашим сільським людом ·rеж 
чимало пісень, складених Українськими Січовими Стрільuями. 

Народні історичні й ПD.ІІітичного характеру пісні пере· 
дають правдиві та нефаJІьшовані настрої й погляди н::.родніх 
мас на історичні й громадські справи. 

Козацький бенкет 

Люта op.ll.a з Перекопу 
Жене в ясир бі.lІ.Ні JІюди; 
П.'Іачvть та зідхають тяжко: 
,,ЛихО-r·оре -нам там буде!'' 
Женуть якби коней стадо, 

З шерсти аркан гризе руки, 

r·ризе ЛЮДСЬКі аж ДО КОСТИ. 
Не кінець ще тої муки, 

Бо нагаєм злий татарин 

З плечей тіло виринає: 

"Гей, шайтани! Гей, ви, джав
у нас гірше вас чекає! (ри! 

Будеш, діду сивоусий, 
У степові стадо пасти; 

А ти, хлопче кароокий, 

Будеш з нами вівці красти!'. 

Тtіким словом христіsrнів 

Тат"рва та потіwала, 
А нагаєм з плечей тіло 
Кавалками видирала. 



Дніпро, старий, сивий батько, 

Заграв, загримів водами ... 
Поган шаблею рубає, 
Хиже птацтво та вороння 

На бенкети завзиває. Чи то вірли, чи соколи 

Там так збили крилоньками? 

J-1,, то пта сп~ о з Запоріжжя, 
З Січі гнізда позлітало, 

Перекапську орду дику 

Градом . т~·чсю напало! 

Дід, дівчина, що в неволі 

Мали марно погибати, 

Етяли аркан, помагають 

Кров невірну проливати. 

Вража погань з жаху-страху 

Розлеті.-ІJася по світі; 

Чи то вихри, чи то буря 

Там полов~· так розкосить? 
Чи вовчиця так в байраці Л по степу лежать тр~·nи, 

Мов у літі з маку квіти. За вовчатами голосить? 

Ні, то с.1ава Запоріжжя 

Татарина впень рубає; 

Бунчук, ганджар, лук довжез

Ворон-конп відбирає; · [ний; 
~·В с.1Jаву Бож~•!"' - галасує 

Вертаютt.ся невільники, 

Рядим серцем поспішають, 

Старі думи козацькії 

Стеnом, полем відживають. 
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Сидір Воробкевнч. 

Козак вибирається в похід 

- ,.Соколон!:>ку, синку! Вчини мою волю, 

Продай коня вороного, вернися додому!" 

- .,Соколихо, мати! Не хочу продати; 

Маму коню вороному треба сінця дати." 

- ,.Соколоньку, синку! Хто буде робити? 

Риб нам Ііе ловити, нічого нам їсти, 

Вже прийдеться мені, енну, голодом сидіти. 

- "Соколихо, мати! Пvсти поrvляти! 
Буду гулять попереду, Доленьк~ шукати." 
- "Соколонhк_v. синку! Хіба ж тепер время?"' 
- "Время, мати, время! Орлу раз то время! 
Ой, принезу тобі, мамо, uілі три жуnани, 

Та щоб були ті жупани серебром проткані. 

Ой, між ними один жупан із самого хана, 

Ой, дібюся п до нього. злого бусурмана! 

Ой, прощай же, мамо, прощай до морозів, 

Приве~у " худобоньки п.:бі десять возів.·· 

НароднR пісня. 



З Дніпра на Дунай 

У козаків заnоріжців був дуже rарниА звичай, щоб білн 
всяко•·о статочного козака, не кажучи вже про військову стар· 
шин\:, бvв один, або й більш~ хлоnців молодиків. Ті хлопні 
s ..t3вні ·"часи зrва.лнся .,чурами··; вон-и доглядали кони та 
:--tброю свого названого батька запоріжця, ходили разои 
з ним у nоходи й навіть у боях ставали йому в пригоді, наби
'Rаючи рушницю, або інше. 

Таким хлопцям, чу.рам чи молодикам, доводилось у часі 
-свuго юнацького життя зазнати багато всяких пригод. T:.J 

небеЗІІеІ<и й через те вони набували собі великого хисту 
й става.'1и найзавзятішими козаками. 

К()ЛН :t:anopiжui рушили віlІ 
свого рідкого гнізда, від своєї 
Неf.JЬКИ Січі, блакитне небо на 
сході було вже червоне від ран· 
ковоrо проміння сонця Рухян
ва ІПе,І(ена пов·нn~;;од'Ноr ріІчкrі 
Сксииої, оточена зсдекою пу• 
щею плавнів, скидалися тепер 

на рожеРий килим, р0'3горну· 
rни сеvед зеленJ1 левади. 

Чарівний був краєвид. ио~t 
дуже мистецько на·мальован1 

...::~ртина; І1 ГJОТе 3аn<..рІжці дуtоt

кt-~ми линули туди, куди диви 

'ІІІСЯ і.~:1і сумні о·~і. назад. д;: 
ЛИWИJІЗС:Я ЇХНЯ дуШа, HeHt.IC:.' 

Стар•;,-, •юрно~юрсь~>ий козак ..-іч. Усі,., бажало-ся побачита 

щераз хоч Я1кінебудh ознаІОі 

рідного гнізда. І саме freR-aчe почуваючи ці бажаН'Ня, холи 
човни повt'рнулися за ріг Снсмної, в далечині, над вербаии, 
засяяв золотий хрест січавОї церхви, ·посилаючи запоріжцям 

остан~ при·віта~rея. 
n'J всіх байдаках Іі:озакн скидали шапки й христилися. 

Старі, сивоусі діди важко зідха.ли, завзяті Іі:озаки дивилися 
суворо Іі похмуро, молодь же січова була зовсім у іншому на· 
строї. Вона бу.ІІа бадьора й весела, радіючи небезnеці далекvї 

П()дорожі та новим обставина.w J.Іайбутньоrо життя. 

А . Кащенко. 
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На степах 

Що далі вони їхали, степ ставав щораа принадніший. 
Тоді піrвдеюrа ча,стина Укра.їни, усі простори, де ни~:і Таврія. 
та Херсонщина, була кодись незайманою, степовою пустинею. 
ІЦе ні разу не зачеnив n.1yr ·ror·o зеленого моря тJ'ави; хібtі 
rільки дикі коні, що виводилнсt• тут табунами, як у дикоМ.'-' 
пралісі, топтали траву своїми калитами. Та й чи могло бупі 
щось кращt: понад той зелено-зоwютий океан, цяпкований тrt 

мережаний без.ІJіччю всіляt<их квіток. Крізь тоненькі стебельL:.іl 
трави визирали яскраві та темно-енні волошки, жовта зіновать 
стріляла вгору своім остракінчастим верхом; біла кашка r1e 
стріла поверх трави своїми шапочками; а в холодку поміж 
травою, як рідкий гість, занесений Бог зна ккм, налива.'Jа(.:-.; 
колосом пшениця білоколоска. А nоміж її тонкими стебе,rІІ,· 
uями, чичикували куропатви, витягнувши шийки. 

Повітря аж тремтіло від щебетання, крику та свисту всі· 
лякого пта-ства. А високо·високо на небі кружляли орли-сІ-во
перці, т4J стояли хижі шуліки з розпростертими крилами, в.'Jі
шtвши очі в траву. Десь на далекім озері, що заховалося, н:..· 

знать де, в степу, долітав крик диких гусей. З трави, здійма!<'І
Іfись мірним махом крид, чайка купалася в синіх· хвилях стеnо

Аого повітря. Ось вона розплилася в повітрі, і тільки чорнщ() 
точкою мигтить; то знову зявилася, перекинувшись крильцямИ' 

і ясною грудкою блиснула проти сонця ... Які ж бо ви принадні, 
українські стели! 

Увечорі степ цілком відмінювався: цілий різноманітний 
простір займався вечірним, рожевим відблиском сонця й по
волі темr..ішав щораз більше тах, що видно було, як тінь пере

бігала по нім і стЗІВала темноз-еленою; туман лініво підводинея 

й розстелювався щораз густіше; дивними пахощами пах.1а 

кожна травка, кожна квітка так, що степ видавався веJІикюt 

вонннм кадилом, на темносинім тлі неба, що переходи.1о 

~ чорний оксамит. 

На синьому тлі небес, неІ'tЮВ насаджені могутнь'1ю рр.:ою 
плями із щнро·го зол от::~, горіли чер11оні смуги; де-не-де білими 

прозорими клаптиками розкинулись хмарки, а свіжий ожив

т.юючий, як морські хвилі, вітер ходив собі тихенько по вер

шках трав, ледве торкаючись своІм крилом людських об.ІЦtЧ. 

Рябенькі ховрашки, п-овилізавwи із своїх нар, ставали на задні 
лапки й своїм свистом як вартові перекликзлись на цілий степ. 

Цвірін.ькання кони1<ів ставало щораз голосніше. Іноді на від-
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люд:нім озері розJІягався лебедн~.нй крнІК, що як срібло бринів 
у воздусі. 

На сnочинок подорожні зупинялися серед стеnу, вибирали 
пригоже місuе й розJ<ладалн вогонь. Поаечерявшн. козаки пя
rалн сnочивати, nустивши сnутані коні на пашу, і спали, по. 
розлягавшись на свнтках. На них із висот спог лядалн ясІtі 
зорі. J ЧУЛИ ВОНИ СВОЇМ УХОМ увесь рух і ЖИТТЯ КОМЗШННОГІ") 
царства, що кишіJІо в траві: увесь галас, свист, тріскотіинн, 
ц·нірінка·ння,- все те голос+rими струнамн бриніло серед ночі, 

очищалося у свіжом~ повітрі й закопісувапо на сон. Ко~1н ж 
хто часом уночі прокидався, то цілий степ видавався йому не· 

мов засіяний безJІіччю свято-іванських мушок. Нераз, несподі· 
вано на небі, десь дс:~леко, в кількох місuях браJІася загрс~ва; 

це rорі.'ІИ в .'Іуrах, <Jбо над берегами річок сухі очерети, 
<:1 в срібнорожевім снйві вогнів •юрні стаї лебедів, що .1eтim-t 
на північ, здавалися хусткаии, що їх підхопила буря та Hi:Ct 

світами. Микола Гоголь. 
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Вибір гетьмана 

У неділень»<:у, у святую, 
-У досвітнюю годину, 

У славному - преславному 
Місті Чигирині, 

Зал.звонИ.'ІИ в vci дзвони, 
З .-арматн стріляли, 
·nревепебную громад~· 
Do М\'ПН скликали. 
Із свЯтН'Мн корогваии, 
Та з пречесними образами, 

Нврі;І з папамн 
З усіх uерков на гору йде, 
м~в Т<І Божа бджола гуде. 

З ианастиря святого 
-У зo.'Jori аж сяе, 
·Сам архимандрит внхожае, 

Акафист чнтае, 
ЛоКJюни nоюrадае. 

Поважно та тихо, 

.У раннюю пору, 
На ВИСОІ<у r6py 
·CXO.li.ИJJИCb ПОJІКОВНИКИ. 
І військо, як море, 

·з знаменами, з бунчуками, 

3 лугу вистуnало, 
Та на трубах он гр авала, 

І на горі разом стало. 

Замовtо.:.'JИ гармати, 
Онімі."Ін дзвони, 

І громада nоклада€ 

~мнії поклони. 

І одногласне , одностайне 
Громада вибрала гетьмана, -
Пре~лавніJго Лободу Івана, 
Лицаря старого, 

Брата військового. 

У труби затрубили, 

У дзвони задзвонили, 
Вдарили з гармати, 

Знаменами, бунчуками 

Гетьмана укрили. 

Гетьман старий ридає, 

До Бога руки здійма€, 

Три пок."Іони поклздаЕ 

Великій громаді 
І, мов ДЗВОНОМ дзвонить, 

Говорить: 

.,Спасибі вам, панове-молодці, 

Преспавнії запорожці, 
За честь, за славу, за повагу, 

Що ви мені учинили. 

д ще б І<раще ви зробили, 
Як би замість старого, 

Та обрали иолол.оrо 
Завзят")t·о иол6дця, 
Преславного запорожця. 
Павла Кравченка-Наливайка. 
Я стар чолuвік, не здужаю 

встати, 

Буду йому пораду давати, 

По-батьківськи научати, 

Як ка ляхсt стати. 

Молебствіе архимандрит Тепер nрелютая година 

Сам на горі править, На нашій славній Уt<раїні: 

Святого Бога просить-хваАнть, Не мені вас, братця, 
Щоб д"в їм мудрости дознати, На ляха водити, 
Геть)мна доброго обrатн. Не мені тепер, cтapo~rty 
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БулаІі)' носити. 

Нехай носить Наливайко, 
Козакам на славу, 

Щ~Jб .1ЯК<l/ІИСЬ вражі .'ІЯХИ 
У своїй Варшаві .. 
Грuмн;rа .1жмелем :н1гула: 

У дзвони задзвонили; 
Гармата заревла, 

І бунчуІ<:ІМи вкрили 

Преславного запорожця, 
Павла Кравченh:а-НаливайкtІ. 

Тарас Шевченко. 

Козацька слава 

Рідко може е в Україні добра людина, щоб ізжила вік, 
1а не була ніразу в Киеві. 

А вже хто був, то знає Братство, знає цю високу дзвіни
цю, муровану кругом ограду, цю пятиголову - пишно з ле· 

реднього лиця розмальовану церкву, ті високі камениці по 
бонах. 

ОтіІ..:е років за дністі тому, тоді як отой Шрам був у Києві, 

все ue 6\'.'10 інше. 
Тоді. ще стояли деревяна церква Гетьмана Петра Сага;~. 

дачного; й огради й дзвіниця і всі братські школи - усе те 

було деревяне. У середині в манастирі ріс тоді густий ·старо
світський сад. Була то колись благочестива лані Ганна Гу· 
левичівна, що подарувала на Братство свій двір із садом. 
І на тому то дворі Гетьман Сагайдачний церкву збудува~ 

і манастир братський із школами устроїв, щ'Іб теє Братство 
діей козачих, міщанських і всяких учило, людям у темноті 
розуму загинутн не давало. 

- Хпдімо оглянути цей манастир. 

А 6\·.тю тоді на що ·гам подивитися. Придавсь один чер· 
нець на ·малюваR'Н·Я і пообмальовував не то церкву, але й саму 
ограду довкола Братства, що вже на яку дивовижу, а в Брат· 
ство .'lюди-nрочани йш.r1и дивитись на малювання. 

Що тільки о Біб.'Іії написано, усе чернець той, мов жив-е 
списав СІ<різь no манастнреві. То ж святе саме по собі, а тп 
таки й наше козацьке лицарство було там скрізь по ІJrраді 
пома.ІJьоване, щоб н<Ірод дивився та не 3абував, як колись :~.:1 

батьk:ів та за дідів ді~лося. 
Був там наМальований і Нечай і Морозенко. Круг його 

горять ..:остели й замІі:и, а він січе рубає, топче конем .nяxin 

з недо:Іяшками. Іще й підписано: .ll и цар сл з в н u го 
В і й с ь к а З а п ор і :і ь ко го, а над .'lяхами: А u е пр') к .'1 я
ту щі .1ЯХН! 

· Знаете, тоді ще Хмельниччина тільки щu втихла, так .'Іtn
бнв 11<lf>C1Д, ДИВ.'ІЯЧИСЯ, СІІОМИНа1'И, ЯК НЗШі За Себе ОДДЯЧИ,ІJН. 
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Л 'ІСІЩі I."OtJi ,ІІІо(ІИ.і!И МИр,Іl!<.1М у І'О.'ІОі~у :іі.lДОНGуtщІІІ, Щt..t 
ІІt:Ма 11 сні1·і nopot\1 rraд mrx:r. llaJJИ, руfіай ~lor·o, внн~·р1':ІІ-, 

.r юrрішнІм, 'І'• І й f1yлt>w LЛШІL'Н і хв:мсн, ІІК Mopo:'iL'HHO 
Ііун т:rм і I{(HaJ< l):ніда, що t<Нсів ребром \.' 'І'VР"ів rІ<t r·аку, 

і llt" .ІJ:ІІМНН СНОfЇ rtipи. 

Tar\ п· всl' там н•rма;rhов~шо, щоб yтrrric :ш<І.rю. ш;і то rш

.:rиcr. (J)IJIИ ЛИІ~і1рі 11 Уt<)J<ІЇНі. 

)))!ІІ і (а~1ЇЙJІО КіІІІКіl, ЩU Й досі 11)10 НМІІїІ t"IIЇI\cliO'I"f> 
1\o(J:iilpi, ЯК ІІЇН !ІОІІіШС!о у ·r·урСЦЬІ<)' !!СІЮJІЮ, і ІІ~ІТ)tеСІІТ •ю-
1 ИрИ JЮІ\И (J:"І-;Jr НіІ ІїІ.Л~рах у I<HЙJlliH<IX, :itl :ІіІМІ(іІИИ T<J, Ш\ ("o
L"IIO/ll• ;rorroмir· ЙІ!М)" И Мони ІІnж<.І і ct•!ic, і 'J"OR<tflИCTHrІ пit~-

1111L-JlTiiCI"i.l ни:шолити, 1 ІШ, у:нrнши ню га.rн~ру, rrpИІJ/lИl! .111 ко
:r:rків І r.-:оrнmІИ хрещаті Л:ІІІІІЇ 11 1\ИlІІl'ІІЇ І<o:І<lf(;JM пrиni:r !І~ 

'!llt'IJiiЖ~III ){fJ;-іСЩІ>І\ІІЇ L~ІаІJИ. 
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/l;штелrймоn ІІІ·ліш 

Маруся Богуславка 

ІJto 11:1 Чорному .\'ІІІJІЇ, 
І fa r.:;ІМа:ІІІ 6і.н·ш,номv, 
Та:\оІ t"І't!ІJ.ІІ<І ·t'{'МІІИІtІІ ic:t\Іsrr~шr 
ІЦо V тій 1"jJ Т~'МІІИІ\і нроfіуn,що liMC1JJ. К<•:Іо11\іu, 
J)і;шю,: llt'IIII.I.I>/,IИІ<i,rr 

То IO:(l:: 'І'J1ИдІНІТЬ :ri·r· .У НІ'ІЮJІі нробунаю·rt., 
J)ож~н о С!Іпу. coJщsr нраведноrtІ 11 ні•rі І."о0і tІС' rтдаюл .. 
То .'to їх дівrщ rіrшш:І, 

МЩН'LІІ, ІЮІІіІJІІ:І Jjщ·~-CJI<IRІ<:J, 
llfШXІJ/1\J\<1€, . 

(','[(І]ІіІ)ЛИ ІІРОМtІІІЛІІ€: 
"\\•й, ко;о~;щи, ІІИ fіідні ІІl"НО/ІhІІИКИ! 

,'v'r·aлafrп:. що в ІІ:шrій ;н::млі христішн:м•ій ;ш дсш. п·rr~.::pa?· 
lilo l"li)(Ї fііJІТІі ІІl'ІІІІЛІоІfИІ{И :І:JЧуНа.'ІИ, 
Jlim'y ГJранку, · 
.. ~~1ar\-·c1o, rrrrrriiиr.,, Іlоr·\'С.'ІаІш\·, 
ІІtІ jІr•І.І)І rri:rrtш.ra .. /11, - • 

С;/111\іІМИ ІІ))tІМlШЛІІJІИ: 

"1\•fi, itiii!\Іt (JраІІІ<О, 

М;rрупо, ІІІІІІіАrrо БоІ'VСJІанно! 

ІІо •1ім ми мnЖl'М :ІІІ;l'І'~, 
IJlo в rr;rшi~i :ІСМJІі :.:ристішl1 .• r.;ій :~а дt:ІІІ. т~Іrераг 

ІЦо "ГJНІ.'ЩSІТІ• .11іт .'r· ІІ~tю.чі ІlfЮбушІt::М, 
f)оЖОІїІ LІІі"ІУ, L'OIЩII/Ij1<11/l')(HOI'O V ні•rі LOfii ІН:: I!ИJI<It:"~l. 
То МИ rll' МОіl\~М:о :1Ні\ТН, . 
llto 11 ІІ:Ішіі! :н:.'MJti хрщ·1·ішtсІ.ній J;t ДІ.:ІІІ• Тl'ІН.'Г':l." 



То.з.і дівка бранка, 
Маруся, попівна Богуславка, 

Тее зачувае, 
До козаків словами nромовляе: 
.,ОА, козаки, ви бідні невольники! 

Шо сьогодні у наuІій землі христіянській великодня субота, 
А завтра святнА празник, роковий день Великдень" 
То тоді ті козаки тее зачували, 
Бі.1им ~1ицем до сирої землі припадали, 
Дівку бранку, 
Марусю, попівну Боrуславку, 
К.'Іяли проклинали: 
- "Та бодай ти, дівко бранко, 
Марусю, попівно Богуспавко, 
Щастя А долі собі не мала, 
Як ти нам святий празник, роковнА день, Великдень скn
То тоді дівка бранка, [зала! .. 
Маруся, попівна Богуславка, 
Тее зачувала, 
С.1овами промовляла: 
,.Ой, козаки, ви біднії невольники, 
Не лайте мене, не проклинайте! 
Бо як буде наш пан турецький до мечети виїжджати, 
То буде мені, дівці бранці, 
Марусі, папінні Боrуславuі, 
На руки кдючі віддавати: 
То буду я до темниці прихождати, 
Темниu1о відмикати, 
Вас всіх, бідних невольників, на волю випускати." 

11. 
То на святий празник, роковий день Великдень, 
Став пан турецький до мечети відїжджати, 
Став дівці бранці, 
Марусі, папіані Боrуславuі, 
На руки ключі віддавати. 
То дівка бранка, 
Маруся. папіана Богуславка 
Добре дбає, -
До темниці прихождає, 

Темницю відиикае, 
Всіх козаків. 
Бідних неваJІьників, 
На волю випускає. 

Народнв дума 
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Перед Хмельниччиною 

З початком XVII. століття ставало українському народоІJі 
щораз тяжче жити. 

Польські пани випрошують у свого короля всякі "пустині'' 
в Україні (дарма, що в тих "nустинях'' були свої господарі -
українські люди!), будують міста, містечка, замки, замочки 
й туди закликають селян на "слободу" - давали ВОJІЮ на IU, 
:20, або на ЗО літ! Одначе ці ЗО-літні "слободи'' кінчалися та 
народ ставав панськими підданими. 

Настав для панів рай. Паляrь ліси, скільки оком сягнути -
из поташ; засівають безмежні лани пшеницею, та все те виво

зять закордон. Але вести nанові таку господарку не наруку. 
То ж великий клопіт! 

НайшІJВ собі він nомічника - жида! До XVII столітти 
жиди тільки де-не-де по містах сиділи, а тепер у XVII ст. роз
сипалися по всіх панських фільварках, маетностях. Жид па
нові й продае, що там треба, поташ і са.1ітру добувае, корчмою 
орудуе, в оренду всячину бере. З усього він і дохід добуде 

1 а на гроші псрсведе. 
Дійшло до того, що 110дьські старости віддавали в оренду 

староства та пмі спокійно бавІtJІися досхочу в своїй Варшаві 
Жид став правою рукою польсьІ<аrо пана дідича, ворога 

українсь~<оrо народу. 

Але ue ще не все r Бувало й таке, що людям того стерпіти 
не можна було. Ді.•ю в тому, що польський уряд на церкву 

дивився, як на свое джерело доходу, як на млин або коршму. 
Т~му пан віддавав церкву в оренду жидові, а жид лупив гроші 
з народу за те, що дав ключі в неділю від церкви, або не дО· 

зваляв молитися в церкві, святити паски, христити дітей. 
Це все обурювало людей,·- злість виявлялася й на жидів 

і на панів, що такі позаводили порядки, тому теж за деяки_'< 
10-20 літ ненависть до жида виросла страшенна, і коли ви

бухла Хмельниччина, то однаk:ОВО діставалося й жидові й nа

нові. 

Повстання Хмельницького 

З польської неволі визволив Україну гетьман Богдак 
Хмельницький. 

Він був з малого шляхотського роду. його батько Ми
хайло був урядовцем у Чигирині й мав свій хутір у сусіднім 
Суботові. Богдан вчився у Києві й Ярославі в Галичині. Року 
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1620 поnав він у турецьку невмю, але по двох роках визво- 
.ІІився 3 неї. Тоді пішов до козацького війська й по кі.ІІ~кох 

ронах став сотником. 

За якийсь час козацька рада вибрала Богдана Хмельниць
кого rетьманпм і передала йому булаву давніх гетьманів. 

Боrд<І.н Хмельницький зараз почав приrотовлятися .цо 

вій"н з поляками. До п-омочі взяв собі кримських татарів. Та
тари були дотеnер ворогами України. Але гетьман думав, що 
поляки ще гірші вороги українського народу й наперед іх 

треба побити, - на татарів прийде черга колись nізніше. Та
тари присяrалися, що служитимуть вірно запоріжцям і укра
їнців не братимуть в nолон. 

З nочатком 1648 р. Богдан ХмеJІьницький вирушив nрnти 
nоляків. На Жовтих Вадах він стрінувся з польським військом, 
що бу.1ю під проводом Стеnана ПотоцькоrІJ, й ло кількок днRХ 
облоги добув польський. т::~бор. Степан Потоцький був nор~
неннй і вмер у козацькій неволі. Проти Хмельницьного ROJIЯKH 
вислали реєс1·ровнх козаків з їх nолковинкамн -wляхткчамн. 
Але реєстрові побили шляхту й прилучилися до повстанцІв. 

Тоді Хмельницькому застуnнло дороІ·у головне nольське 

військо nід старнии польськими гетьманами Миколою По
тоцьким і Калиновським. Під Корсунем прийш.ІІо до новоl 
битви. Козаки акружили поляків з 
усіх сторін і nочали сТріляти з гармат. 
Поляки не могли видержати й підда

лися. Обидна гетьмани полали н не· 
волю, разом 3 ними багато шляхет

ського війська. Козакам дісталася ве
.ІJИkа добич, зброя, гармати. 

Ве.11ика радість запанува..1а в Укра

їні по тих дв-ох n-epeмorax. Покі.нrчи· 
лася давН'я неволя, приЙШО'В хінець 

nоJFЬському лакуванню, УкrJаїка nочала 

нове життя. 

Повстання пішла по всіх містах і 
селах, мов вогонь. Селяни виганяли 
панів і жидів, міщанн вязнили поль- Боrл.ан Хиf'лькнw..wL 

ських урядовців і ксьондзів. Хто тіль-
ки був здатний до війни, брав зброюі йшов до козацького 

війська. 

Повстали тоді великі селянські полки, що воювали з nо
ляками. Найбільшу ненависть стягнув на себе князь Ярема 
ВишневецьІСНй. Він був nравнуком основника Січі Дмитра 
ВиwневецьІ<ого, але нічим не був подібний до своrо прадіда. 
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Нан кинун t:вою ніру й нер~йшов на .'І:нинство, та пк відсту:І

нин ненавидів своїх земля" ів. У війні з козаками він показува А 
FІелю..:у жорстu~<:ість, страшно карав селян, що пристали д'J 

новстанн.н, еліпив 1 t..:аJІічнв нсщаощх .1юдей. З ним воював 

t:е.1лнсмшй по.1конниJ< Максим Кривоніс, 11uбив гордого княJ;-т 

11 ннгнав :-t УІ..:ра·nІи. 

А оборон-і rrepe.J. по.тr.сІ.."fі\1 юша.:tо'r бра.тІt y<JacтJ, 

навіть жіНІ<Н й х.1оnці 

Але війн<~. з поляками ще не скінчи.1ася. Польські панІ-І 

вибрали собі трьох нових полk.оводців до боротьби з коз<І
ками. Всі три вони не дуже були здатні до війни; один розу 

міво-t нл воєнному ділі, але був дуже старий, другий був уч~'· 
ний, але ніколи не воював, третій був занадто молодий. 

Хме.1ьниц1.кий назвав їх коротко: перина, .ІІатина, дитинd. 

Поляки вибралися на війну, пк на весілля, їхали із служ
бuю, везли вози nовні всякого добра, відrрожувалися, що ко

:-tаків розженуть самими нагайками. Та Хмельницький засту

лнв їм дорогу nід Пилявцями на Волині й ударив на польський 

табор. Тоді на nоляків nрийшов такий страх, що й старшИН\! 

й військо nочало втікати, мuв божевільні. Ніхто не хотів СЛ\'

хати наІ{азів, кожен дбав тільки л ро те, щоб знайтися як наЙ
щальше від грізних з:~nоріжuів. Всі три nольські ЛО/ІКОВОдl'.і 
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ТJобіглн перші. На місuі лишивсг. великий табLр, повний уоІ· 
кого багатства й розкоші. Гариатн, шатра, во:...и, дорогі ІШ · 
лнмн, убрання, шаблі, оnравлені золотом, мушкетІ., сід.'І<\, вс~ші 
ІІрисиакн печені А варені, меди, енна,- все те заС;Jалн козаtщ. 

- "Добре, добре панк вибрались на аесі.1ля й бенкет м~1 
славу завдали: тільки кошту багато положили, СТ(І тн~.:~н: 

~:карбу nромарнувалн", - так співали козаки. Запорізьке 
військо добуло нову славу, поляки вкрились вічним соромш1. 

3-niJ:J, Пилявець гетьман пішов до Галичини. З радістю ві
тали запоріжців мешканці галнuької землі. 

BїJ.:J. Богдана Хмt.1ьн1щького до КиЕва. 

Вже триста літ минуло, як Галичина перейшла до Польщі, 
ніхто А не тямив панування своїх князів, ніхто не мав надії, 
що поляки колись вступляться з украУнської землі. Але тут не

сподівано ввійшли українські війська. Всі кинулися до nо&

стання, наніть і та шляхта, що ІІншилася вірна українсько:\ІУ 

нарол.ові. З усіх міст і сіл виганяли поляків, всюди заводн.1..t 
свою уnраву. 

Бог л.ан Хмельницький задержався під Львовом, але а~ 
хотів нищити давньої С1'олиці українських князів і орнАняв 
окуn від львівських міщан. 

Потім пішов у Хопищину, в цю нещастям биту землю. Щ!J 
набіпьше терпіла від nОJJяків. Став знову під Замістим. але 
думав іти ще дальше, аж на Варwаву. 

І. Верннrірськніі. 
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Укра1нська Держава за rеrьмануваннн Б. Хмельннцькоrо. 

Під Корсунем 

Багато nодій з минулих. часів життя України- бачив Кор
сунь. Невелике це місто було за часів Козаччини, а проте бt~ · 
гато ван<ило в житті України через те, що стояло в ocepeдJ::.r 
козацьких. земель і до того - на битому шляху з Запорі3ь
кої Січі та Чигирина на Білу Церt<ву, а далі на Київ, ЛЬвів 
та Варшаву. 

Через той: битий шлях Корсунь зазнавав багато лиха, б•> 
як тільки татари набігали на КиіВЩJrНІ}', або Білу Русь, TD 

ВЖе БОНИ Не МІfНЗЛИ Корсуня. У ПіЗНіШі ЧЗ.СИ, KOJJH ЛОЧаJJ<J<Я: 
боротьба Украіни з Польщею, Корсунь не один рзз переходив 
3 рук до рук. 

Скільки то разів Корсунь руйновано й випатовано 
дu останньої хати, так того ніхто й не 3Лічив би, а все ж таю1 
після всякого руйнування люди, що переховувалися в часі 
руїни по лісах та байраках. знову збиралися до своїх зруйио 
ьаннх осель і відбудовували tx удруге, бо дуже вони любили 
свою рідну крутоберегу річку Рось та- свої кучеряві садки й 3е
.'fені левади, що широким килнмом сте.пи.пися до Росі в за
хисному куті річки. 
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За часів великого руху уІ<раінсьІ<оrо народу під проводо\1 
bor дана ХиельницьІ<nrо, у Корсуні було не менше, як сот три 

хат та дві невеликі церкви; на високому клині, що Рось обми· 
·ьала з трьох боків, невеликий замоІ<, збудоваtІИй власником 
Корсуня Вишневецьким. 

Край міста, неда.1еко від Росі, стояла причілком до вули1~і 
хата козака Цимбалюка. Ця хата була велика, під новим соло
миним дахом, з чотирьома вікнами в двір, ширsжою навкруг 
хати прнзьбою. Усередині хату поділено на дві світлиці, де 
містився Цимбалюк з жінкою й дочкою, просто проти сіней 

була пекарня, а вліво від сіней була одна невелика світлиuя. 

Цю світлицю ЦимбаJІюк nрнбудуRав д'J хати торік, маючи на

дію, що його едина дочка Пріся, що саме стала на виданні, 
житиме в рідному куточку й після одружіннн. 

Даннло Цимбалюк козакував з молодих літ. Першщ1 ІЮ· 
ходо~1. що в ньому Даннло брав участь, був славниt. похі;{ 
гетьмана Сагайдачного на турецький город у Кримі І<афу, 
ро..:у 16It). У uьому nоході він добув досвід- як рубати оо

рогів, лазити на ворожі мури та башти й визволяти землnкіd 
з бусурменської неволі. Hil другий рік він руйнував, з цим таю-1 
Сагайдачним, турецький Тралезунт та палив околиці Царга
роду. Рубався з турками rriд Хотином, де Сагайдачний навіrш 

пrославив rюзаків - синів Укр<Іїнн. 
А. Кащенко. 

Славні nобратими 

НесnQкійно було в Україні. Ві.п села до села переходили 
звіс1·ки про те, що швидко мають nрийт~ запоріжці визволятrt 
..:юдей від польського панування. 

Багато молодих юнаr<ів, що були завзятіші, тікали тоді 
від ляцьких панів, мандрували на Січ, щоб за рідний край 
битися разом із запоріжцями. 

По селах і по міс1 ах люди напружено прнслухсілись до 
всякої звістки, хвилюваJІися та юрбами вибігали назустр1-с 
усякому подорожньому. 

Вже не вперше з запС'різької Січі прилітали в Україну 
вірпи-запоріжці на nоміч паневолении братам. Приводив їх 
Лобода, приводив Тарас Тряснло і Павл~ик і Остряню~n і ба
гато і·нших отаманів, та"К, що от уже nів віку, як мало не що
Р'JКУ повставала на поляків то Правuбережна, то Лівобережна 
Україна. 
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3а ті nо~стання ІЮ.і'і)'f.КИ люто мстилися й на козаках і нf. 
селянах, одначе своеКJ лімстою вони тільки дратували наших 

.'Іюдей, гартували їхні душі та збільшували в них бажання 

скинути з себе нестерпне польське ярмо й вибитися на волf<'J. 

Наді.я на n·еремогу не вгасала в Україні. Вогонь пов
стання жеврівся 11ід попелом попалених ляхами українсьКІі'< 

сіл і досить булп невеликого вітру з Запорізької Січі, щоб 

вогонь ней знову спалахнув подумям. 

У ЧИ'Стому полі, на шир01юму роздо.11і, ледве помітним 
ш.'Іяхом їхала на добрих конях козацька кіннота. Поперед.v 

козаків, у кармазинових жупанах, СFІЮЧИ на сонці дорогою 

зброєю, басували кіньми славні побратими, Даннло Нечай ·оа 
Іван Богун. 

Запоріжці дуже любили Нечая за його щнро-козацьк:,t 

вдачу й дуже поважа.'Ін Богуна за його сприт і розум. Ніко.'І'І 

не було кращого nобратимства для військової сnрави, як ПІ)

братимство Нечая з Богуном, бо давав Богун Нечаеві nорадн. 

Р.К перемогти ворогів, а той перемагав. 

Обидва козаки давно покинули рідні оселі й пішли на Січ. 

бо тільки там і була воля, звідті.rtя тільки й можна буЛо допr,. 

магати рідній Батьківщині. 

Не було ні одного повстання. щоб у ньому nобратими не 
брали участи. Вони ходили на поля1~ів, на Крим r та на турецькі землі, і в цих походах і війнах 

Боr~н не один раз рятував свого ·ш··· п·з.ркого дру. 
га вІд смерти. 

Така була пора, коли Богдан Хмельницький 

~~~п~Н 
Гетьманt:ькв булава І<озаuька шаблюка. Давнн козаuька rариата 

і пірнач 

підняв повстання проти поляків. Хмельницького побратими 

добре знали. Він для січовичів був свій. Через те, коли 
ХмеЛьницький прибув до Січі збирати товариство, Нечай та 
Богун перші при€:дналися до нього й підчас усіеї війни з по· 
ляками ставали йому в паслузі великій. 

Тепер, після перемоги над польським військом під Жан
тими Водамн й під Корсунем, Нечай та Богун пішли приедню
вати до повстання проти полАків усі західні українські землі. 
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Вони ьийшли з Білої Церкви з кількома десятками заrю

різькоrо бре~тства, шнидк') згуртували біля себе великий загін 

та Ашли І<нівшнною на Поді"'"'"• лишаючи поза собою полз
лені панські будинки та зруйновані польські замчища. 

Два місяці Нечай та Богун нарізно биJІнся з nоJІякам:-t. 

Вони узброюваJІИ селян, навчаJІи їх воєнного ладу, добуваJІІі 

з ними польські замки та вибивали хпругви .'Іяцько•·n війська, 

що були по великих ~Іістах. Кuлн в них під рукою ставало вій-

Бій 1-/е••<~я з по.,nк іВІн. 

ська більше, ніж було трtба, вuнн поділя.'Іи його на два, або 

й на три загони, доручаючи кожний відділ доброму другові, 

дщ:відченому в війсьІ<овій спраиі. 

До цих відді.'1ів з1юву приставали узброєні люди, бо чуткз 

про nовстання розійшлася вже по. всій Україні. Нові заrоІІн 
знов nоді.1ялися та знову наропали й так воно йшло, аж поки 

вся моJюдь узброїлася й порабилася козаками, а в Україні 

не .rІИшилося нікого з ворогів. 
А. Кащенко. 
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Від Хмельницьиоrо до Дорошениа 

ВелиІ<нй і славний гетьман Богдан Хмельницьt<ий довго 
воював і перемагав nо.ІІЯІ<ів, аж визволив Україну з nольської 
неволі та зробив її великою та сильною державою, страшною 
ворогам. Але не переміг він ()дноrо, а саме смерти. Коли по

м~р Великий Богдан, почала слабнути українська держава. 

nісля нього вибрано гетьманом Івана Виговського, що 
знав усі держанІНі ~правн, бо був rенера.11ьним писарем Хмель

ницького. 

За гетьманування ВиговсЬІюго почалися незгоди в Украї
ні А внутрішні війни. До того ще й поляки знову почали мі
шатись .v справи української держави. Вони то, щоб ще бі.nьш~ 
осла~ити ~'країну, застрілили о І<орсуні гетьмана Івана В•~· 
говськоrо. 

По смерті Виговського Украіна поді.ІнМася на дві части
ни: Правобережну, що лежит•• ІН\ npaвo~ty боці Дніпра й Лів•,. 
бережну. Одначе за підмогою ворогів України йшла ввесь ча:: 
братовбивна війна в Україні своїх із своїми. Війни ui .1\'Же 
Укрс~їну оиннщили, наче tІаnад ди1юї С1рди. Тому то часИ ·~і 
звуться в історії "руїною'' Дійшпо до того, що вороги поді

лились Уhраїною: Польща взяJІа со-)і 
І Іршюбережжя, а царська Росія Ліво~ 
бережжя. Україну поділено поміж АВі 
.:херж.<1ви, від яких не чекати ій добра. 

To:ti с:Jме вибрано rетьиа.и:ом Пе
тра Дорошенка. 

Новий rетьма.J! бачив нещастя 
.У"'ГJJЇІ-f.ІИ Й Х.ОТ'ЇВ ЇЇ З·ІІОВУ ВИЗВО/ІНТИ Та 
~єд11атн. Та Україна таІ< була nоруй
човаtrа, що не мог ла вже сама воюва

тн з дво-ма великими державами. То

'-І~· 10 Дорошено<О віддався під опіку 

Туреччини. Суп rан турецький за те, 
що Україна не -нападатиме на його зе

Гетьмаи ІІІ:.ІИ Випню .. "ни. Ь>ІЛ-і - об~цяв допомогу Україні визво-
.1иrnся. 

~ поміччю турків розгро,.Інв Дорошенко поляків, здобув 
К<:~ШІІ'l'ЦЬ та Львів, Польщ<І мусіла зріктисп ~·країнськн)( 

зеиель. 

Дорошенко, дуже роз_,·мний і енергійНІІІі rеТ(.ман, хотів 
Україну зробити знову силь1юю й великою державою. Але RV· 
роги то.лі були сильніші. Вони бунтуваюt, І<СІІ'u М<JГ/ІИ, nрот~• 
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Дuрuшенка й все більшал<І та більша~1а руїна. В цій безна
станній борні ізнемігся славний Дорошенко і зрікся гетьман
сьнuї бу,,авн . 

Дорошенхо, ,.сонuе руїни", справ
жній лицар і І<Озак з діда·nрадід<), 
.людина бИСТ'рОі дум·кн і нaAtqJaщor 

волі, робив усе, що можна було зро
·бити, щоб Україну, розколену Те
терею і Брюховецьким на двоє, зе

динити і зробити одною, суLtільиою 
державою. Здавалося, що дібеть.ся 
того. Весною 1668 р. вся rетьианська 
.УІ.kраїн.а опинила.ся в руі<ах Доро· 
.шенка, ще трохи-трохи й дійде до 

цілі. Та одrНа похибІ<а, один відїзд 
І'ід війська додому й все почало ле
тіти шкереберть. Турки більше rюш· 
коднлн, як nомог ли Дорошенкові. ГrтІ.~Іан Пеrро н~~ртвен..:о 

ДорошеИІКо, щоб ще більше не руйнув·атн рідноі країни, 
у Вересні 1676 р. ЗЛО·ЖИВ перед ВіЙСL.І<ОМ ГСТЬІН:.&Н·СЬКІ КЛеЙ

ІіоJJІ,Н . Пішов на воєводу у Вятку, а. 1682 р. діста11 с~ло Яро
полчf і 1'ам дожив віку. Лом·ер 1698 р. 

Гетьман Іван Мазепа 

Гетьчан Інин Мазс ІІ::І 
:.ІІНКНІ'і ДМВ.НШ:'ІТ і І'НІ і J<уН 
украін('ької культурн. 

Гетьман Іван Мазеnа змагав до 
тіеї самої мети, що ХмельJІицькиК, 
Внговськнй і Дорошенко, але інши
ми ШЛRХЗМИ. 8 Пе·ршу ЧСрf'У nраЦЮ"' 
на.н двадцять літ невтомно і з подиву 

гідною енергj,ею, щоб загоїти ті ра.· 
ни, я-кі завдала краеві й народоМ 

.,Руїна" Відбудовував міста, зак .. а· 
дав села, піклунався промислом і 
торго-влею, опікувався, як мало хто 
перед ним, школамн й оrnітою, бу
дував веnичаві церкви, хотів, щоб 
народ засмакував у культурн·ім жит
тю та щоб зрозумів, що тільки, маю· 
1ІИ свою власну державу, можна жи

ти добре й rарно та користуватися 
усі·мн над.ба·Н1f·ЯМИ куJГЬтури. А робив 

103 



все гетьман Мазепа так хитро, що його північний протею ОР' 
навіть не догадувався, які він мае великі задуми. Вдавав вір
ного й nослушного волі царській. Навіть Петра І. вмів підду
рити, і хоч нераз ішли до нього НОН')СИ на .,зрадника" Мазепу, 
він вмів викрутитися навіть з ю й гіршої халепи. Аж прийшл:1 
т. зв. nівнічна війна. Мазепа зt·озумів, що Україна мусит~,. 
взяти в ній участь, бо або те11е1 , або ніколи. Порозумівся і3 
шведським коро.'Іем Карлом ХІІ. і з :lо.'ІьськюІ коро.'Іем Стані
славом Лещинським та хстіu р:~ом із ню.н1 створити і.:~ Шв~uії. 
Польщі й України такий вал, щоО його ніколи й ніяка сиJІа н~ 
могла розвалити. Але палкий і ІІесам'"Jвито хоробрий коро.'1І• 
Карло зробив деякі похибки, Ме~;шіков зрадою добув Мазепи
ну сто.ІІиuю Батурин, а разом із t.ею скарб, склади зброї й по
живи й недиво, що ІІіеля Т'JГо прийшов погром шведів і коз<І
ків під По.11тавою та Перевалочною 1709 р. Мазепа помер цьо
го ж року в Бенде-рах, та П'З·:О.tЯ'ТЬ про нього залишила-ск 
П'"JВСЯКЧаС. 

no упадку козаччини 
По М<Ізепі билися ще, як орли в клjтці, обидва ОрлИІ\ІІ, 

батько й син, рптува.ІJи булаву й державу Апостол і Полубс'
ток, а.че врятувати не могли, ані вони, ані останній гетьман 

Кальнишевський. 

1-'окv 172'2. поставлено гетьманів лі!.( надзіD т. зв. ,.мало

російськ.ої колеrії", зложеної із шести офіцерів, а 1764 р. ска
совано гетьманський уряд. Року 1775 зруйновано безпощащ10 
Січ і зарівняно сліди самостійного життя України. 

Рівночасно повзлилася Польща. Обидва nротивники, що· 
довгі ,11іта боролися з собою, лежали безсилі на землі. Гали
чина, що колись славилася Романом, Данилом, Львом і Юріем І. 
при першім розборі Польщі дісталися під володіння двстрїІ 
(1772 р.). 

Так скінчився козацький nеріод нашої історії, такий бур 
ливий і кривавий, такий багатий в світлі й темні хвилини. 
Хоч кажуть, що серед брязкоту зброї музи мовчать, то ~ее 
таки й у тім періоді .зроблено чимало для мистецтва й куJП,. 
тури. 

l-Je. ?Ра~ува.ло та.ких людей, як Острозькі, Моги.'Іа, Ход: 
кевич t ІНШІ, що ошкува.'Іися високими школами, церковНІ 

братства також дуже дбали про освіту, закладали друкарні. 
народни мова промощувала собі дорогу в письменство, а бо-
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ротьба між православними й уніnтами, хоч зamJдin.'la народові 

чимало лиха, то все ж таІ<и nілнесла освіту нашого духовен

ства, як православного, так і уніятськоrо. 

І з того періоду маемо також літературні твори немал:"і 
вартостн, маємо козацькі літоnиск А можемо величатнея такими 
nисьменниками, як Мелетій СиотриuькиН. Петро Могила, Ро· 
гатинець і ВишЕ"нський. На цей період припадає також пояn<" 
\·країнських народніх дум - великої с.11ави та гордощів на
шого народу. 

З уnадІ<ом гетьманщини й ЗапорізЬІ{ОЇ Січі за.'ІОМИJІася· 
СИЛ3 українського меча. 

його місце зайняло перо. УкраїнсІ:ІІ(е r;юво ст.ану.rrо нз: 
сторожі уІ<раїнсwшго життn. 

ОстаІtІfЬUГD кошоиоrо Коцьнишевс:ькоrо ІІивозять мз Соло11ки. 

ГаАдамаки 

Ляцька влада нищила безпощадно козацтво. А.11е україн
сьннй нарід не забув<:~ в І<оз:аuькнх часів і все наново ловставзв· 
nроти Польщі. 

Козаки й селnни лучилися у ватаги, вибирали собі от<t
~tанів і сотників та воювали з ляцькою шляхтою. Jx називалJ1 
rаАдаиакамн. 
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Найславнішиин вождами гайдамаюв були Максим За
..JІізняк та Іван Гонта. 

В 1768. році вони підняли велике повстання проти Польщі 
та в місті Умані винищили всіх ляхів і жwдів. 

Але проти гайдамаків пішли ляцькі та російські численНІ 

війська й розбили Jx. Гонту серед страшних терпінь покаралк 
смертю, а За.чізняка заслали на Сибір. 

Так скінчилося народне поnстання проти Польщі. Поги
нули лицарською смертю найКращі сини українського народ~· • 
.але .чях - найтяжчий ворог нашої української наці1 - ••~ 
<кував живої душі українського народу. 

Заnорож(:ЦЬ Максю1 З:t.1іЗНЯJ\. Іаан Гоита - уманськнН сотник. 

Україну поділили поміж сtбе два відвічні П вороги ·
Лольща й Росія. 

Поийшли тяжкі часи. Усе зміtІилося. В українські землі 
приходили з усіх стооін чужинuі та Зі:ІХОПИ.'ІИ R свої rt\'KІ4 
панування. 

Вони з нехіттю й погордою відносилися до всего, що украф 

їнське, ломили всі права, зміняли звичаї, внемівали українс~>ку 

мову. 

~тугою зг~::~дуttали українці недавні чсІСІІ, коли правив сR!й 

гетьм<:tн, були свої уряди, бу.ІІо українсьІ<е військо. Вони не 
занедбувади нічого. Щ')б домага·rисл своїх прав і твердо віри· 

лн. що мусить nрийти відродження українського нараn.у. 
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ГаПдамакм гуляють 

Минають дні, минає літо, 

А Україна, знай, горить; 

По селах плачуть голі діти: 

Батьків немае. 

Шелестить 

ПожоВІ<.'Іе листя по діброві, 
Гуляють хмари, сонце спить; 

Ніде не чуть людськ6ї мови; 

Звір ті.1ьки вне, йд~ в село, 

Де чує труnи. 

Не ховали,-

Вовків .'Іяхами годували, 

Аж поки снігом занеслО 

Оr·ризки вовчі. 

Не спинила хуртовниз 

Пекельної кари: 

Ляхи мерзли, а козаки 

Грілись на rюжЗрі. 

Встала й весна, чорну землю 
Сонну розбудила, 

Уквітча.'Іа П рястом, 

Барвінком покрила; 
І ШІ полі жзйворнноt<, 

Соловейка в гаю 
Землю, убрану весною 
Вранці зустрічають ... 
Рай та й годі! 

А для кого? 
Для людей ... 

А люди? 

Не ХОПІТЬ ИЗ ЙОГО Й ГЛЯнуть, 

А глянуть- огудяіь. 

Тrеба кровю домалювать, 
Освітить пожаром; 

Сонця мало, рясту ма.'ІО 

І баrато хмари. 
Пекла мало! ... 
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Не спиннла весна крови, 

Ні злости людськ6і. 

Га Адакаки 

Гуляю1·ь, карають; 
Де nроїдуть - земля горить; 
Кровю nідплнває. 

Як та хмара, гайдамаки 
Умань обступили 

Ум&~Ь 38ТОПИJІИ. 
Опівночі; до схід сонця 

Затоnили, закричали: 

.,Карай лиха знову!" 

Іlогулn.ІJн гайдамаки. 

Добре поrуляли: 

Трохи не рік шляхt::тською 
Кровю напували 
Україну. 

Тарас ШевченкQ 



Панщинні часи 

Ляцька шляхта завела в УІфаїні кріпацтво, або панщину. 
Селянин повинен був робити панові роботу без ніякої плати, 
і йому не вільно було вийти з цього села. без дозволу пана. 

Спочатку панщина буJІа невелика. Селянин мав робити на 
панському лані пять чи десять днів на рік. Але потім селянсьr(і 
роботи ставали все більші й більші. 

В деяких дворах селянин мав робити три дні на тиждень, 

часом і щоденно по пів дня. Сепяни платили т:І't<ож панові 
дань від хлІба, худоби, домашньої птиці, бджіл і ін. За вcnt."i 

провини судив селян пан і міг назначити кару, яку хотів -
наніть кару смерти. 

Сумне було життя хлібороба. Він мешкав у нужденній 
Jо.:урній хспі, нераз із худобою, в холоді й голоді, у без

І-Іастанній праці. Щодня приходив до хати ланський гайду1..: 
і назначав роботу. Весною орати, літом косити чи жати, восе. 

ни знов косити, взимі молотити. Селянин брав шматок чар· 
ного хліба і йшов на роботу, до двора, чи на лан, чи до ліса 
Часом треба 6у~1о йти далеко, аж на друге село; nів дня зійшJю 
.на це, заки зайшов туди і назад вернувся. Робота йшла під 

оком панських наглядачів: хто трохи пристав або хотів від 
Іючити, того не минув канчук гайдука чи економа. Серед до· 
щу, в болоті селяни копали рови, або взимі йшли в ліс з на

гінкою д~'ІЯ панських ловів, або на цілі тижні їхали з підво
дами. Тяжкі були nодаТ1<и для панів. ЛедВе догадувався x.ni· 
бороб теляти або лошати, вже мусів віддати його до двора; 
із збіжжя, з городовики, з саду пан брав десяту частину; на за
клик пана треба було давати курята, качки, яйця, мід. На 
Різдво, на Новий РіІ<, на Великдень селяни мусіли йти дn 
шляхти~rа з поклоном і нести йому дарунки; так само й тоді, 

як мали до пана яке прохання. Без дозволу nана селянин не 
міг купити ні продати нічого, не міг вийти в друге село. Се
.rrянські діти не мог ли йти до pf месла ані до· школи. Шляхтз 
нерадо гляділа на це, як селяни вчили своїх дітей, розумніших 
і меткіших хлоnців брали до двора на послугу, або робИ.Іfоі 
з них гайдуків. За непослух nан карав І<ріпака, як хотів. Деnк; 
жорстокі пани за найменшу провину карали селин каичукамІІ, 

так, що неодни нещасливий чоловік умер від nобиття у па~·І· 
ськім дворі. Страшно тер·пів наш нарід під лицьким пану-
ванням. 

/. Верннгірськнй. 
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Панщина 
Наступала чорна хмара - настала ще й снва: 
Була Польща, була Польща, та стала Росія, 

Син за батька не одбуде, а батько за сина. 
Живуть люди, живуть люди, живуть слободою. 
Іде мати на лан жати разом із дочкою. 
Прнйwли вони до ланочку: Помзгай нам, Боже, 
І святая неділенько, велика rоспоже! 

Сіли ж вони обідати, - гіркий наш об іде! 
Оглянуться назад себе, аж окопом їде. 
Приїхав він до ланочка, нагай розпускає; 

"Ой, чом же вас, вражих людей, по троє немає?" 
Ой, зачав же їх оконом та лайкою бити: 

,.Ой, чом же вам, вражим людям, снопів не носити?" 
А в такого оконема червоні онучі, 

Плачуть, плачу·rь бідні люди із панщини йдучи. 
Повблазили волам шиї, бідним людям руки ... 
Набралися бідні люди за панщини муки. Народнн лісн_w 

На панщині ••• 
На панщнні пшеницю жала; 

Втомилася, не спочивать 

Івана сина годувать. 
Пішла в сноnи, - пошкандибала 

Воно сповитеє кричало 
У холодочІ<у за снопом; 
Розповила, наrодупала, 
Попестила, і ніби сном, 
Над сином сИдя, задрімала. 
І сниться їй: той син Іван 
І уродливий, і баrа1·ий, 
Уже засватаний, жонатий, 
На вольній, бачиться, - бо й сам 
Уже не ланський, а на волі; 
І на своїм веселім полі 
У -двох собі пшениuю жнуть, 
А діточкн обід несуть .. 
І уміхнулася, небога. 
Прокинулась - нема нічого! ... 
На йвася г.ІJянvла, взnлЗ 
його, гарненьКо сповила, 
І копу дожинать пішла, 

ПокИ не чути ланопоrо. Тарас Шевченко. 



Тарас Шевченко -творець нової доби 

Важкі часи настали в Україні, кол11 вnа.'Іа наша козаuька 
.з.ержі1DіІ , І<оли не стало rньманів. а козацьІ<у Запорізьку 
Січ на Дніnрі зруйнувала царицn Катерина. На вольній дОНt":· 
данна уІ<раїнсьІ.;ій землі заnануяала неnравда й невоJІя. Цар

~.:ькі о~т.можі й ,.ляшки ланки'' відібрали людям землю, а tx 
('Змих зробили кріnаками. Люди перестали бути вольнимк 

і разом із своею землею стали власністю панів-дідичів. В поті 
чо.ІІі.І віл снітанку до tючі мус(ли nрацювати на панщині, а ла:І

сье.:і наставниІ<И лайкою і nобоnми знущалися над народо•t. 

А ді1·очки малі виростали бе::sпросвітні, мов бурян у по.1і. 
Пани позамикали школи й гнали дітей разом із батьками. на 
nанщину. 

Хата, де ypo.])!BCJt Т<Ір:н; Ше11ченко 

Отак українському народоьі серед горя і знущань миналк

довгі літа. Лиш старі люди·- дідусі. що тямили вольні, козацькі 
часи, розказували тайком про минулу славу. 

В отакий важкий для· УJ<раїни час народилося 9. березвв 
1814 року у бідній, сільській, кріпацькій хаті, в селі Морин
цях, звенигородського повіту в Київщині, маленьке дитя
хлопчина. Батьки дитини звалися Шевченки і дали вони 
ХJІоnчнні імя Тарас. Коли минав йому другий рочок життя. 

пересе~нлнсь Шевченки з усією сімею 40 села Кнрилівкн. 
А була це сімя немаленька: батько Григорій, мати Катерина, 

111 



Тараснк, три сестрички, два братчики і дідусь Іван. Всіх де~ 
вятеро було. 

Та й гарно було в Кирилівці. Коло хати розкішний uві1·· 
ник, стара, кріслата верба, за хатою садок, а там левадс-t, 
засіяна квітами, а через леваду вЕться річею .. І<З. Тут і виро
став малий Тарас. Піклувались ним добра мати та й старша 
сестра К<~.терина. І не знав Тарасик, що злидні t1 горе. А най· 
більше радісні для нього хвилини були в неділю, коли люде-й 
на панщину не гнали і всі були в хаті. Тоді вже Тарасик не
відступався від діда Івана. Він же так чудово розказував np:J 
-славне минуле, про те, що діnлося колись о Украі:ні. І зби

ралися тоді довкруги дідуся і Тараснк і сестра Ірина і брат 
Микитка та й усі хатні. І розказував дідусь про те, як вороrи 
руйнували Січ, як .людям землю відбирали, як ляхи над на
родом знущалися, та й про гайдамаків славних, що із свяче
ними ножами на катів повставали, й np<J отаманів Гооту та 
Залізняка, що карали ляхів за кривди народу. І про висоІ·:і 
могили, в яких спочивають борці за правду і волю. Слухав 
Тараси!< пильно дідусевих оповідань, що аж йому no·HOt•i 
·снились ці могили та й славні лицарі заnоріжці. 

Отак серед забав з односельчанами над рікою в лева,..1.і 
і серед дідусевих оловідань минали безжурно Tapacи..:ur:i 
роки. 

Та не довго щас rя тривало. 

Як Тарасикові було 9 років, померлt:~ йому добра мати, 
а в хату прийшла злюща мачуха, що за нього зовсім не дба.11а, 

а то й побивала часто. Цілими днями бувало ховався Тарас 
від неі по бурянах. А раз було пішов він за село на моги.'І~' • 

. щоб побачити ті залізні стовnи, що підпирають небо. Не 
знав малий Тарас, що таких стовпів немає, що про них лиш 
у казці розказують. 

Багато лиха перетерnів за той час Тарас. На одинадuя· 
тому році його життя помер йому батько. Уміраючн, батько 
сказав: ,.Тарасові нічого із майна не .лишаю. Із нього буде 
або щось велике, тоді не треба йому мойого майна, або буде 
з нього велике ледащо, то й майно йому ніщо не п<Jможе" 
Бачив батько, що Тарас - якась незвичайна дитина. 

Отак став Тарас круглим сиротою. З цього часу й почи
нається безталанна мандрівка малого хлопчини, який шуюІІ:І 
людей, "щоб добру навчиJІи" І сnравді до науки та до малюн· 
ків зма.1ку мав дІІвно велику охоту Тарас. Учителями бу.,:і 

"ТОді дяки. І от у таких дяків вивчився Тарас писати й читати. 
Але гірка була це наука. Дяки були тоді пяннцими, що зну· 
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ща.'ІІіОІ н<.~д учнями, та й до робо'І и собі Іх заставляли. Не стеr
нів доuго Тарас знущань і кривди. Пяного дяка так і на~ 
()ин раз, а сам пішов шукати нових учите.1ів-малярів, щоб 

\І<І.'ІИрСТВ<J ШІRЧИЛИ. Та ЙОМУ ВОНИ СКаЗаЛИ, ЩО З НЬОГО не ЕІИЙД~' 
tн: то лнияr. але навіть шевця доброго, ні бондарn ~ ньnrо не 
{)уде 

МинаJІU с<Jме тринадuпть років Тарасові, як він, зневіре
вий, вернувся до Кирилінки і тут став r·ромидським ІІасту

хом. TR замість пасти овець, Тарас залізав у буряви та Н::t 

клаІпях паперу розмальовував усякі малюнки та й роздивляв 

1.:расу світу Божого, а череда так і розбігалася на всі бою1 

Не н.-1 11астуха Т.аряс родився. його тягло до r.1алярс1·ва, до 
ЧОГОСЬ Нt.'ЛИКОГО. 

Тар;н::н~> 6ур1шах. 

Один сІльський маляр nnізнав талант Тараса та зrо

.:~ився його вчити, але казав nринести дозвіл від пана на наук\'. 

Пішов Тарас до nана за дозволом, а той уподобав собі йога 

і нзпо до себе- на ко.зачка-послужника. Але й лаке€м не булn 
t"уджено стаТи Тарасові. Пан, шо звався Енrельrардт, нера_:~. 
rІрилов.'Іював Тараса, пк він уночі при свічці малюе, чи читз.е 

r..:нижки. Зміркував, що добре буде вивчити малоrо кріпака н<1 

'~аJІяра, щоб малював йому nотім даром nортрети. Отак ст::з!'t 
Тарас вчитися маJІярст.аа в кр.ащих малярів, та й для науки 

~:~нслав його пан до Петербургу. Б-вечері бігав він у міській 
Літній Сад, де змальовував собі всякі статуї, І<овані з мар

муру, чи каменю, що стояли в rому Саді. При такій роботі 
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й найшов його раз українець, маляр Сошенко. Дізнавшись про 
життя Тараса і про його недо~ю, заолікувався ним щиро ·та 
А познайомив з багатьома внзначнник українцями. 

От вони nu довгих заходах внкуr:или Тараса за велнеі 
гроші з кріn<1цтва. Мов на ново на світ народився тоді Тарас. 
В 24 році життя став вільною людиною, міг впнсuтнся до· 
Академії Мистецтв, де вчиnн иа· 

лярства велн"Кі вчитеп:і. Тоді й 
став ві·н уд~нь і поначах чнта'Ти та 
й с~мий став nисати прекрасні ·nі

сн :·вірші, в яких описував своє 
mиття, .все горе й недолю україн

ського народу, його велике та 

CЛЗ"DflC миНуле і ЗаКJІИК.ііВ ДО npa· 
ці А боротьби за волю. Ці вірші 

Й ПОЯВНJІИСЯ окре~ОЮ КНИЖКОЮ 

в 1840 р .. цебто сто років тo:t.sy під 
назвою .,Кобзар" Хто лиw цю 

книжку прочита-в, то немов новий 
світ відкрИ"Вався перед ним. Старі 

люди, селяни, а то й nани, що від.. Шевченко в мо.~с·до~~~· нщі. 
цуралися рідКого українського 
нарuду і слова -- плакаJІн, коли читали "Кобзаря", ·raкct в ній 
книжці сила й краса, чар і )'Іудрість, і така в ній велика тз· 
свята любов до України. 

І nішла по всій Украіні слава про недавнього кріпаJ<іt

ластушка, по всій Україні понеслося живе й чудодійне Тара· 
С')Ве слово, слово про те, "хто ми, чиї діти, ким, за що закуті" 

~лово віри, що : 

Поет у nізніwаму &іці. 
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.. Встане Україна, 
Світ правди засвітить, 
І nомоляться на волі 

Невольничі діти." 

Та Н'е довго довелося нашому 
Велнкоиу Тарасові заживати зо
лотої свободи та писати віJІьно 
свої твори. За те, що наJІежав до 
тайного товариства, яке ці.іtлю 
своєю маJІо визволення України, 
і за те, що nисав про волю, - цар 

Миt<ОJІJ:І І. казав арештувати Та
раса і зас.'Іа-тн довіt<у в далекі кир
тнзькі стеnн. Налякався А:ого жи
вого, всемогучого слова правдИ-



Сталося це весною 1847 року. І десять довгих років карався 
Та рас салдатам на засланні без nрава nисати й рисувати, бс•і 
книжок, серед диких nустарів, між чужими людьми. Щойно 
по довгих заходах його приятелів, випустили Тараса на волю. 
Але хоч мав він тоді лиш 44 роки, то був уже зовсім зни
щеним, знемощілим старцем. І всього ще три роки nерему
чився наш поет, три роки боровся з важкою недугою, що ще 
на засланні лідкосила його здоровя. 

Надійшов день !0. березня 1861 року. Того дня вранці 
.~амкнув на віки сво!' очі великий син j.-'країни. Умер у 47-ім 
році життя, nробувши 24 роки кріпаком, 10 літ у неволі, З і лін 
року під доглядом цпрсьІ<ої поліції, а ,-ільки 9 років вільною 
~'!юдиною. Умер у Пе1ербурзі, а тіло його перевезено в Укра
їну і поховано на Чернечій Горі біля міста Канева над Дніпром. 

І кожного p.tJкy в місяці березні кожний уІ<раїнець, кожна 
свідома українська дитина лине серцем над Дніпро, де свята 

Тарасова моги.'Іа, там, де спочиває замучений найкращий Си:-~ 

України, Борець за ПраР.'lУ й Волю - Тарас Шевченко. 

Бог дан Данилович. 

Перша весна 

Панщнну тоді скасували. Село дихнуло ловними грудьми. 
Від бору неслось у яри дивне гудіння вітрів; це теплий 

вітрець лр-оганяв зиму. А гірські ріки ще ніколи так нагдо не 
бурили своїх крицевих мостів. Наче б гарячий вогонь якась 

невидима сила лідклала під русло рік, з такою легкістю вико· 

вуваJІи яри свобідний шлях своїм вертким водяним бурунчн
кам. Кригами ЗаІІОВНЮВЗЛНСЯ прибережні ЛОЗИ Й корчі. І ЖЗЙ· 

воронків ще не було. 
Нарід не надіявся такого раннього соненька. 
- Як же це так? Чо~tу сьогодні rзйдук не жене иа- na~ 

ЩИНУ, ЯК ЩОДНЯ'? 
- Що сталося? Невже ж здійснювався проречений та 

збійницькою кровю скупаний, святий, велнчнН:Іj, цей наш день 
свободи? Великих своїх, безпанських песняних робіт? 

Важна подія. - Панщини не буде. Кожного дня лрацювіl
тимеш на своїй землі ... 

- Ні, це не сон. Це правдива дійсність. Паншини вже 
нема!- Чуєте, люди? 

-Хіба з берега скочити в яr з утіхи, або в ліс піти й кри
чати, щоб усі звірі чули:- Свобода! Без панщиниt Від схо;:,у 
сонця до темної ночі не буде тебе гайдуцький нагай наnасту· 
вати! Чуєте?! Гей, ви свобідні! І ми! 

115 



Сльозами рясними вмивалася село. Із щирої, сердечної 
поле.rші. 

- Підеш днесь, дитинко, в зарубки зілля нашипляеш, 
Матінці Святій гору зілля принесемо. В дарі, щОдала си.'Іу 
дожити велИІ<Ої радости. З новою весною ... За вільну пісню 
бескидських гір. Ой до суду віку дякуватимемо за таку оnіку. 
А в церкві всі nрестоли восковюш евіУ-ечками понаставляемо, 
щоб угору несли дяку за надземське щастя. І за душі тих, щ·J 
під гайдуцькими лобоями земленьку матір відходжали. Бо ї:х 
l<РОВцп змила Христові рани та на дужому Бескиді сонце 3tІ· 
світила ... 

Так у день Христового Воскресеннt~. Що його люди сер· 
цем чистим у Господа рікрічно благають. 

Не :іачння~1ися ні на мить днері. Заnжди нові гості. І знов 
1нші. Так з Христовими словами ділитися приходили. Аж 
~других сіл, усі, що разом на панщині свій вік коротали. Обмі
нюва.'Іися новим, досі tІечуваним словом: Христос Воскрес! 

І храми Госnодні заповнювалися своїм людом. Від порога 

аж до тетраподу образ цілувати навколішках ішов нарід і ма.~і 
діти з ним. Дехто Н стежку від камінного окапу до самої uer· 
квн колінами замітав ... Такий, що найдовше в його спиН\' 
аїдався ланщизнпний J.Іагай і nригоені мозолі знову розриеаu 
аж до червоної крови ... 

--.:. Чому, мамо, тепер такі люди добрі?- литали малі діти 
своїх матерей.- І колінцями до Боженька ходять? Чому? 

- Боженько з неба зійшов і в душе~ках людських 
усадовився ... 

- То Він такий добрий? 
·-Бо за всіх каз_ав Себе до хреста прибити. См_оть, о, геА, 

на іконостасі, між золотокрайкою! На правій стороні Бог .1 

Вітця. А тут його Мати nлаче, що Сина Ій жиди замучили .. 
Як нашuго діда ... Тямиш? Шо тобі ягідоІ< більше не принесли .. 
І на колінця тебе не озяли. Бо в граничках їх конання найшл• 1. 

Так їм душу відбили на переколаннях. - Чому їх нині між 
нами нема? ... Зл.ІJжи, доню, руче~и до Базя й за діда й за 
всіх ... д з цер~івці підемо на гірку дідові базі пасти й лацернк 
біля них змовити. Бо за діда Бозьо соненьком ясніє ... 

~ А я, мамо, кой вирасну, Базьави рушничок вишию ... 
Так нарід молився з подякою за свободу. 

А зем.11я одна все заламитала й твердими словами зали· 
сала: - Не вживай імени Бога твого надаремно й працею 
овочі добувай! - Щоб ані загінчика ти не виронив з батьк!"І· 
ського вінка ... А будеш володарем своїх гір. 

Юліян Тарнович. 
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ПершиА Великдень на волі 
Великдень! Боже мій великий! 
ІЦе як світ світом, не було 
Цля нас ВеJІикодня такого! 

Від досвіта шум, гамір, крики: 
Мов муравлище все село 
Людьми кишить. Всі до одного 
До церкви nруть. 

Як перший раз 
.. Христос воскресе" заспівали, 
То всі, мов діти, заридали, 

\ж плач той церквою потряс ... 
Так бачилось, що вік ми ждали, 
Аж дотерпілись, достраждали, 
Що Він воскрес - посеред нас. 
І якось та!< зробилось нам 
У душах .ІJегко, ясно, 1 их о, 
Що, бачи.rrnсь, готов бvв всякий 

Цілій зем.'Іі і небесам -
Кричать, співать: .,Минуло .'Інхо! 
Н<~йзліші вороги прощались, 
Всі обніма . .ІJись, uі.ІІ\'ВНJІ ись, 
А дзвони дзвонятІ~, не стають! 
А мnлодь бігае, :11uв пнна, 
Кричить щосили в К<lжний кут: 

.,Нема вже nанщини, ні пана! 
Ми вольні, вольні, во~1ьні всі!" 
Ба й дітвора, що в старших баче 
й собі вигукує, неначе 
Переnелята по вівсі. 

А як скінчилась Божа Хвала, 
На цвинтар оийш~Jв ввесь народ. 

І пк було нас стільІ<и сот -
Відраз~' ниць на землю впа.ІJ:а 
Уся rромада й заспівгла 
Величній той хвалебний гимн; 
.,Тебе, о, rocnoд:1, хвалим!·· 

Мпв грі&t, .зарокотіли зраня 

Слова висохі, звуки втішні -
Але кінець святої лісні 
1Іокри.1и голосні ридання! 
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Дарма б і силуваться, діти, 

Щоб розказать хоч щось-не-щось, 

Що в той день славний довелось 

Мені на власні очі вздріти. 

Народ - мов безумі з з уті>' 
Старі скакали, мов хлопята .. 
Той пару І<ОНИКіВ СВОЇХ 
Цілує кожного, мов брата, 
Т:1 приговорює, пестить. 

А там гуртом сільські дівчата 
Всі СКИНДЯЧІ<И З ГО.10В ЗНИМаЮТЬ 

І бють поклони і складають 
Перед іконою ... Кричить 
Усякий на вітання друга: 
,Христос воскрес, а ланщин~· 

Чnрт взнв!·· 

А там старий дідуга, 

В селі найстарший чоловік, 
На ,1.авню, ледве замітну 

Могилку аж грудьми приник 

І обіймає дернину, 
И кричить щосили: .,Тату, тату! 

Ми вольні! Бідний, ти діждати 
Не міг! Аж нам той промінь блис' 
Вже моїх внуків nан в палату 

ТаІ<, ш< мене, не з~:~бере. 
Віз'""міть мене до себе, тат)'! 
Ваш син снабідний нже умр~!· 

Іван Франко. 

Боротьба за національні права 
Українці, як кожний культурний нарід, мають багат~ 

й давнє письменство. Як тільки перейшло до нас христі.и~ 
ство, зараз у нас nочали писати книжки. Та тільки лисЗли 
тоді мовою такою, як ми молимосн, або як у церкві правлять 

Службу Божу та читаюп .. євннгелію. Ця мова так і зветься 
староукраїнською. Нею написаний найкращий твір із ХІІ. стtJ
JІіття: "Слово о nолку Ігоревім·· У ньомv дуже гарно оповід<~
t:ться про похід українського князя Ігоря на nоловців. 

Тою старою мовою писали в нас довго, до кінця XVI. ст. 
Але згодом до тих ст<'Ірнх слів домішували вже й багато на
родніх, і так склалася середньо-українська мова, що нею nн

ca.rrи аж до кінця X\rlll., а то й початку ХІХ ст. 
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Чистою народньuю мовою, яка піз

ніш стала всеукрзїнсІ>КUЮ літературною 

мовою почав nисати слt~Rннй наш пнсь· 

менник :ван КотJІяревськнй, що наnи
сав між іншими відом~· оперету n. н. 

"НатаJ1ка Полтавка .. В 1938 р минуло 
сто років, як він помер у місті nолтаві. 

Івана Кот ляревськоrо звуть батьком 
нuвoru у-кр-аїн·ськоrо письменства. Від 

нього починається наше ,націонаJtЬне 

відроджеНІНя. Бо 33 письмеиствои про
ки·нулуся в нас н-аціона.Іl'Ьна свід.оиість, 

і наш нарід почав боротися 33 свої на-
Іван kuт.1 n 1н~во.юtіІ _ наuіuнальні npa&a. 

~;)тько н.оІ:І()rо у~.:ра rнсьt.:оГ( За На.lІ.дН•іnряю.цкною пішла Гали-
nн.:~.>~rtистІ'Іа. '(ИНа. Тут народньою мовою почав nи· 

сатн nерший Маркія.н Шаш-кевич із днома. ще ін·шнмн това
ришііми. Є це "Руська Трійця'', що від не'і поширилося в Га
.lичині наше національне відродження. 1937 р. пройшло сто 
;: ·:Ікі~ від того часу, як вона появилася . 

• \1ар~о:імн Шаш..:евнч - ІL~ршиіІ 
у ГаJІнчикі зачав писати 

~·t<paiHCJ>KQIO НЗрОДІІЬОЮ МОВОНІ 

iOpit-i ФІ':lЬt<ОІІИ'І . 
іJукоиІtrtс.ьt.:нй поет. 

.-\ за Галичиною пішла Буt<овина. Дуже rе:~рно народньою 
мовою nисав на Буковині nоет Осиn К)ріИ Федькович, що 

nізніw був перwим редактором ви.nань ,Лросвіти" у Львові. 
На Закарnатті писали ще довго мішаною мовою, аАе nu 

світовій війні народня иоеа .!І.Обнлася своїх прав. 
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Ярослав 

Згадуючи про міста на Посянню треба не забувати й про 
черговий княжий город Ярослав. Перша істІJрична згадка про 
нього походить із 1031 р. Під тим роком згадуе найстарший 
український літопис, т. зв. Початковий a&J Несторів, шо Вели
кий Київський Князь Ярослав, володар усіх українських зе
мель, в часі cвnro протипn.1hсr,.кого походу заснував І\ріrнкп. 

над Сяном і назвав Ії "своім містом": Ярославль. (Ця на:'Jна 
з часом дещо упростилася: Ярослав). 

Місто Ярослав находилося тоді в rл~;~бині украІнсuкr;ї 
території. На захід від нього лежало ще кілька укріпленr•х 
українських городів, як Ряшів, Переворсько (стара назво:~, нині 
Переворськ), Заріч (нині село Заріче). Як да .. 1еко сягала ип 
територія на захід можна догадуватися хочби із Лемківщини, 
де українці ще до сьогодні доходять майже по Татри, бо та)J 

у горах не було на них такого сильного польського натиск\', 
пк на Д()Лах. Столицею західно-українських земель був то,1і 
nеремишль. Шойно ЗГОДОМ перенесено столицю ДО Га.ІІН'І:-!, 

Давній замок лежав на горі св. Миколи, де сьогодні tю
t::енедиктинські руїни. Тоді цю гору акружав Сян. ЩойtІ:) 

1375 р. князь Вододис.ІІав ОпільсLкий переніс місто на ни ніш•! о:: 
місце. Нове місто бул'J деревяне , щойно згодом мурпване. 
На місце давнt->uї замкової uерю~и :~алшкенп косте.1, :ю яког• 1 

nеренесено українські образи. 

Ярослав уславився пк нездобута твердиня. Ск<?ра rютіч 
по заснуванні тут nовстав великий торговельний осередок, б.) 
Ч'дИ вели два великі торговельні шляхи: з Азії ч'ерез КнїЕ, 
Теребовлю і Львів до Кракова, Брес.ІJяву й Нірнберrу. і другий 
:1. Угорщини до Данціrу (Сяном і Вис.ІJою). 

До 1340 р. Ярослав належав до української .1ержави. 
В тому rоці здобули його nоJІяки. На довгий час Ярослзп 
лід)'ІІав, <1.'Іе з кінцем XV ст. знову піднісся, як торговельний 
осередок, щоб дійти до свого розквіту в XVI. і XVII. ст. 

Тут відбувалися великі ярмарки. Ярославські ярмарки, що 
тривали по 4 тижні А довше, стягали купців майже з цілої 
Евр<'JПИ й із Сходу. Були тут -- крім українських купців -
німці, nо.1яки, чехи, мадяри, іта'лійці, а зі Сходу вірмени. 11ерс!, 

турки, араби, греки й волохи. 

1571 року поселилися тут ОО. Єзуїти, що вели звідс;.r 
широку протиукраїнську акцію, що ніби мала на меті зєдн<І r•-t 
українців з Римом, але в дійсності намагалася їх сnольщити. 
Вже 158() р. за їх намовою воєвода Іван Костка, nан Ярослан:І, 
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tн~.ІІів перенести одн_v українську церкву за місто. На том~· 
місці поставив він езуїтський костел (нинішний парохіяльннй). 
1595 р. Єзуїти заснували тут вищу школу, колеrію, що внхо
r-ала дуже ба1·ато молодих поколінь польської шляхти з цілоі 
г~.'Іичини. Вчилися тут теж деякі українці шляхтичі, м. іІІ. 
Б01·дан Хме.1ьницький, пізніший найславніший козацький гетІ.
~!ан, твореUІ~ української козацької держави. 

Українське життя гуртуналос~І Б Ярославі, з причини забо
рони ncнyBJTH інші товариства - при церковних братства·.:. 
Після перенесення головної церквн на передмістя, до великого 
~н.ачіння дійшло братс1·во при церкві св. Спаса. Воно удержу
R<мо шпнта .. 1ь і школу, що існувала до початку ХІХ. ст., а 167.-> 
р. добилось дозволу у тодішнього власника міста Станиеласа 
Конецнольськоrо побудувати ·муровану церкву, що ст~нул:t 
нри Замковій вулицІ. 

1717. р. вибудовано нову велику церкву Преображенн"'І 
Гос1юднього, дє: nередше стояв замок українських князів 
Острозьких. Докінчив і внвінував uю церкву багатий укра
їнський К\о'ІІець і посадник міста Ілля Волинський із своєю 
дружиноЮ Пелагією. Ця церква була соборна (колеrіята), 
:~н. мала 6 крилошан. Вони вивінували теж шпиталь і шко.Іу 
11ри цій церкві. Ця нерква стоїть до нині, перебулована 
\' 1911-1912 р. 

Третьою такою українською церквою, що удержув:ца 

\'Країнську шкоJІУ і шnиталь, була церква Успения, що стоїтт. 
до сьогодні. 

Подібно як українці, численні тут давніше німецькі к~·1щі 
гуртупалися при свому костелі. 

Після прилучення Галичини до Авс1·рії Ярослав мав етапІ 
столицею Галичини, коли ж одначе сто.'Іицею став Львів, І.'.~ 
місто підупало й обмежилося до рояі повітового т:ередкз, 
.:\ осідком повітоних установ і п-редніх шкіл. 

Сянік 

Lянік це старовинний город, сама назва про це говорнтh. 

3а княжих часів був там уже замок та чимало церков: наrt
старша св. Великомученика Димитрія, що стояла на замков!й 
площі. Найдавніша писана згадка про Сянік доховаласи з 1150. 
р. Тоді він був уже зн<Ітннм княжим городом, а під його му
рами ве~1ися часто бої з мадярами. Та яt< Перемишль, а тuко:•< 
Ярослав, були заборолом від заходу, так Сянік був тим обо· 
ронним горnдом від по.'Іудня, зокрема проти мадярів. ЧимаJЮ· 
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•сторнчню.: подій відбувалось під його мурами й за мурами 
Між іншим саме в Сяноці прийшло до тієї зустрічі між вдово1u 
nu князю Романі МстисJІавичу з мадярським королем ГеАзо;.), 

.щ() оnі'<vяався малолітніми синаv.и, Данилом і Васильком. 
Сян.ік був т~ж деякий 'Іас місцем, де жив останній галищ~

миН веJІ•.>дар князь Юрій 11. ТроНденович. Він полюбив Сянік 
і nік.ІJувався ним. Саме К)рій 11. спровадив до Сянока всякн .'< 
чужинецьких майстрів, І<упців та nоселенців, що nричинились 
.ьо·розбу.'tови цього :'\Ііста. ОснуРав багато нових осель і nобу
дував у них церкви. 

Сині", як )Іісто, а навіть Сяніччнна буJІИ до часу світової 
-війнн 11ід націQНJ.lльним оглядом занедбані та щойно зrодо~І 

нрийш.Jю там краще освідомлення. Зокрема в паваенному чає·і 
11роявився там живий український рух, у всіх ділян·ках житт~•= 

·основано чииало товариств, кооnератив, а навіть свій власнІ-!Н 

музей д.'Ія ~бирання uінннх nаия1·ок старовини на Лемнівшнні. 

Д. ЯрославськнН. 

Холмський Собор 
Український катедральний Холмський Собор був і є на;J. 

біJІьшuю та найціннішою святинею українського народу ХОJJМ

щннн й Підляшшя. 
Цей Собор побудований в ІЗ років після охрищення 

·киян і оголошення христіинства панівною вірою в Україні. 
Ці землі н ту добу називалися ,.Червенськими городами·· 

Тут були вже християни в такій кі .. 1ькості, що вони мали сво· 
його єnнсК'?ІН.І, який 1·нтулувався єпископом .,червенським" 
і замешкував в столи~в-юиу місті Червені, а місто Червень ві.1-
носи.ІІосn до Н<іАІІр<"Істаріших городів нашоі землі. 
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В добу князювання нащадків князя Володимира ляхи~ 
поляки на чолі з своїм коро.'Іем Болеславом Хоробрим напад:t 
знову на холмські. землі та сnлюндрували Іх. 

Підчас такого нападу Холм був зруйнований дощент~'· 
Згорів і Собор, який називався Пречнстинський. 

В 1235 році галицький княз.., ДанИJІО Романович відбуд?
вав Холм, куди переніс свою столицю з Галича, і побудував 
Собор Пречистої та переніс еnископську катедру з Угро
веська дu Холму. 

В 1255 ooui бу.1а в Холиі велика пожежа. Описуючи, як 
корш1ь Дпнило відбудовував Холм після ціеї пожежі, JІітоnи
сець зra.1~'t: про Rідбудову нерквн Богородиці н принраш~НН)f 

її ,.пречудними іtюнами'' 

Між uнмн ін оне~ ми :~не~ходил•,ся ХuлМСІ•І\3 БtІЖЗ Ма·rи, нн•"t· 
більша святістt. укр:-~їн,·ь!\оrо населення Холмщини й Під· 
ляшшя. 

По світовій війні (1914-J~IE р.) поляки використали свсї 
політнчні успіхи для тoru, щоб відібрати від українців Холм

ський Собор і обернути йпго в ІюльсьІ\ИЙ римп-катплиutJкн-й 
косте~1. усупереч сімсотлітній традиції. 

Пu.1ьська руїнницька влада зруйнувала в Соборі іконо
стас, :"'нищила мистецькі малюв(Іння, псрерfJбила верхні ча· 
стини бань, :шявши з них вuс•~мираменні хрести та на їх місuі 

IIOCnHtИJ13 .ІJаТИНСUІ\і xpeCTit. 

Одначе з приходом німців та рuзгромом ГТольщі у вересні 
1939 р. нr~nраленu uю не.11ику І<ривду українсhкого н.арод~·. 

Хомtський Сuбор псрейwои у дні 19. травня 1940 року 
:"Нову в .\'КрtІЇнські руки. 
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Холм 

Місто Холм лежн1·ь над річкою Уrеркою, nритокаю Буга. 
На Іtівнічннй схід від міста простnгеться одноманітна рівнИІtа, 
на 11іеденннй захід місцевість більш різноманітна і ходмиста. 

Початки міста Холму ховакпься в глибині віків. Перед
історичні знахідки свідчать, що тут була давня с.1овянсhка 
оселя. Також стародавні чужннеuьt<і хроніки говорять. що 

в lV-V ст. тут було місто - столиця обширного краю. Як 
Іtодають наші найстарші JІітопнси. Володимир Ве.ІJикий , по· 
ширюючи своє володіння й христіянську віру, заложив тут 
першу церкву та й оснував -:шtскопство. 

Іпатський літопис пише під роком 981 таке: ,.Йде Во.'ю
днмир к Ляхом й заn гради их, Перемишль, Червень й йни 
rnpoдa. нже суть й до сего дtІА (с. т . 1132 р.) 11 0 Русью" Чер-

вен - 1·енер селu Чермно, rомашівськоrо nовіту, недіІ~lf.ко 
від Хuлму, - колись головне иіс,·о ,.Червоної Руси· · . шо до 
їі складу входили: Галич, Перемишль, Белз, Холм та й інші 

міст.а. В ХІ стал. в Холмі б~·и уже свій єпископ, як про це 
свідчить Ніконовський літоrrис 11ід роком 1072, де оповідаt:тt.ся 
про участь холмськоrо ЕnискоІІа :вана на урочистОМ)' nере
несенні мощів Бориса і Гліба у Вишrороді. Польськ•rй історик 
XV стоп. Длуrош пише, шо в 1074 р. володів Холмом кн. Гри
горій. У початку ХІІ ст. Холищина була вже густо засе.'І~на 
українцями з багатьома городами, Яk це свідчать наші .,іто

nиси під 1204 та іншими ранами. 
Найбільший розвиток Холиу прнnадае на ХІІ сто.1., на 

часи кн. Данила Галицького, ко0лн Холи став nрекр<існою 
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сто .. ицею галицько-волинської чи то галицько-холмської д~р
жави. Була це держава ве.1ика і славна, що простягалася від 

берегів Висли до Києва і від карnатсьних гір до землі ятвлгів 
(литовське племя над рікою Нарвою і Бобром), мала багато 
міст-городів (укріnлення). А як називалася ця хо.пмська земля, 
найкращу відповідь дае tІЗМ Іпатський літоnис під роком 1213, 
де читаЕмо дос.ІJ.івно таке: .,Данилу же, возвратившуся к до

мови, й їха с братом й прия Берестнй, й Угров~ск, й Верещнн, 

Столпє, Комов й всю Украйну·· 

Князь Даннло властиво тільки розбудував і поширив дав
ній Холм, а не заснував його на1юво, як це оновідає леrенда 
-Записана в Іпатському літописі лід рок'1м 1259. подібна до 
багатьох інших леrенд npc <~асновання міст. 

С)••Jасннt) внд ХО.1>1У. 

Перше укріплення Холму, коли ·ro був побудований 
~,rрадець мал" і церква івана Золотоустого відносІІться пр~

б.tизно до 1235 року. 
Згодом кн. Дани.1о ~начно розширив місто, nобудувавши 

інші більші укріплення й церноу св. Тройці. 
Укріплення Холму були ·rакі знамениті, що підчас страш· 

ної навали татар 1240 року, Хf)ЛМ належав до тих небаrатьох 
українських міст, які щасливо оборонилися і не піддалнея та
тараи. 

Факт оборони міста персА татарами ше більше пі.п.ніс 
значіння Холиу. Сюди nочали сходитнея різні ремісники, 
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мистці, майстри - сідельники, лучники і майстри абробу ме

талів - заліза, міді і срібла. 

Отак заселювання Холму чужинцями відбувалося ще пе
ред 700 роками, коли то ,.nриходаї, иноязичники, ляхи йдяху 
во день й уночи" 

До цього часу відноситься також засновання кн. Дани.'ІОМ 
величавої і красної церкви св. Івана в Холмі, про яку піто
пис подає докладні відомості. 

Після пожежі Холму 1259 р. кн. Данипо знnву відбудував 
місто, зміцнив укріш:~ення, побудував нові церкви і між ними 
побудував (чи радше відбудував) ка1·едрапьну церкву Бого
родиці. 

Коли в 1261 році на західно-українських землях знову 

jЯВИлися татари nід nроводом грізного Бурундая, то кн. Да
нила мусів сам ,.розмет:пи·· укріnлення Львова, Кремянця, 

..1уцькз й Володимира. І знову пише один Холм залишився 
недоторканий завдяки хитрощам кн. Василька - Данилового 
І)рата. 

Після смерти кн. Данила в 1264 poui, йс:~&о землями воло
дІJІИ його сини, а останній з роду кн. Данила був Юрій Дани
лович (правнуІ< Данила Романовича), що був холмсько

белзьким князем аж до 1387 року. Та були це часи неспоІ<ійні 
і криваві. В 1349 р. прийшов під Холм польський король Ка· 
зимир J:J. і, не дивлячись на вперту оборону Холму україн
цями, здобув місто. А~1е вже в н"'.ступному році українці з ли
товцями не тільки виперлц поляків із Холм у, але відібр:=Іли від 
них також Володимир, Берестя та й інші міста. Від року 1354 
в Холмі далі княжив Юрій Данилович під зверхністю вел. 
кннзя литовського Любарта, а з 1366 р. під зверхністю Ка
зимира. Загалом друга поJювнна XIV ст. була під знаком бо
ротьби за Холм поміж галицько-волинсьІ<ими князями, Поль
щею й Литвою. Все таки ще до кінця XV ст. холмсько-белзькі 
землі зберігали деяt<у незалежність. Лиш~ після того, ЯІ< 
в 1481 р. під натиском поляків мусів покинути Холм останній 
український князь Теодор, - холмсько-белзькі землі були 

nриедиані до Польщі, ят< "Руське воєвідство". 
В другій половині XV ст. Холм зазнав ще кілька знищень. 

І так в 1473 р. сильно погорів, а в 1499 р. спустошили його 
татари. Пожежа 1473 р. так знищила місто, що воно вже ні
коли потім не мог ло піднестися дu рівня великого міста короля 
Данила. 

Сильний національний рух прокинувся в Холмі і в цілій 
Холмщині підчас переможних війн гетьмана Богдана Хмель-
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ницькоrО. Коли гетьман розбив полнків під Пилявцями дни 
23. вересня 1648 р. і побідна нетупив до холмської землі, пов
станський рух огорнув цілий край. До nовстанців прнедналиси 
Т<ІJ<ОЖ ХО~1МСЬКі МіЩаНИ і так у CJ<Opt-::•MY ЧЗСі 8 ПОВСТЗНСЬJ(ИХ 
руках ОІІИНН.'ІИСЯ ВСі ХОЛМСЬJ<Ї Мkта. 

У зборівському тракт<Jті 1649 року гетьман памятав про. 
Холм та здобув для Холмщини великі nолегші: хоп:мську 
церІ<Овну єпархію прилучено до київської митрополії та за
безпечено Холмщині свобідний розвиток уJ<раїнського шкіль
ництва в rих містах, де ті· ШJ<ОJІИ була давніш. Підчас війни 

з Польщею в 1654 р. потювннк Дани.'Іо Виговський знову об
садив усю полудневу Хол'vtщину, а в Люб.rІИні навіть наста
новив новий маrістрат. 

Друга половина XVII ст. і ціл~:: XV:JІ ст. були під знаком 
Іtольонізації. Уряди обсаджувано виключно поляками, Аеликі 

простори землі переходили до польських руІ<. Але в госпо· 
дарському житті захоплюнали всі становища головно жиди 

так, що зріст міста йшов на їх користь. 

З кінцем XVIII ст. коли .захиталися неnевні основи поль
ського королівства, Холм зазнав кілька основних змін у своїй 
держаRній приналежності. В І ї64 році місто обсадили росНt

ські війська. При першому поділі Польщі Холмщина відійшла 

до Австрії. В 17ї3 р. Холм знову приділили до Польщі, але 
вже в настуnному році місто зайнSІ.ІІИ російсьІ<і війська. При 
засневанні т. зв. Варш<Івськоrо герцогства ( 1807 р.) Холм
щина відійшла до цього шту•того твору, але вже в 1812 р. 
,,nриєднана" до Росії. Після віденського трактату 1815 р. 
Холм і ціла Холмщина припа.'Іа Росії та залишилися під мо

сковською владою рівно сто років. За цей час Холм був спо
чатку повітовим містом Люблинської губернії, а з 1912 р. 
губерніяльним містом холмської губернії. 

Зріст міста наступає головно в другій половині ХІХ ст. 
Коли п 1827 році було всього 2.216 мешк<Інців, а в 1860 р. -
3.607 (з того 2.481 жидів!), то вже в 1880 р. дійшло до 7.152 
осіб, в 1897 р. - 19.236. Зате в повіті в 1878 р. було 81.869 
осіб, з того 32.903 православних (ухраїнців), 31.377 католиків 
(частинно також українців), 9.214 протеС'rантів (теж частинно 
українців) і 8.731 жидів. У найновіші часи приріст населеннв 
знову був невеликий і за офіційною ПОJJьською статистикою 
1921 року було в Холмівсього 23.219 мешканців. 

Щодо промислу й торгівлі, то Холм ХІХ і ХХ ст. як місто 
провінціяльне, на другорядній залізничій лінії, ніколи не 
могло піднестися на вищий рівень. Крім того чужа влада не 
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виявляла більшого зацікавлення до е~<:ономічного піднесення 

Холму. Тому в місті були лише невеликі підприемства -
млини, тартаки, броварі, uегольня, фабрика хліборобських 
машин, виріб млинських каменів і ниріб цикорії. З підземних 
багатств відомі під Холмом поклади крейди. 

Часи українського відроджеrtня розпочинаються на холм

ських землях так само як і в цілій Україні, після революцїі 
1905 р. У Холмі вихолить часоnис .. Братська Б~сіда .. , а в "За
вt.тьІ родной старинw" зявляються перші українські вірші 
холмщаків. Дуже поширювалося також збирання українських 
народніХ пісень, побуту і звичаїв. У школах плекалися на
родні холмські nісні, в чому веJІИ перед Духовна й Учитель

ська Семинарія. Ісиуnав паюж театральний аматорський гур

тсн. В культурно-освітній праці особливе значення мали "Про
світи", що повстали на Холмщині зараз же по революції 
І!Ю5 р. . 

В рік по оголошенні війни 1914 р., російські війська вже 
покинули Холмщину. Під самим містом відбувалися німецько

російські бої в днях 1-3 серпня 1915 р. і відтоді Холм зали

шився під німецькою владою аж 1918 року. Тоді заходом 
Союзу Визволення ;}'країни відкрито на Хоv'Імщині кільканад

цять українських шкіл, а в м. Білій виходив часопис ,.Україн
ське Слово·· 

Ло революції 1917 року холмщакн nриступили до органі
заційної праці з неменшим завзяттям, як інші свідомі українці. 
Прилучення Холмщини до України проголошено постановою 
Центральної Ради дня 12. листопада 1917 р. Також по бере· 

стейському мирі (9. лютНІІ 1918 р.) Холмщипу приділили до 
України. Відтоді найбільше поширюеться в Холмі українська 

культурна й політична праця. Осередком культурно-освітньої 

діяльности була "Рідна Хата", що м<.rла на Холмщині й Під
ляшші коло 300 філій та існувала аж до 1930 р. "Рідна Хата·· 

иа.'Jа таке саме завдання як .,Просвіта" на Волині й Галичині 

З хвилиною прилучення Холмщини до Польщі в 1919 р. 

український національний рух кабрас тут уже таких міцних 

підстав і так тісно був зеязаний з цілим насе.л~нням, шо 

польська адміністрація довший час не могла опанувати си

туації. В роках 1920----1923 у Хо.лмі виходив часопис "Наше 
Життя." - краевий тижневик присвячений політичним, кул.ь

тур.ним і суспільно-економічtІим справам. Виходили також 

ікші видання, як ,.Холмський Народній Календар", "Хо.лмські 
народні колядки" та ін. Та JЮльська влада скоро стала вся-
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~еиин способами ІJереслідун<~ти кожний прояв української up .. 
ганізаційної npaui. Нагінка на все українське особливо nоси
лилася починаючи з 1930 року, коли почали закривати всі 
.. Просвіти··, і "Рідну Хату", також школи, освітні гуртки, ко
оперативні крамниці і 1·. д. Рівночасно настала дика канфіската 
й замикання, а то й внеаджування в повітря і палення nраво
славних церков. Загинуло багато безмірно цінних архітектур
них ламяток, мистецьких мальованих і різьблених виробів ре

.піrійного культу. 

З вибухом вйни 1939 року не було вже на Холмщині ані 
одноІ офіційно дозволеної української культурно-освітньої 

чи господарської організації. Все було лозамикане й забо
ронене. 

Та розгром Польщі німецькою армією приніс визволення 

.Холищнні. Холм і Холмщнна зажили знову вільним життям. 

В. Січинський. 

Українські звичаї та українська 
культура 

Дуже гарні українські звичаї, до того вони дуже куль~ 

·турні, бо український нарід узагалі зроду культуринА та ро
Зуиннй. Українські хати по селах чисті, білі, - український 
одяг скрізь, де живе у~<раїнський народ, незвичайно гарний 

і різноманітний. 

Украінці збереrJІИ дуже багацько обрядів, головно по 
селах. Обряди ті вказують на дуже давню старН'kу, бо й укр.l· 
їнський нарід - давній нарід. д'Хнть згадати чудове укрз

інське весілля на селі. Всі ці весільні звичаї, то відгук дуже 
давніх часів, коли в нас були ще свої князі. 

Українці здавендавна дуже співучі. Українські народні 

пісні належать до найкращих пісень у світі. Тільки хіба ще 
італійці дорівнюють у ліснях українцям. Українськими наро.а
}tіми піснями все захоплювалися та захоплюються чужинці. 

Українське народне мнстецтво теж одне з найкращих 

у світі. Українські вишивки, різьби на дереві. писанки й інІІІі 
твори народнього мистецтва поднвляє цілий світ. 
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Tak. само СЛ8ВJІЯТЬСИ Jtll 
світ своею красою ytcpa ... 
їнські дер~вяні церкан. 
Всі вони високі, гарні· •. 
~ бататьоиа дашками та 

ве-рхівками. 

Українці мають CJISI''"· 

них поетів, пи-сьмемник~в, 
м-алярів, музик та вчених. 

Тараос ШеВ'ЧеІfКО А Івак 
Utl'"'";, с•. Юра n Дрмо(Іи·~і - н.аfІстаршз Франко та Леся Украіиkа 

LtPt8ЯJI<l UtРІОІЗ 8 ДроrоtІІІЧІ С"ТОИТ.Ь наріВН•Ї З НаАбЇJІЬ'" 

шими nоетамн в світі. 

Українці в поведінuі явічливі А чtмні. Здібні А uікаві до 
маукн. Поrідні А жартівJІнві. Побожні Н сnраве;tJІнві. Дуже 
свободолюt'.іні. УкраJнuі різниться від інших народів навіть 

будовою тіла. Вони 
між словянамн· найви

щі ростом, мають най

ширші грудн, пере

важно круглу голову, 

МаюТь, здебілЬwа, чор
не 8оJІосся й карі очі. 
І<рq.іезні, кріпкі й ви
тривttJІі на всякі ТРV.!ІИ. 

Гарний І таланови
тий vкРаїнсь""й наріл. 
Гарні його звичаТ А об

ра.ан. rарна його моRа. 

Тож шануАма й любім 
СВОЮ рідНу МОВу, СВОЇ .11.'.\IІ.:i"C"ht.: 1 .\tРtІН,НЗ UtPкaa. 
звичаї і все своє рідне. 

Позбуваймос'І своїх хиб. Горнімся до освіти. Тоді й до,.. 

наш~_-буде rapн.J й добра, краща, ніж теп~р! 
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1-t:ш:~ Батькі&щина 

Xto tакі сдовяни 
Н.&ші np~mcи словям.t 

11\1• - украІнці 
YKJ.І1Н't't>k3 ~018 

ЗМІСТ: 

Чнм ЖЯІ8ІU'ІНСR А8І.Ю • Уtфа{ні 
Початки держnи 
Іі"агослов~юнr сІ. Ан.дрія 

'<нрило Кож~мяк.а 
си~рть kHИ:JR Олега 

ХрнІЦеttИя книгині О.ІІ'ЬМІ' 

Кня3ь - хнцар СвІТ<К.1'ав 
СІ"И?ОСJІав 

ВоJt.о.іікtІІНр В~л"нкий 
Хрище1NА У-краlнм 

САtІа тоб~ ВолоАимире 

Sfpoc.~taв Му:tриЙ 
Двір КИR3R Я-р<>с./1'8118 

НнІв 31 XHR3R Яросла11 Мудрого 

МогутІМ І'ОЛодар 
0atye8'Н'fUI nечерс~:«о1 Лаtрн 
Пo.lfosul 
ВОІІ()АИИИЛ ,., ~·· 
Пох:іл: на n<'JJIOвu.iв 
САоао о no.tt<Y Іrоре8ім 
Вте"а Ігоря 
lrop 1 УІІJІаlн.і 
УІфаіttька держава за k'ИІАжнх чаоtе 
Га.vrЦЬ'КО-&ОJІНнtЬНІ КИ'RІК8 д~РЖМІ3 
Ярос".. Оськ.омиСJІ 
Похаuа Яpooc.~ra•oJii Ос.ьиомйсJЮвj 
СтолНШІ ОсtАЮІІtкСАа - Гапк'ч 
JlpOC.І.IB 0СМЮЮІ(.ІІ (ІірШ) 

F'owaн ВеJІИКнй 
К11•~ Роман на JrOIIax· 
(:окмН'М'і rкіJда 
Коро.-. д._по 

0сІt}1tакня Холиу 

стор. 
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Пі.! Ярос.1ІІОМ 
Похо..жи • nоАСІокі sемАі 
)"краJнськ.і. міщ8ИІІІ та 6ратсnа 
Paicнtnotc а ремес.11о 

Татарське JІИХDJrіТТІІ 
)"мраіtКька держан аа коаацькнх часіа 

)"ttрІЇНСЬІІЇ W«О.ІІИ 

Петро Конаwеанч-СаrаААачкмА 
Заnорі.Jька Січ 

&оротьбІ .!1 Пот.щею 

У1еча на Січ 

Vкраьtське х0.1аu.т-во 
НІскІЖ козаца.ІЮі кінноrн 
h':•..з•ІULKI uорс:а.кі ПDХОАИ 
ГІма.,іІІ 

KfiJt:~a.J,.І 3 ІІІііі 
Коааw.кі nісні 
Козацький 6енкс:r 
kОІІК ІН6ирКТІtСІІ І ПОХІА 

3 Дtllinpa на Дунай 

НІ стеnах 

ВнОір rетьмана 
JfІ).•ІоЦЬКа С.ІtІІа 

Ma::yn 6оrус.ІІаІІка 
Пе:.• .і Хмuьнич"ІнІюJО 
Поаста181ІІ Хме.а.ННІUІІІDrо 

Пі.І. Корсунем 
С.11нкі побратими 
Ві.& Хме.1ьнмць11аrо ~ Дорошенка 

ГетWІаи ІІІИ Masena 
По yRUX)' коааччикн 
ГаАJ,МІакн 

ГаА.1,аиакн rу.ІІІІЮТt. 
Панwиниі ча.:и 
Пакщина 

На ••анщикі 
Т~о.рас ш~ач~~~~~:о - таореаь ноаоІ .аоб• 
8iepwa ае.:н·· 
ПtрwиІ 8u:JII(JI;elfЬ на ао.аі 
&орО'Іt.бІ за наШонuьиІ npua 
Ярослм 
Санік 

Хсмм.:а.ІtКА Собор 

Хо.1111 , 
УІОІ)аінськІ SІМІЧІ1 ТІ украІнсь• ІСJ.ІІІІТJР8 
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